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7583  Lihapullat muusilla,
 puolukkasurvos

7584  Jauhemaksapihvi muu
 silla, puolukkasurvos

Muusi 40% (peruna, vesi, laktoositon kerma,  
laktoositon voi, suola), lihapullat 27% [naudan- ja 
sianliha (Suomi), peruna, sipuli, perunajauho ja 
-kuitu, suola, dekstroosi, hiivauute, stabilointiaine 
(E330), mausteuute, musta- ja maustepippuri, 
sokeri], kastike 21% [laktoositon maito ja -kerma, 
kasvirasva (palmu, kookos), maltodekstriini, 
rypsi  öljy, suola, aromi, muun. maissitärkkelys, 
sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, 
valkosipuli, emulg.aineet (auringonkukkalesitiini, 
rasvahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasva-
pohj.)), valkopippuri, hiiva uute, naudanliharasva, 
auringonkukkaöljy, peruna tärk., karamellisiirappi, 
kurkuma, mustapippuri], puolukkasurvos 12%  
(puolukka, sokeri). Pakattu suojakaasuun.

Muusi 51% (peruna, vesi, laktoositon kerma, lak-
toositon voi, suola), jauhemaksapihvi 34% (naudan 
maksa (Suomi), peruna, sipuli, siirappi, suola, 
perunahiutale, maissitärkkelys, valkopippuri, rapsi- 
ja rypsiöljy), puolukkasurvos 14% (puolukka, sokeri). 
Pakattu suojakaasuun.

*6420614921999* *6420614921968*

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7
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Arjessa kun  

ei aina kerkiä 

kokkailemaan, 

onneksi Juvalla 

kerkiämme.
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68174  Täytetty kana
 ohukainen

62314  Täytetty jauheliha
 ohukainen

Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho, 
kananmuna, kasvöljy (rypsi ja rapsi), kirkastettu voi, 
suola), riisi, broileri 15% (Suomi) (broilerinliha, vesi, 
perunatärkkelys, jodioitu suola, sokeri, valkopip-
puri, säilöntäaine (E250)), sipuli, laktoositon kerma, 
kanaliemi (maltodekst., hiivauute, aromi, kananliha, 
sokeri, kasvirasvat (auringonkukka), valkopippuri), 
currykastike (vesi, tamarindi, paprika, arominvah-
venne (E621) inkivääri, sokeri, chilipip., muun. mais-
sitärkkelys, valkosipuli, tomaattisose, sinappijauhe, 
muskottipähkinä, mausteet, säilöntäaine (E202, 
E211)), curry, mustapippuri. Pakattu suojakaasuun.

Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho, 
kananmuna, kasviöljy (rypsi, rapsi), kirkastettu voi, 
suola), riisi, naudanliha 12% (Suomi), sipuli, kastike 
(laktoositon maito, laktoositon kerma, kasvirasva 
(palmu, kookos), maltodekstriini, rypsiöljy, suola, 
aromi, muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudan-
lihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, 
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasva-
happojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjai-
nen)), sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliha-
rasva, sipuli mehutiiviste, happo (sitruunahappo), 
auringonkukkaöljy, sokeri, perunatärkkelys, 
karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri).  
Pakattu suojakaasuun.

*6420614925188**6420614925201*

Pakkauskoko (kg) 0,400 
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 5

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 5
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KULUTTAJAPAKATUT ANNOSRUOAT
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8538  Jauhemaksapihvi

Kotoisalta maistuvia ruokiamme voi nyt nostaa myös 
kaupan valmisruokavalikoimaan, sillä olemme pakanneet 

suosikkiruokiamme juuri sopivan kokoisiin annospakkauksiin.

Naudan maksa 44 % (Suomi), peruna, sipuli, siirap pi, 
suola, perunahiutale, maissitärkkelys, valko pippuri, 
rapsi- ja rypsiöljy. Pakattu suojakaasuun.

*6420614910160*

Pakkauskoko (kg) 0,350 
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7
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7593  Perunamuusi

Peruna 67% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,  
laktoositon voi, suola. Pakattu suojakaasuun.

*6420614921869*

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7
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42334  Varhaisperunasalaatti

Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,  
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, soke-
ri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi), laktoositon 
kermaviili (pastöroitu kerma, perunatärkkelys,  
hapate), maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, 
suola, sokeri, säilöntäaineet (natriumbentsoaatti, 
kaliumsorbaatti), aromit, makeutusaine (sakariini)), 
punasipuli, kevätsipuli, purjosipuli, sinappi, suola, 
tilli, mustapippuri. Pakattu suojakaasuun.

*6420614925225*

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 5
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8029  Luomu pinaattiletut

Luomu pinaatti 23% (EU), luomu vehnäjauho,  
laktoositon luomu kerma, luomu kananmuna,  
luomu rapsiöljy, himalajan vuorisuola, luomu 
muskotti pähkinä. Pakattu suojakaasuun.

