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Casa Deli tuo maahan laadukkaita tuotteita kahviloihin, ravinto
loihin ja päivittäistavarakauppoihin. Valikoimaan kuuluu niin leipo
motuotteita kuin myös käyttövalmiita konditoriatuotteita. Tuotteet 

ovat huolellisesti valikoituja Espanjasta ja muualta Euroopasta. 
Casa Deli imports high quality products into cafes, restaurants 

and grocery stores. The selection includes bakery and readytouse 
confectionery products. Products are carefully selected from Spain, 

and other parts of  Europe. 
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TILAUKSET 

Voit tilata tuotteita sähköpostitse: info@casadeli.fi  
tai ottamalla yhteyttä valtuutettuun myynti edustajaasi.

Jos sinulla ei ole myyntiedustajaa yrityksellesi,  
etsimme sinulle parhaan mahdollisen henkilön,  
joka antaa sinulle kaikki tarvittavat tiedot.

Tarvitsemme rekisterinumeron (ytunnus),  
yrityksen ja kaupan nimet, toimitus ja  
laskutusosoitteen (elasku ja sähköposti).

Tilauksessa tulee olla tuotekoodi, tuotenimi ja 
laatikoiden määrä (yksikköarvot ovat laatikoiden 
määriä, ei yksittäisiä tuotteita laatikossa).  
Lopuksi tarvitsemme toimituspäivämäärän.

Huomioithan, että tuotteet ”tilattavissa erikseen” 
voivat kestää kolme (3) viikkoa tilauksen tekemi
sestä. Kysy myyntiedustajaltasi lisää.

Palautteesi ja mielipiteesi ovat arvokkaita.  
Jos sinulla on jotain kommentteja tuotteista,  
palveluista jne., älä epäröi lähettää meille  
sähköpostia tai seurata meitä sosiaalisen  
median kanavien kautta.

ORDERS 

You can place an order to the following email: 
info@casadeli.fi or by contacting your assigned 
sales representative.

In case you don’t have a sales person for your 
company, we will find the best fit for you and that 
person will provide you all needed information. 

We need registration number (ytunnus), compa
ny and shop names, delivery and billing address.
(einvoice and email preferably).

Orders should have product code, product name 
and quantity of  boxes (unit values are considered 
by amount of  boxes non units in a box). Finally 
we need a delivery date.

Please notice that products “on demand” can 
take until three (3) weeks from ordering date.  
Ask your sales representative about those items.

Your feedback and opinions are well appreciated. 
If  you have some comment about products,  
services, etc. please don’t hesitate to send us 
email or follow us on our social media.

Welcome to Casadeli Oy Family. 
Tervetuloa Casadeli Oy perheeseen.

 

Rafael Ladrón de Guevara  
Casadeli Oy managing director / toimitusjohtaja

Selosteet

Gluteeniton / Gluten free

Laktoositon / Lactose free

Vegaaninen / Vegan

Lisäaineeton / Clean Label

Tilattavissa erikseen / On Demand

Pituus / Length

L

G

ON  
DEMAND

Vegan

Paistoaika / Baking time

Paistolämpö / Baking temperature

Sulatusaika / Thawing time

Myyntierä / Unit

Paino / Weight

Annnoksia / Portions
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6 430069 040480

11641 

Deumleipä 
Deum Nature Bread
Valmistettu 100 % luonnollisesta hapan
juuresta ja tritordeumista, durumvehnän ja 
villin ohran yhdistelmästä. Erittäin ravitseva!  
Vähägluteeninen.

The most innovative bread is made of  100%  
natural sourdough and tritordeum, the new cereal  
made from the combination of  durum wheat and  
wild barley. Highly nutritious! Low gluten.

CLEAN LABEL / LISÄAINEETTOMAT TUOTTEET

20 kpl 400 g 190–
200°

30 min 20–22 
min

28 cm

Uusi valikoima herkullisia leipätuotteita, jotka on valmistettu  
100prosenttisesta luonnollisesta hapanjuuresta, ilman lisäaineita  
tai säilöntäaineita. Lisäaineettomat leivät on valmistettu viljasta,  

soijasta, oliivista, mallaksesta ja tritordeumista.
A new range of  delicious bread products made from 100% 
natural sourdough, with no additives or preservatives, and  
a selection of  top quality ingredients that will benefit your 
health. Clean Label breads are made of  cereal, soya, olive,  

malt and tritordeum. 
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6 430069 040503

6 430069 040497

11642

Soijaleipä 
Soya Nature Bread
Pehmein leipämme, joka on valmistettu 100 % 
luonnollisesta hapanjuuresta. Ravitseva ja  
runsaskuituinen, vitamiinien ja kivennäisaineiden 
lähde soijan korkealaatuisten ominaisuuksien 
vaikutuksesta. 

