
Uunituoretta joulun  
herkkupöytiin
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   V = vegaaninenM = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   V = vegaaninen

5985  Piparkakkumousse

6010  Luomu perunalaatikko 6008  Luomu joulupuuro

6001  Luomu lanttulaatikko

4250  Rosolli4230  Luomu rosolli 4253  Rosollin kastike

6000  Luomu porkkana-
  laatikko

6995  Sekahedelmäkiisseli 5984  Luumurahka

6007  Luomu bataatti- 
 perunalaatikko

4214  Waldorfinsalaatti

UUNINKESTÄVÄ VUOKA

UUNINKESTÄVÄ VUOKAUUNINKESTÄVÄ VUOKA

UUNINKESTÄVÄ VUOKA

Laktoositon maito, mousse (sokeri, rasvaton mai-
tojauhe, glukoosisiirappi, rypälesokeri, palmurasva, 
emulgointiaineet (E472a, E471), liivate (sika), muun
nettu tärkkelys, herajauhe (maito), maitoproteiini, 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331), 
vanilliini), piparkakku 18% (vehnäjauho, sokeri, kas
viöljyt (palmu, rypsi, kookos), siirappi, suola, leivin
jauhe (natriumkarbonaatti), kaneli, inkivääri, neilikka), 
laktoositon kerma, suklaamousse (suklaajauhe 
(kaakao, sokeri), sokeri, vähärasvainen kaakaojauhe, 
kokonaan kovetettu kookosrasva, laktoosi, liivate 
(nauta), emulgointiaineet (E472a, E471), maitoproteii
ni, stabilointiaine (natriumalginaatti, E464). Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa ja mantelia.

Luomu peruna 88% (Suomi), luomu vehnäjauho, 
luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut, raaka
ruokosokeri, merisuola), luomu siirappi, himalajan 
vuorisuola. 

Vesi, laktoositon luomu kerma, luomu riisi (EU), 
himalajan vuorisuola. 

Luomu lanttusose 92% (Suomi), luomu korppu-
jauho (vehnä), luomu perunahiutale, luomu 
 siirappi, luomu inkiväärijauhe, himalajan vuorisuola. 

Punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etikka, suola, 
säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana, peruna, 
maustekurkku (sokeri, säilöntäaine (natrium
bentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, kurkuma), 
aromit, sakariini), sipuli. 

Luomu punajuuri, luomu porkkana, luomu peruna, 
luomu sipuli, luomu suolakurkku (kurkku, etikka, 
ruokosokeri, merisuola), luomu mustapippuri, 
himalajan suola. 

Laktoositon kerma (Suomi), sokeri, etikka, puna
juuri, vesi, sokeri, etikka, suola, säilöntäaineet (E211, 
E202), suola, valkopippuri. 

Luomu porkkanasose ja raaste 66% (Suomi), 
luomu riisi, luomu soijajuoma (vesi, kuoritut 
soijapavut, raakaruokosokeri, merisuola), luomu 
soijajauho, luomu siirappi, luomu muskottipähkinä, 
himalajan vuorisuola. 

Vesi, kuivatut hedelmät (luumu, aprikoosi, omena, 
päärynä, auringonkukkaöljy, säilöntäaineet (E220 
rikkidioksidi, E202 kaliumsorbaatti)), sokeri, muun
nettu maissitärkkelys, sitruunatäysmehu, kaneli.

Maitorahka 49% (Suomi), luumumarmeladi 32% 
(vesi, sokeri, kuivattu luumu (ei EU), muunnettu 
maissitärkkelys, säilöntäaine (E202 kaliumsorbaatti), 
väri (E150d)), laktoositon kerma. 

Luomu peruna 37% (Suomi), luomu bataatti 37% 
(EU), luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut, 
raakaruokosokeri, merisuola), luomu vehnäjauho, 
luomu siirappi, himalajan vuorisuola, kardemumma. 

Sellerisalaatti (juuriselleri (EU), vesi, viinietikka, 
suola, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, 
askorbiinihappo), luontainen selleriaromi, makeu
tusaine (sakariini)), omena, majoneesi (rypsiöljy, 
vesi, kananmuna ja kananmunankeltuainen, 
etikka, sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi, 
hapettumisenestoaine (E385)), laktoositon creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissitärk
kelys, sakeuttamisaine (guarkumi), hapate), sokeri, 
suola, mustapippuri. 

*6420614913116*

*6420614914502* *6420614912416*

*6420614914496*

*6420614910122**6420614915202* *6420614918029*

*6420614914489* *6420614912539* *6420614914915*

*6420614915103*

*6420614929643*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 5

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,800 
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 5

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6
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Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

JOULUJOULU Joka päivä pitää syödä, mutta aina ei kerkiä kokkailemaan, ei etenkään joulun 
kiireiden keskellä! Ja mitäpä sitä liikaa touhottamaankaan  kotoisat herkut 

kun saa meiltä! Helpota asiakkaidesi joulukiireitä ja tarjoa juhlapöytien  
parhaat herkut palvelutiskistä sekä kylmähyllystä valmiiksi annospakattuna.

Tiesithän muuten että meiltä joulun  
laatikotkin tulevat ihan uunituoreina,  

suoraan meidän keittiöstä teidän kauppaan.

