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CUKORMENTES TORTÁK 
 

A TÉSZTA: cukormentes piskótalisztből készült kakaós vagy világos piskóta 
 
A KRÉM: íztől függően csokis, epres vagy málnás tejszínkrém 

növényi cukormentes tejszínből, 
vagy gyümölcsös joghurtos tejszínkrém növényi cukormentes tejszínből.  

 
Cukor helyett xilitol, stevia, vagy eritritol édesítőszerekkel készül. 
 
Csökkentett szénhidráttartalom: cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják. 
 

CUKORMENTES TORTÁK ÖSSZETEVŐI  

ÍZEK SZERINT 

 

CUKORMENTES CSOKOLÁDÉ TORTA 

kakaós piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin, 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek),xylitol, tojás, 

20-22%-os kakaópor                                                                                                                                                              

csoki krém: cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír (pálmamag 

28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, E466, 

emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-karotin 

(E160a), csoki fond ( részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), tömegnövelőszer: polidextróz, 

zsíros és zsírszegény kakaópor, édesítőszer: maltitol, sucralose, tejfehérje, sűrítőanyag: pektin, 

módosított kukoricakeményítő), víz 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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CUKORMENTES EPER TORTA 

világos piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin, 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek),xylitol, tojás                                                                                                                                                                                                    

epres tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a), eper fond: (növényi szír és teljes mértékben hidrogénezett növényi zsír(pálma), 

édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz, eperpor (3%), sűrítőanyag: 

zselatin, módosított kukoricakeményítő; fruktóz, tejcukor, étkezési sav: citromsav; aroma), víz 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUKORMENTES MÁLNA TORTA 

világos piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin), 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek, xylitol, tojás                                                                                                                                       

málnás tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a) , Dia-Wellness málna fond: (részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), 

édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz,málnapor (5%), sűrítőanyag: 

zselatin, módosított kukoricakeményítő; tejcukor, étkezési sav: citromsav; maltodextrin, aroma, 

tejfehérje, színezék: E104*, E102*, E124*, E122*, E133) , víz 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

CUKORMENTES EPER-CSOKOLÁDÉ TORTA 

kakaós piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin), 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek),xylitol, tojás, 

20-22%-os kakaópor                                                                                                                         

csoki krém: cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír (pálmamag 

28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, E466, 

emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-karotin 
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(E160a),  csoki fond ( részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), tömegnövelőszer: polidextróz, 

zsíros és zsírszegény kakaópor, édesítőszer: maltitol, sucralose, tejfehérje, sűrítőanyag: pektin, 

módosított kukoricakeményítő), víz                                                                                             

epres tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a), eper fond: (növényi szír és teljes mértékben hidrogénezett növényi zsír(pálma), 

édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz, eperpor (3%), sűrítőanyag: 

zselatin, módosított kukoricakeményítő; fruktóz, tejcukor, étkezési sav: citromsav; aroma), víz 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

CUKORMENTES MÁLNA-CSOKOLÁDÉ TORTA 

kakaós piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin, 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek),xylitol, tojás, 

20-22%-os kakaópor                                                                                                                     

csoki krém: cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír (pálmamag 

28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, E466, 

emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-karotin 

(E160a), csoki fond ( részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), tömegnövelőszer: polidextróz, 

zsíros és zsírszegény kakaópor, édesítőszer: maltitol, sucralose, tejfehérje, sűrítőanyag: pektin, 

módosított kukoricakeményítő),   víz                                                                                        

málnás tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a) , málna fond: (részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), édesítőszer: maltitol, 

sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz,málnapor (5%), sűrítőanyag: zselatin, módosított 

kukoricakeményítő; tejcukor, étkezési sav: citromsav; maltodextrin, aroma, tejfehérje, színezék: 

E104*, E102*, E124*, E122*, E133) , víz   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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CUKORMENTES EPRES JOGHURT TORTA 

világos piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin, 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek),xylitol, tojás                                                                                                                                

epres tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a),  eper fond: (növényi szír és teljes mértékben hidrogénezett növényi zsír(pálma), 

édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz, eperpor (3%), sűrítőanyag: 

zselatin, módosított kukoricakeményítő; fruktóz, tejcukor, étkezési sav: citromsav; aroma), víz                                                                                                                                      

joghurt krém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír (pálmamag 

28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, E466, 

emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-karotin 

(E160a), joghurt ízű fond: (növényi zsír és teljes mértékben hidrogénezett növényi 

zsír(pálma),édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz; sovány tejpor, 

sűrítőanyag: módosított kukorica keményítő, zselatin; CMC, fruktóz, maltodextrin, szőlőcukor, 

étkezési sav: aszkorbinsav, citromsav, tejsav; tejcukor, aroma) ,víz 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

CUKORMENTES MÁLNÁS JOGHURT TORTA 

világos piskóta: búzaliszt, búzafehérje, élelmi rost, zabpehelyliszt, tejfehérje, resistens 

keményítő, búzakorpa, növényi zsír (pálma) sütőanyag(guar gumi, pektin, maltodextrin, 

emulgeálószer: E471, étkezési sav: tejsav, lisztkezelőszer: ascorbinsav, enzimek) ,xylitol, tojás                                                                                                                                        

málnás tejszínkrém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír 

(pálmamag 28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, 

E466, emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-

karotin (E160a) , málna fond: (részben hidrogénezett növényi zsír(pálma), édesítőszer: maltitol, 

sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz, málnapor (5%), sűrítőanyag: zselatin, módosított 

kukoricakeményítő; tejcukor, étkezési sav: citromsav; maltodextrin, aroma, tejfehérje, színezék: 

E104*, E102*, E124*, E122*, E133) , víz                                                                                   

joghurt krém:  cukormentes növényi tejszín (víz, teljesen hidrogénezett növényi zsír (pálmamag 

28,5%), vízben oldódó növényi rost, tejfehérjék, stabilizátorok: E420ii, E460i, E339, E466, 

emulgeálószerek: E472e, szójalecitin ( E322), E472b, só, aromák, színezőanyag: béta-karotin 

(E160a), joghurt ízű fond: (növényi zsír és teljes mértékben hidrogénezett növényi 

zsír(pálma),édesítőszer: maltitol, sucralose; tömegnövelőszer: polidextróz; sovány tejpor, 
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sűrítőanyag: módosított kukorica keményítő, zselatin; CMC, fruktóz, maltodextrin, szőlőcukor, 

étkezési sav: aszkorbinsav, citromsav, tejsav; tejcukor, aroma) ,víz 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUKORMENTES SACHER TORTA 

tészta: tömegnövelőszer: polidextróz; édesítőszer: maltitol, sucralose; zsíros és zsírszegény 

kakaópor, búzaliszt, emulgeálószer: E475, E471; tojásfehérjepor, térfoganövelőszer, nátrium-

hidrogénkarbonát, saanyúságot szabályozó anyag: Na-pirofoszfát, kukoricakeményítő, tojás, 

olvasztott vaj, darabolt dió                                                                                                    

sárgabarack lekvár: gyümölcsvelő (kajszibarack 40%), inulin, édesítőszer: maltiol, fruktóz; 

tömegnövelőszer: polidextróz; sűrítőanyag: pektin; étkezési sav: citromsav; tartósítószer: kálium-

szorbát; aroma, színezék: lutein, carminvörös                                                                                                                         

bevonó csoki: édesítőszer: maltitol; teljes mértékben hidrogénezett növényi zsír(pálma), 

kakaópor (14,9%), emulgeálószer: szójalecitin; E476, aromák 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