Our sweetest and softest bread made with 100% natural 
sourdough. Nutritious and rich in fibre, it is a source of  
vitamins and minerals due to the properties of  soya. 

01636

Mini Soijaleipä 
Mini Soya Nature Bread
Pieni soijaleipä on valmistettu vehnäjauhosta, 
ruskeista pellavansiemenistä ja soijasta. Tämä 
pienikokoinen leipä sopii erinomaisesti  
nautittavaksi aterian aikana. 

Mini soya nature is made with wheat flour, brown flax 
seeds and soja. This mini bread is ideal to accompany 
different dishes during the meal.  

11643

Mallasleipä 
Malta Nature Bread
Leipä, josta saa vitamiineja, proteiineja ja  
kuituja. Runsas energialähde antioksidatiivisilla 
ominaisuuksilla. 

The bread that brings you vitamins, proteins and fibre.  
A rich source of  energy with antioxidising properties.

01744

Mini Mallasleipä 
Mini Malta Nature Bread
Pieni mallasleipä on sopii hyvin syötäväksi  
aterian aikana. Koristeltu kaurahiutaleilla. 

Mini malta nature is ideal to accompany different  
dishes during the meal. Decorated with oat flakes.

20 kpl 400 g 190–
200°

30 min 20–22 
min

28 cm

50 kpl 80 g 185°

30 min 10–12 
min

10 cm

20 kpl 400 g 190–
200°

30 min 20–22 
min

28 cm

50 kpl 70 g 180–
190°

30 min 12–14 
min

8 cm

ON  
DEMAND

ON  
DEMAND

UUTUUS / NEW

UUTUUS / NEW
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01763

Gourmet Burgerisämpylä 
Gourmet Burger Bread
Murea ja pehmeä burgerisämpylä on valmistettu 
hapanjuuresta. 

Tender and soft hamburger bread made with sourdough.

48 kpl 85 g 11 cm

30 min

6 430069 040275

6 430069 040213

6 430069 040305

01674

Spelttileipä 
Spelt Nature Bread
Spelttileipä sisältää spelttiä, vehnää ja mallas
jauhoa. Ei lisäaineita! 

Spelt bread contains spelt, wheat and malt flour.  
No additives!

01432

Croissant Nature 
Croissant Nature
Herkullinen croissant on lisäaineeton useiden  
eri viljojen ja siementen yhdistelmä. 

A delicious additive-free croissant with a wide range  
of  multiple cereals and seeds. 

20 kpl 400 g 190–
200°

30 min 20–22 
min

28 cm

60 kpl 80 g 180°

30 min

15–17 min
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01620

Vanhan Ajan Patonki  
Ancien Baguette
Espanjalainen rustiikkinen patonki, joka on  
valmistettu pitkän käymisperinteen mukaan. 

Spanish baguette called ”Ancien” because of  the old  
tradition of  long fermentation process and creation of  
rustic breads. 

Casa Delin leipävalikoima on monipuolinen, josta löytyy niin  
paistettavia kuin myös valmistuotteita. Saatavilla myös  

gluteenittomia vaihtoehtoja.
Casa Deli’s bread selection is wide with ready to bake and instant products.  

Also gluten free products available.

LEIVÄT / BREAD 

6 430069 040244

32 kpl 265 g 190–
200°

30 min 16–18 
min

56 cm

01624

Puolikas Vanhan Ajan Patonki  
Ancien Baguette Small
Rustiikkinen puolikas patonki, joka on valmis
tettu pitkän käymisperinteen mukaan. 

Half  baguette from old times, the old tradition of  long 
fermentation process and creation of  rustic breads.

6 430069 040251

76 kpl 125 g 190–
200°

30 min 12–14 
min

27 cm

ON  
DEMAND
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01711

Espanjalainen Rustiikkinen Leipä 
Spanish Rustic Bread
Espanjalainen rustiikkinen leipä on valmistettu 
vehnästä ja mallasjauhosta. 

Spanish bread is made of  wheat and malt flour.

01735

Minileipä Lajitelma 
Assortment of  Mini Breads
Minileipien lajitelma sisältää oliivisämpylän,  
pienen tomaatticiabattan, juustopyörykän  
sekä sipulileipä kierteen. 

