
IsoMitta Toffeemoussessa maistuu kuin kotona tehty, 
vanhanajan toffee. Mousse valmistuu vaahdottamalla 
ainekset kylmään maitoon. Kaada tarjoilumaljaan tai 
annostele valmiiksi jälkiruokakulhoihin. Anna vetäytyä 
kylmässä, jotta maku tasaantuu. Toffeemousse on 
vähälaktoosista, kun sen valmistaa laktoosittomaan 
maitoon.

Kokeile korvata osa maidosta esimerkiksi tuorejuus-
tolla, jogurtilla, rahkalla tai kermalla. Moussea voi 
käyttää kakkujen ja torttujen täytteenä tuomassa 
makeaa, täyteläistä makua.

Annostele valmis toffee-
mousse vuokiin ja anna tekeytyä. 
Asettele tarjolle esim. kirsikka- 
tai raparperikastikkeen kera ja 
koristele – vaikka kukkasin. 

7027 IsoMitta Toffeemousse 1,22 kg
Ainesosat: Toffeepalat [32 %] (sokeri, glukoosisiirappi, voi, rasvaton 
maitojauhe, emulgointiaine [auringonkukkalesitiini], aromi, suola, hap-
pamuudensäätöaine [E 500]), sokeri, glukoosisiirappi, palmuydinrasva 
(kokonaan kovetettu), emulgointiaineet (E 471, E 472a), liivate, maitopro-
teiini, suola, aromi (sisältää maitoa), karamellisoitu glukoosisiirappi, 
stabilointiaine (E 340), maltodekstriini, rasvaton maitojauhe, karamellisoitu 
sokeri, herajauhe (maidosta), laktoosi.

Katso tarkat tuotetiedot ja reseptit 
osoitteesta www.isomitta.fi
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Pakkauksesta saa 
2 x 5 l valmista 
moussea.

IsoMitta suurkeittiöpalvelu: 0800 9 4441
Vaihde 020 768 1400 www.isomitta.fi

Sokeri ja voi suussa sulavassa sovussaToffeemousse 



Bong Moussepohja 
Kylmässä raparperi-vanilja-
kohokkaassa moussepohja 
maustetaan IsoMitta Vaahtou-
tuvalla vaniljakastikkeella 
ja raparperisoseella.

IsoMitta suurkeittiöpalvelu: 0800 9 4441
Vaihde 020 768 1400 www.isomitta.fi

Alkuun ja loppuun. Neutraalinmakuisesta Bong Mousse-
pohjasta syntyvät yhtä lailla suolaiset ja makeat mous-
set sekä täytteet. Moussepohja valmistuu vaahdot-
tamalla ainekset kylmään maitoon. Muuntele makua 
korvaamalla osa maidosta esimerkiksi tuorejuustolla, 
kermalla, rahkalla, smetanalla tai crème fraisella. 
Moussepohja on laktoositonta, kun se valmistetaan 
laktoosittomaan maitoon.

Vaahdotettuun ja tekeytyneeseen mousseen lisätään 
halutut maut. Suolaiseen mousseen makua voivat 
antaa esimerkiksi liha, kala, lintu tai kasvikset. Suklaa 
sekä marjat ja hedelmät johdattelevat makeaan maail-
maan. 

7049 Bong Moussepohja 1,0 kg 
Ainesosat: Glukoosisiirappi, palmuydinrasva (kokonaan kovetettu), 
liivate, emulgointiaineet (E 471, E 472a), maitoproteiini, stabilointiaine 
(E 340), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), suola.

7 3 2 2 5 5 1 0 7 0 4 9 7

Katso tarkat tuotetiedot ja reseptit osoitteesta www.isomitta.fi

Pakkauksesta saa 
2 x 10 l valmista 
moussea.

Suolaiseen ja makeaan