*6420614917572*

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7
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7587  Paistettu lohipala   
           yrttimuusilla
Yrttimuusi (peruna, vesi, laktoositon kerma, lak-
toositon voi, suola, valkosipulimurska (valkosipuli, 
vesi, säilöntäaine (kaliumsorbaatti),stabilointiaine 
(sitruunahappo)), ruohosipuli, persilja, yrttiseos 
(rosmariini, kynteli, oregano, timjami)), lohifile 32%  
(Norja), parsakaali, suola, aromilöljy (rypsiöljy, 
emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), aromi, väri 
(betakaroteeni)). Pakattu suojakaasuun.

*6420614926147*

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

7588  Cajun kanaa persilja 
 porkkanarisotolla
Risotto 68% (riisi (EU), vesi, laktoositon kerma, 
porkkana, valkoviini, sipuli, tomaatti, kasvisliemi 
(suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauu-
te, kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi, 
porkkanamehujauhe), mausteet (persilja, suola, 
mustapippuri, basilika), broileri 32% (Suomi) (broi-
lerin reisileike, vesi, rypsiöljy, jodioitu suola, säilön-
täaine (E262)), aromiöljy (rypsiöljy, emulgointiaine 
(auringonkukkalesitiini), aromi, väri (betakaroteeni)), 
mausteseos (suola, valkosipuli, paprika, musta-
pippuri, sipuli, oregano, chili, timjami, cayenne). 
Pakattu suojakaasuun. Voimakassuolainen.

*6420614926154*

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

7571  Paistettu riisinuudeli  
   tofulla ja pavulla
Riisinuudeli 30% (ei EU) (riisijauho, tapiokajauho, 
vesi), punasipuli, paprika, soijapapu, tofu 9% (vesi, 
soijapapu, happamuudensäätöaine (E511)), chili-
kastike (vesi, sokeri, chilipippuri, paprika, rusina, 
suola, etikka, valkosipuli, stabilointiaine (E415), 
happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202, 
E211)), soijakastike (melassi, vesi, soijapapu, vehnä, 
suola, väriaine (karamelli), happo (E330)), sokeri, 
valkosipulimurska (valkosipuli, vesi, säilöntäaine 
(kaliumsorbaatti)). Pakattu suojakaasuun.

*6420614926178*

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

7572  Paistettu riisinuudeli  
 kanalla ja kasviksilla
Riisinuudeli 24% (ei EU) (riisijauho, tapiokajauho, 
vesi), broileri 15% (Suomi) (broilerinliha, vesi, pe-
runatärkkelys, jodioitu suola, sokeri, stabilointiaine 
(E450), valkopippuri, hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250)), punasipuli, kaali, paprika, chi-
likastike (vesi, sokeri, chilipippuri, paprika, rusina, 
suola, etikka, valkosipuli, stabilointiaine (E415), 
happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine (E202, 
E211)), soijakastike (melassi, vesi, soijapapu, vehnä, 
suola, väriaine (karamelli), happo (E330)), kasviöljy 
(rypsi, rapsi), sokeri, valkosipulimurska (valkosipuli, 
vesi, säilöntäaine (E202)). Pakattu suojakaasuun. 
Voimakassuolainen.

*6420614926185*

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

KULUTTAJAPAKATUT ANNOSRUOAT

UUTUUDET



62044 Broileripasta67114  Pasta Carbonara

Pasta 30% (durumvehnä (EU)), laktoositon kerma, 
broileri 17% (Suomi) (broilerin reisiliha, vesi, jodioitu 
suola, stabilointiaineet (E 450, E 451), dekstroosi), 
sipuli, paprika, mangochutney (sokeri, mango, 
etikka, chili, inkivääri, valkosipuli), kanaliemi (suola, 
maltodekstriini, hiivauute, aromi, kananliha, sipuli-
uute, mauste, mausteuute, kasviöljy (auringonkukka, 
palmu)),curry, mustapippuri. Pakattu suojakaasuun.

Pasta 35% (durumvehnä (EU)), laktoositon kerma, 
palvattu lapa-kinkku 11% (sianliha (Suomi), vesi, 
suola, glukoosi), sipuli, pekoni (sianliha (Suomi), vesi, 
suola), parmesanjuusto (maito, hapate), valkosipuli, 
lihaliemi (hiivauute, maltodekstriini, sokeri, aromi, 
perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy (palmu), 
sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopip-
puri), muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri. 
Pakattu suojakaasuun.

*6420614925041**6420614925027*

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

67064  Maalaiskinkkukiusaus

Peruna 58 % (Suomi), laktoositon kerma, palvattu 
lapa-kinkku 12% (sianliha (Suomi), vesi, glukoo-
si), sipuli, maissitärkkelys, mustapippuri, sinappi 
(sinapinsiemen, säilöntäaine (natriumbentsoaatti)), 
suola. Pakattu suojakaasuun.