This assortment includes black olive bun, small  
tomato-ciabatta, emmental cheese ball and onion  
bread roll.

6 430069 040282

6 430069 040299

28 kpl 295 g 200°

30 min 17 min 41 cm

120 
kpl

35 g 190–
200°

30 min 4–6 
min

7 cm

ON  
DEMAND

01793

Gluteeniton Gourmet Leipä 
Gluten Free Gourmet Bread
Tämä riisistä ja maissista valmistettu gluteeni
ton leipä maistuu niin hyvältä kuin näyttääkin. 
Saatavana useissa ravintoloissa. 

This gluten free bread made of  rice and corn tastes  
as good as it looks. Available in several restaurants.

11699

Moniviljapatonki 
Multicereal Baguette
Patonki, jossa monikerroksinen siemenseos  
15 % (seesaminsiemenet, pellavansiemenet,  
auringonkukansiemenet). 

Baguette with multi seed mixture 15% (sesame seeds,  
flax seeds and sunflower seeds).

G 6 430069 040336

6 430069 040510

20 kpl 100 g 190–
200°

15 min 8 min 11,3 
cm

30 kpl 250 g 190–
200°

30 min 14–16 
min

48 cm

11732

Hodarisämpylä 
Hot Dog Bread
Klassinen amerikkalaistyylinen hodarisämpylä. 
Käyttövalmis tuote, ei vaadi paistamista.

Classic American hot dog bread. Instant product, does not 
require baking time.

ON  
DEMAND

6 430069 040534

64 kpl 73 g 20 cm

30 min
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11756

Katalonian Leipä 
Catalan Bread
Myydyin leipä! Barcelonalainen tyypillinen leipä, 
jossa pehmeä sisus ja rapea kuori. 

Best selling! Barcelona’s typical bread which has soft 
crumb and crispy crust. 

6 430069 040541

16 kpl 500 g 190–
200°

50 min 18–20 
min

20 cm

21654

Ciabatta 70 g 
Ciabatta 70 gr
Aito ciabatta, jossa rapea kuori ja pehmeä  
sisus. Soveltuu hyvin à la carte ravintoloihin  
ja hotelleihin. 

Real ciabatta with crisp crust and fluffy crumb.  
Special for à la carte restaurants and hotels.

21702 

Moniviljaleipä 
Multicereal Bread
Monivilja sandwichleipä on yksi  
asiakkaidemme suosikeista. 

Multicereal sandwich bread is one of   
the favourites of  our customers.

6 430069 040657

6 430069 040664

95 kpl 70 g 190–
200°

30 min 8–10 
min

12 cm

70 kpl 120 g 190–
200°

30 min 14–16 
min

18 cm

41651

Iso Ciabatta 
Ciabatta Large
Aito ciabatta, jossa rapea kuori ja pehmeä sisus. 

Real ciabatta with crisp crust and fluffy crumb. 

6 430069 040701

20 kpl 460 g 190–
200°

30 min 20–25 
min

38 cm

01947

Espanjalainen Focaccia 
Spanish Focaccia
Erityinen focaccia leipä, joka sisältää peruna
hiutaleita, täysmaitoa ja auringonkukan siemen
öljyä. Käyttövalmis tuote, ei vaadi paistamista. 

Special focaccia bread with potato flakes, whole milk,  
and sunflower seed oil. Instant product, does not require 
baking time.

6 430069 040411

30 kpl 130 g 13 cm

30 min
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00386

Musta Gourmet Sämpylä 
Black Gourmet Bun
Hampurilaisten ystäville todellinen herkku  
mustasta sämpylästä. Käyttövalmis tuote, ei  
vaadi paistamista.

Gourmet burger ready for the burger lovers. Big  
percentage of  black bread. Instant product, does not  
require baking time.

20 kpl 100 g 180°

90 min 5–8 
min

11 cm

6 430069 040008
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SUOLAISET LEIVONNAISET / SAVORY PASTRIES 

Casa Delin suolaiset leivonnaiset ovat suomalaiseen makuun sopivia  
tuotteita. Valikoimassa mukana Suomessa supersuosion saanut  

KinkkuJuusto Napolitana.
Casa Deli’s savory pastries are well suited to finnish taste. Selection includes  

Ham & Cheese Napolitana, which has reached the super popularity in Finland.

01422

Kinkku-Juusto Napolitana 
Ham & Cheese Napolitana
Kermaista kinkkujuusto täytteistä pasteijaa on 
vaikea vastustaa. Lisää kananmunan keltuaista 
pinnalle ja koristele. 

It’s difficult resist this delicious cream cheese pastry  
with a generous ham slice. Add egg yolk and decoration  
on the top!

01915

Tonnikala-Sipuli Piirakka 
Tuna & Onion Pie
Piirakan taikina on valmistettu oliiviöljystä,  
ja hyvänmakuinen täyte tekee siitä rapean! 

Dough is made of  olive oil and 50% filling.  
Great taste and crunchy!

60 kpl 120 g 180–
190°

30–60 min

16–18 min

50 kpl 120 g 185–
190°

25 min

6 430069 040206

6 430069 040398
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01917

Kana-Sieni Piirakka 
Chicken & Mushroom Pie
Rapeassa kanasienipiirakkassa on maukas täyte 
(50 %). Barbecuekastike ja curry tekevät siitä 
herkullisen! 

Crunchy chicken-mushroom pie has tasty filling (50%). 
Barbecue sauce and curry flavor make it delicious!

01900

Tomaatti-Juusto Pizzapala 
Pizza Lattice
Sopivan kokoinen pieni välipala, jossa täytteenä 
mausteinen tomaattikastike, oregano, juustopalat 
ja mustat oliivit.

Little snack filled with spicy tomato sauce, oregano, cheese 
cubes and black olives. 

01901

Juusto-Pekoni Pizzapala 
Carbonara Lattice
Tuorejuustolla, pekonilla ja sipulilla täytetty  
pizzapala sopii hyvin välipalaksi.

Little snack filled with cream cheese, bacon and onion. 

50 kpl 120 g 185–
190°

20–25 min

34 kpl 120 g 185°

30 min

22 min

34 kpl 120 g 185°

30 min

22 min

6 430069 040404

01262

Mini Chic Kinkku-Juusto 
Mini Chic Ham & Cheese
Kinkkujuustotäytteinen pasteija soveltuu hyvin 
erilaisiin tilaisuuksiin ja catering palveluihin. 

Small ham and cheese savory pastry with great filling is 
suitable for events and caterings.

01265 

Mini Chic Juusto 
Mini Chic Cheese Cream Pastry
Pieni juustopasteija on täydellinen tapahtumiin  
ja catering palveluihin. 

Creamy cheese pastry is perfect for events and caterings.

400 
kpl

15 g 180–
190°

30 min

10–12 min

6 430069 040060

400 
kpl

15 g 180–
190°

30 min

10–12 min

6 430069 040077

ON  
DEMAND

ON  
DEMAND

UUTUUS / NEW

UUTUUS / NEW
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01008

Iso Croissant 
Sandwich Croissant
Täydellinen croissant suolaisia ja makeita  
yhdistelmiä varten. Vaatii pitkäaikaista  
sulatusta ja kananmunalla voitelua. 

Perfect croissant for sandwiches with sweet and  
salty combination. Long defrosting and painting  
with egg needed.

01231

Voitaikina Pretzel 
Puff Pastry Pretzel
Rapea ja kuohkea leivonnainen vaikka  
kahvin kanssa. Valmistettu korkealuokkaisesta 
margariinista. 

Great sweet combination made with high quality  
margarine. Delicious taste with the coffee.

MAKEAT LEIVONNAISET / SWEET PASTRIES 

100 
kpl

110 g 180–
190°

90–120 min

16–18 min

3 kg 13 g 180–
190°

30 min

12–14 min

Makeat leivonnaiset tarjoavat uudenlaisia ihastuttavia makunautintoja.  
Nämä paistettavat leivonnaiset sopivat niin arkeen kuin juhlaan.
Sweet pastries provide new delightful taste sensations. These ready to bake  

pastries are suitable for both everyday life and celebration.

6 430069 040015

6 430069 040022

ON  
DEMAND
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77955

Vaahterasiirappi-Pekaani Leivonnainen 
Maple & Pecan Pastry
Kullanvärinen rapea leivonnainen pähkinä
siirappi täytteellä. Karamellisiirappi mukana 
laatikossa. 

Creamy and golden color pastry with crunchy texture  
and and nut syrup filling. Individual Caramel syrup 
included in the box.

01259

Mini Chic Vanilja 
Mini Chic Vanilla
Pieni vaniljanmakuinen leivonnainen soveltuu 
hyvin erilaisiin tilaisuuksiin, hotelleihin ja  
catering palveluihin. 

Small vanilla pastry is perfect for different events,  
hotels and caterings.