*6420614925065*

Pakkauskoko (kg) 0,560
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

62674  Palvarin pannu

Peruna 42% (peruna (Suomi), hapettumisenestoaine 
(natriumdisulfiitti)), palvattu lapa-kinkku 30% (sian-
liha (Suomi), vesi, suola, glukoosi), sipuli, lihaliemi 
(suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri, aromi, 
perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy (palmu), 
sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopip-
puri), kasviöljy (rypsi), paprikajauhe, mustapippuri, 
suola. Voimakassuolainen. Pakattu suojakaasuun.

*6420614925102*

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

LÄMPIMÄSTÄ MYYTÄVÄT ANNOSRUUAT

Pohdimme porukalla, miten 
voisimme olla vieläkin  

enemmän asiakkaidemme 
avuksi ja helpottaa kaupan 

kiireisimpiä hetkiä.

Pähkäilyn tuloksena  
päädyimme pakkaamaan 

asiakkaiden suosikkituotteita 
myös lämmönkestävään  

pakkaukseen – näinpä voit 
lämmittää tuotteita omassa 

toimipisteessäsi asiakas
virtojen ja menekin mukaan ja 
helpottaa esimerkiksi lounas
ajan kiireisiä hetkiä. Samoja 
herkullisia eväitä voit nyt siis 

myydä sekä kylmästä että 
lämpimästä. Näpsäkkää, eikös!
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Nyt voit  
myydä annos

pakkauksiamme  
myös  

lämpimästä!

Kylmähyllystä 
voit myydä 

kaikkia annos

pakkauksiamme!



8387 Nakkistroganoff  
            muusilla

8380  Jauhemaksapihvi  
           muusilla

Stroganoff [nakki 25% (sianliha (Suomi), kamara, 
stabilointiaineet (E1412, E450), suola, dekstroosi,  
perunakuitu, savuaromi, mausteet (inkivääri, 
paprika, maustepippuri), hapettumisenestoaine 
E301, aromit, säilöntäaine (natriumnitriitti), sipuli, 
laktoositon kerma, maustekurkku (kurkku, sokeri, 
säilöntäaine (natriumbentsoaatti), mausteet (valko-
sipuli, tilli, kurkuma), aromi (sakariini), tomaattipyre, 
muunnettu maissitärkkelys, lihaliemi (hiivauute, 
maltodekstriini, perunatärkkelys, naudanlihauute, 
kasviöljy (palmu), karamellisiirappi, kurkuma, valko-
pippuri)], muusi [peruna, vesi, laktoositon kerma, 
laktoositon voi, suola]. Pakattu suojakaasuun.

Perunamuusi (peruna, vesi, laktoositon kerma, 
laktoositon voi, suola), jauhemaksapihvi (naudan 
maksa 23 % (Suomi), peruna, sipuli, siirappi, suola, 
perunahiutale, maissitärkkelys, valkopippuri,  
rapsiöljy). Pakattu suojakaasuun.

*6420614923733**6420614923665*

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

8381  Lindströminpihvi  
             kermaperunoilla
Kermaperunat [peruna, laktoositon kerma, suola, 
muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri], pihvi 
[naudan jauheliha 26% (Suomi), kananmuna, puna-
juuri, sokeri, etikka, säilöntäaineet (E211, E202), luon-
tainen aromi (neilikka)), perunahiutale, sipuli, suola, 
maltodekstriini, aromi, hiivauute, naudanliha uute, 
perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, maus-
teet (paprika, mauste-, valko-, musta-, rosepippuri, 
chili, valkosipuli, curry), kastike [laktoositon maito ja 
-kerma, kasvirasva (palmu, kookos), maltodekstrii-
ni, rypsiöljy, suola, aromi, muun. maissitärkkelys, 
sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, 
valkosipuli, emulg.aineet (auringonkukkalesitiini, ras-
vahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohj.)), 
valkopippuri, hiiva uute, naudanliharasva, auringon-
kukkaöljy, peruna tärk., karamellisiirappi, kurkuma, 
mustapippuri]. Pakattu suojakaasuun.

*6420614923672*

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

8382  Lihapullat muusilla

Perunamuusi [peruna, vesi, laktoositon kerma, 
laktoositon voi, suola], lihapulla [naudan- ja sianliha 
(Suomi), peruna, sipuli, perunajauho ja -kuitu, suola, 
dekstroosi, hiivauute, stabilointiaine (E330), maus-
teuute, musta- ja maustepippuri, sokeri], kastike 
[laktoositon maito ja -kerma, kasvirasva (palmu, 
kookos), maltodekstriini, rypsiöljy, suola, aromi, 
muun. maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute, väri 
(E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulg.aineet  
(auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja 
diglyseridit (kasvirasvapohj.)), valkopippuri, hiiva-
uute, naudanliharasva, auringonkukkaöljy, peruna-
tärk., karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri]. 
Pakattu suojakaasuun.

*6420614923689*

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

LÄMPIMÄSTÄ MYYTÄVÄT ANNOSRUUAT
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