01260

Mini Chic Suklaa 
Mini Chic Chocolate
Pieni suklaanmakuinen leivonnainen soveltuu 
hyvin tilaisuuksiin, hotelleihin ja catering  
palveluihin. 

Small chocolate pastry is perfect for events, hotels  
and caterings.

400 
kpl

15 g 180–
190°

30 min

10–12 min

48 kpl 95 g 180–
190°

30 min

18–20 min

400 
kpl

15 g 180–
190°

30 min

10–12 min

6 430069 040039

6 430069 040046

6 430069 040053

ON  
DEMAND

ON  
DEMAND

01410

Vaniljainen Napolitana 
Cream Napolitana Pastry
Perinteinen vaniljatäytteinen (30 %) Napolitana 
leivonnainen. 

Traditional Spanish sweet pastry with vanilla cream  
filling (30%).

60 kpl 100 g 180–
190°

30–60 min

16–18 min

6 430069 040183

01411

Suklainen Napolitana 
Chocolate Napolitana
Suklaatäytteinen (25 g) leivonnainen, johon  
sopii hyvin kuorrutus tai koristelu. 

Traditional Spanish sweet pastry with cocoa filling  
(25g). Recommended decoration on the top.

60 kpl 100 g 180–
190°

30–60 min

16–18 min

6 430069 040190
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01990

Espanjalaiset Churrot 
Spanish Churros
Perinteiset Espanjalaiset uppopaistetut churrot 
aamiaiseksi tai jälkiruoaksi. Sopivat hyvin myös 
buffettiin ja À la carte ruokalistoihin. Vaativat 
paistamisen.

Traditional Spanish churros for breakfast or dessert.  
Can be used in buffet and also in À la carte menus. 
Need to fry.

118 kpl 34 g

30 min

6 430069 040428

01455

Tanskalainen Rusinaviineri 
Danish Butter Schnecken
Herkullinen Tanskalainen rusinaviineri,  
täytteenä vaniljakreemi. 

Tasty Danish pastry with butter and vanilla  
cream inside.

54 kpl 100 g 180–
190°

30 min

14–16 min

6 430069 040220

S0848

Voi Croissant 55 g 
Butter Croissant 55 gr
Croissantin voipitoisuus 24 %. 

Butter Croissant with 24% butter.

S3101 

Voi Croissant 90 g 
Butter Croissant 90 gr
Croissantin voipitoisuus 18 %. 

Butter Croissant with 18% butter.

80 kpl 90 g 170°

30 min

18–20 min

6 430069 040756

6 430069 040787

40 kpl 55 g

30 min

ON  
DEMAND

76909

Mustikka Vegaani Croissant 
Blueberry Vegan Croissant
Vegaaninen croissant mustikkatäytteellä.

Ready to bake Vegan Croissant with blueberry filling. 

48 kpl 100 g 170°

30 min

21–23 min

UUTUUS / NEW

Vegan
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76907

Vegaani Croissant 
Vegan Croissant
Vegaaninen croissant koostuu spelttijauhosta 
(13,5 %), paahdetusta ohramallaksesta, ja  
vehnägluteiinista. Koristeltu kvinoan  
siemenillä (2 %). 

Special vegan croissant consists of  spelt flour 13,5%, 
roasted barley malt and wheat gluten. Decorated with 
quinoa seeds 2%.

56 kpl 80 g 170°

30 min

18–20 min

6 430069 040749

S7095

Monivilja Croissant 
Multicereal Croissant
Monivilja croissant sisältää täysjyväjauhoa (10 %), 
ohramallasta ja siemeniä. Voipitoisuus on 19 %. 

Multicereal croissant with wholemeal flour (10%),  
barley malt, and seeds. Butter content is 19%. 

56 kpl 80g 170°

30 min

16–18 min

6 430069 040794

ON  
DEMAND

ON  
DEMAND

S3189

Mini Voi Croissant 
Mini Croissant
Mini croissantin voipitoisuus on 21,5 %.  
Valmistus vain 11 minuutissa. 

Mini butter croissant is ready in only 11 minutes.  
Butter content is 21,5%.

160 
kpl

25 g 180–
190°

30–40 min

11–15 min

6 430069 040435

Vegan
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01307

Iso Gluteeniton Suklaamuffinssi 
Gluten Free Chocolate Muffin
Pehmeänmakuinen gluteeniton suklaamuffinssi. 
Tulossa yksittäisessä läpinäkyvässä pussissa. 

Soft gluten free chocolate muffin with great taste.  
Coming covered in an individual transparent bag.

01324

Vanilja-Suklaamuffinssi 
Muffin with Vanilla & Cocoa
Pehmeä vaniljamuffinssi suklaahipuilla. Säilyy  
3 päivää huoneenlämmössä kuivumatta. 

Soft vanilla muffin with chocolate chips. Stays  
3 days at room temperature without getting dry.

G

6 430069 040107

6 430069 040114

12 kpl 110 g

30 min

20 kpl 83 g

10–15 min

KÄYTTÖVALMIIT MAKEAT LEIVONNAISET 
/ INSTANT SWEET PASTRIES 

Käyttövalmiit herkulliset leivonnaiset eivät tarvitse lainkaan  
paisto aikaa, vaan ovat sulatukset jälkeen valmiita syötäviksi.
Instant delicious pastries do not need any baking time, they are ready  

to eat after defrosting.
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11325

Mustikka-Jogurtti Muffinssi 
Muffin with Blueberries & Yogurt Filling
Hyvänmakuinen muffinssi mustikka- ja jogurtti-
täytteellä. Säilyy 3 päivää huoneenlämmössä 
kuivumatta. 

Muffin with blueberries and yogurt filling stays 3 days  
at room temperature without getting dry. 

6 430069 040121

20 kpl 100 g

30 min

01326

Suklaa-Maapähkinä Muffinssi 
Muffin with Cocoa & Hazelnut
Pehmeä suklaa-maapähkinä muffinssi säilyy  
3 päivää huoneenlämmössä kuivumatta. 

Soft cocoa muffin with hazelnut and chocolate chunks 
stays 3 days at room temperature without getting dry.

12 kpl 110 g

30 min

6 430069 040138

11333

Omenamuffinssi 
Apple Muffin
Muffinssi höystettynä omenapaloilla (10 %). 

Apple muffin with apple pieces (10%).

18 kpl 100 g

30 min

6 430069 040459

11355

Vaniljainen Chucho 
Vanilla Chucho
Makea vaniljakreemi täytteinen croissant sopii 
hyvin välipalaksi. Hyvänmakuinen! 

Sweet fried pastry filled with vanilla cream is perfect 
product for snack. Great taste! 

33 kpl 52 g

30 min

6 430069 040466

01364 

Iso Vanilja Chucho 
Vanilla Chucho Large
Perinteinen Espanjalainen leivonnainen vanilja
täytteellä (49 %) ja sokerikuorrutuksella. 

Traditional Spanish sweet pastry with vanilla cream 
filling (49%) and sugar decoration. 

12 kpl 110 g

30 min

L
6 430069 040176

ON  
DEMAND
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01357

Glass Donitsi 
Glass Donut
Glasskuorrutteinen donitsi vaikka välipalaksi. 
Lasten herkku! 

Special American donut for breakfast or snack.  
Kids love them!

01358

Suklaadonitsi 
Chocolate Donut
Amerikkalainen suklaadonitsi aamupalalle  
tai välipalaksi. 

A special American donut for breakfast or snack.

36 kpl 90 g

30 min

36 kpl 100 g

30 min

6 430069 040152

6 430069 040169

ON  
DEMAND

ON  
DEMAND

48 kpl 68 g

45 min

48 kpl 55 g

45 min

48 kpl 68 g

45 min

01343

OK Suklaadonitsi 
OK Chunky Choc
OK Chunky Choc on kaakaokermalla kastettu  
ja suklaapaloilla koristeltu. Ei vaadi paistamista.

OK Chunky Choc is dipped with cocoa butter and  
decorated with chocolate chips. Doesn’t require oven.

01344

OK Mansikkadonitsi 
OK Pink
Mansikkaaromilla ja karamellirakeilla kuorrutettu 
OK Pink tuo näyteikkunaan väriä. Ihanteellinen 
lisä tuotevalikoimaan.

Give a touch of  color to your showcase with the new  
OK Pink, with half  pink coverage with strawberry  
aroma and decorated with white sugar noodles.

01345

OK Täytetty Donitsi  
OK Mix White & Cocoa (Filled)
Kuorrutuksen suussa sulavat maut yhdessä  
pehmeän kaakaokerma täytteen ja hassel
pähkinän palojen kanssa on valloittava  
yhdistelmä. Ihanteellinen kahvin kanssa.

Among the mixture of  flavors of  the cover you will find 
a delicious cacao cream filling with hazelnut touches that 
will captivate your customers. Ideal companion of  a coffee.

UUTUUS / NEW

UUTUUS / NEW

UUTUUS / NEW
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12 kpl 1000 g

120 min

53155

Gluteeniton Brownie 
OK Gluten Free Brownie
Kullanvärinen rapea leivonnainen pähkinä
siirappi täytteellä. Karamellisiirappi mukana 
laatikossa. 

Creamy and golden color pastry with crunchy texture  
and and nut syrup filling. Individual Caramel syrup 
included in the box.

G

18 kpl 67 g

30 min

18 kpl 67 g

30 min

UUTUUS / NEW

UUTUUS / NEW

01510

Croissant B-Ready Suklaa 
Croissant B-Ready Cacao
Kaakaovoilla täytetty croissant, joka on koristeltu 
hillolla ja valkosuklaahiutaleilla. 

Instant croissant stuffed with cocoa butter. It is painted 
with jelly and decorated with white chocolate flakes.

01511

Croissant B-Ready Vanilja 
Croissant B-Ready Crema
Vaniljakreemillä täytetty croissant, joka on 
koristeltu hillolla ja valkosuklaahiutaleilla. 

Instant croissant filled with cream. It is painted with 
jelly and decorated with white chocolate flakes. 

6 430069 040749

6 430069 040749

11356

Suklainen Chucho 
Chocolate Chucho
Perinteinen espanjalainen suklaatäytteinen  
croissant sopii vaikka välipalaksi. Hyvänmakuinen! 

Traditional spanish chocolate chucho is perfect product  
for snack. Great taste!

24 kpl 59 g

30 min

6 430069 040473
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1 kpl 1800 g 14

90 min

01844 

Omena-Vihreätee Kakku 
Apple and Green Tea Cake
Omenakakku murskatusta omenasta, vihreästä 
teestä ja kanelista. Täytteenä omenan palat ja  
hillo. Päällystetty tee matchan moussella ja  
tomulla.

Apple cake, made of  smashed apple, green tea and  
cinnamon. Filled with jam and apple chunks. Topped 
with mousse of  tea matcha and dust of  tea matcha.

1 kpl 1800 g 12

90 min

UUTUUS / NEW

Casa Delin kakut ovat laadukkaita ja herkullisia tuotteita, jotka takaavat  
hurmaavan makuelämyksen. Valikoimassa saatavilla myös gluteenittomia  

ja laktoosittomia vaihtoehtoja.
Casa Deli Cakes are high-quality and delicious products, that guarantee a delightful  

taste sensation. Gluten free and lactose free alternatives are also available in the selection.

6 430069 040350

ON  
DEMAND

KAKUT / CAKES 

01846

Red Velvet Punajuurikakku 
Red Velvet Cake
Värikäs ja herkullinen punajuurikakku  
höystettynä valkosuklaalla ja tuorejuustolla. 

Colorful and tasty beetroot cake with cream cheese  
and white chocolate. Big portions. 6 430069 040374



24

1 kpl 1500 g 12

90 min

1 kpl 1200 g 14

90 min

ON  
DEMAND

01845

Suklaa-Pistaasi Kakku 
Chocolate and Pistache Cake
Uusi! Suklaakakku kaakaokermalla ja auringon
kukansiemenillä täytetty. Koristeena pistaasia, 
kurpitsan siemeniä ja roseepippuria.

Cocoa cake filled with cocoa cream and sunflower seeds. 
Topped with pistachio, pumpkin seeds and pink pepper.

01856

Valikoima Pieniä Makeita 
Assortment of  Small Sweet Bites
Valikoima pieniä makeita kakkuja. Soveltuu  
hyvin pitopalveluille, juhliin ja kahviloihin. 

A selection of  different flavours of  small cakes.  
Perfect for caterings, celebrations and cafes.

UUTUUS / NEW

6 430069 040381

6 430069 040367

148 kpl 2900 g

30 min

ON  
DEMAND

11847

Mango-Viskikakku 
Whiskey and Mango Cake
Mahtavan näköinen kakku ja fantastinen maku, 
viehättävällä mangokoristelulla. Yksi parhaiten 
myydyistä kakkuistamme. Ei valmiiksi paloiteltu. 

Great looking cake and fantastic flavour, with a nice mango 
decoration. One of  our best selling cakes. Non sliced. 6 430069 040558

1 kpl 1100 g

90 min

11882

Tiramisu 
Tiramisu Cake
Uusi resepti, jossa on fantastinen maku
yhdistelmä. Sisältää suklaapaloja ja on yksi 
parhaiten myydyistä kakkuistamme. 

New recipe with fantastic mix of  flavours. It contains 
chocolate pieces and it’s one of  our best selling cakes.

6 430069 040619

21884

Suklaa Temptation Kakku 
Chocolate Temptation Cake
Runsasmakuinen Suklaa Temptation kakku  
on ihanteellinen ravintoloihin ja kahviloihin. 

This rich flavor cake is perfect size for restaurants  
and cafes.

1 kpl 1500 g 12

90 min

6 430069 040671
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21885

Laktoositon Appelsiinikakku 
Lactose Free Orange Cake
Appelsiinikakun valmistuksessa on käytetty  
40 % appelsiinia. Resepti on peräisin Portugalin 
MasterChef  finalistilta. 

Almost 40% of  the cake is made of  natural oranges. 
This special recipe is made by the ”MasterChef  finalist 
of  Portugal”.

1 kpl 1100 g 12

90 min

L

6 430069 040688

11889

Amerikkalainen Suklaakakku 
American Chocolate Cake
Amerikkalainen suklaakakku, jossa täytteenä 
vadelmahilloa 29 %.

American cocoa cake with 29% raspberry jam.

45374 

Gluteeniton New York Juustokakku 
Gluten Free New York Cheesecake
Herkullinen ja gluteeniton juustokakku  
soveltuu hyvin ravintoloihin, kahviloihin  
ja pitopalveluihin. 

Delicious gluten free cheesecake is perfect for  
restaurants, cafes and caterings.

1 kpl 2200 g 14

90 min

1 kpl 1550  g 12

90 min

G

6 430069 040633

6 430069 040718

CC0003

Vadelma-Juustokakku 
Rasberry Cheese Cake
Herkullinen juustokakku Amerikkalaisen  
reseptin innoittamana. Speculoosakeksit,  
tuorejuusto sekä vadelmakuorrutus antavat  
täydellisen makunautinnon. 

A delicious cheese cake inspirated from the American 
true recipe will satisfy the greedy with speculoos biscuit 
under cream cheese and raspberry glazing. 

1 kpl 1400 g 12

90 min

6 430069 040770

11888

Porkkanakakku 
Carrot Cake
Porkkanakakku, jossa 16 % porkkanaa. 

American carrot cake with 16% natural carrot.

1 kpl 2700  g 14

90 min

6 430069 040626
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59088

Gluteeniton Käsintehty Porkkanakakku 
Gluten Free Handmade Carrot Cake
Jauhot on valmistettu riisistä, perunasta, tapiokasta 
ja mustasta vehnästä, joten kakku on gluteeniton. 
Käytämme keskirasvaista tuorejuustoa 22 %.

Flour is made of  rice, potato, tapioca and black wheat so the 
cake is gluten free. We use medium fat cheese cream, 22%. 
The taste is rich but still light.

1 kpl 1700 g 14

90 min

G

6 430069 040732

11872

Mustikka-Juustokakku 
Blueberry Cheese Cake
Mustikkajuustokakku on valmiiksi viipaloituna 
30 osaan. Sopii hyvin erilaisiin tilaisuuksiin ja 
buffetpöytiin. 

Classic blueberry cake is great for events, buffet and  
celebrations. Portioned in 30 pieces.

1 kpl 1800 g 30

60 min

6 430069 040589

11870

Tiramisupalat 
Tiramisu Pieces
Tiramisukakku valmiiksi paloiteltuna. Sopii  
hyvin erilaisiin tapahtumiin ja buffetpöytiin.

Classic tiramisu portioned cake. Great for events,  
buffet and celebrations. Portioned in 30 pieces.

1 kpl 1800 g 30

60 min

6 430069 040572

CATERING KAKUT ”käytä samana päivänä”
CATERING CAKES ”use in the same day” 
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Toimitusjohtaja 
CEO 

Rafael Ladrón  
de Guevara 

+358 40 587 8774 
rafael@casadeli.fi

Myyntipäällikkö 
Sales Manager  

HoReCa: 
Andres Ferrandiz 
+358 40 776 1012 
andres@casadeli.fi

Myyntipäällikkö 
Sales Manager  

Vähittäiskauppa/Retail 
Krister Still 

+358 40 776 1014 
krister@casadeli.fi

Casa Deli Oy  
Malminkatu 22 D 

00100 Helsinki 
+358 40 596 6003 

info@casadeli.fi 
www.casadeli.fi