Vegaaninen

Vegaaninen

Vegaaninen

Vegaaninen



M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   V = vegaaninen

8061  Luomu lanttulaatikko

7392  Rosolli ja sienisalaatti

7391  Rosolli ja rosollin  
 kastike

3830  Luomu rosolli

8032  Luomu bataatti-
  perunalaatikko

8060  Luomu peruna laatikko3242  Waldorfinsalaatti

Luomu lanttu 92% (Suomi), luomu korppujauho 
(vehnä) luomu perunahiutale, luomu siirappi, 
 luomu inkiväärijauhe, himalajan vuorisuola. 

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä, 
lämmitä 34 min, poista kalvo. Uunissa: poista 
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 2030 min.

Rosolli 50% [punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri,  
etikka, suola, säilöntäaine (kaliumsorbaatti)),  
porkkana, peruna, maustekurkku (kurkku, sokeri, 
säilöntäaine (natriumbentsoaatti), mausteet 
(valkosipuli, tilli, kurkuma), aromit, sakariini), sipuli], 
sienisalaatti 50% [metsäsieni (EU) (haaparousku, 
kangasrousku, herkkusieni, osterivinokas, voitatti, 
siitake, männynleppärousku, koivunkantosieni),  
majoneesi (kasviöljy (rypsi), vesi, kananmuna, 
etikka, sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi 
(sinappi)), creme fraiche (pastöroitu kerma,  
muunnettu maissitärkkelys, hapate), sipuli, meri
suola, sokeri, mustapippuri].

Punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etikka, suola, 
säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana, peruna, 
maustekurkku (sokeri, säilöntäaine (natrium
bentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, kurkuma), 
aromit, sakariini), laktoositon kerma, sipuli, etikka, 
suola, valkopippuri. 

Luomu punajuuri, luomu porkkana, luomu peruna, 
luomu sipuli, luomu suolakurkku (kurkku, etikka, 
ruokosokeri, merisuola), luomu mustapippuri, 
himalajan suola. Voimakassuolainen.

Luomu peruna 37% (Suomi), luomu bataatti 37% 
(EU), luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut, 
raakaruokosokeri, merisuola), luomu vehnäjauho, 
luomu siirappi, himalajan vuorisuola, kardemumma.  

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä, 
lämmitä 34 min, poista kalvo. Uunissa: poista 
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 2030 min.

Luomu peruna 74% (Suomi), luomu vehnäjauho, 
luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut, raaka
ruokosokeri, merisuola), luomu siirappi, himalajan 
vuorisuola. 

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä, 
lämmitä 34 min, poista kalvo. Uunissa: poista 
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 2030 min.

Sellerisalaatti (juuriselleri (EU), vesi, viinietikka, 
suola, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, 
askorbiinihappo), luontainen selleriaromi, makeu
tusaine (sakariini)), omena, majoneesi (rypsiöljy, 
vesi, kananmuna ja kananmunankeltuainen, 
etikka, sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi, 
hapettumisenestoaine (E385)), laktoositon creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissitärk
kelys, sakeuttamisaine (guarkumi), hapate), sokeri, 
suola, mustapippuri. 

*6420614916223*

*6420614926468*

*6420614928196* *6420614913383*

*6420614915240*

*6420614916186**6420614929674*

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 8

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 10

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 8

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 8

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 6
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Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäiskaupoista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   V = vegaaninen

8068  Luomu riisipuuro ja 
 sekahedelmäkiisseli

8062  Luomu porkkana-
  laatikko

7393  Rosolli ja waldorfin-  
 salaatti

8064  Luomu joulupuuro

Riisipuuro 50% (vesi, laktoositon luomu kerma, 
luomu riisi (EU), himalajan vuorisuola), sekahedel
mäkiisseli 50% (vesi, kuivatut hedelmät (luumu, 
aprikoosi, omena, päärynä, auringonkukkaöljy, 
säilöntäaineet (E220 rikkidioksidi, E202 kalium
sorbaatti)), sokeri, muunnettu maissitärkkelys, 
sitruunatäysmehu, kaneli). Pakattu suojakaasuun.

Luomu porkkana 58% (Suomi), luomu riisi, 
luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut, 
raakaruokosokeri, merisuola), luomu soijajauho, 
luomu siirappi, luomu muskottipähkinä, himalajan 
vuorisuola. 

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä, 
lämmitä 34 min, poista kalvo. Uunissa: poista 
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 2030 min.

Rosolli 50% [punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etik
ka, suola, säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana, 
peruna, maustekurkku (kurkku, sokeri, säilöntäaine 
(natriumbentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, 
kurkuma), aromit, sakariini), sipuli], waldorfinsalaat
ti 50% [sellerisalaatti (juuriselleri (EU), vesi, viini
etikka, suola, happamuudensäätöaineet (sitruuna
happo, askorbiinihappo), luontainen selleriaromi, 
makeutusaine (sakariini)), omena, majoneesi (rypsi
öljy, vesi, kananmuna ja kananmunankeltuainen, 
et ikka, sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi, 
hapettumisenestoaine (E385)), laktoositon creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissi
tärkkelys, sakeuttamisaine (guarkumi), hapate), 
sokeri, suola, mustapippuri].

Vesi, laktoositon luomu kerma, luomu riisi (EU), 
himalajan vuorisuola. 

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä, 
lämmitä 34 min, poista kalvo. Uunissa: poista 
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 2030 min.

*6420614918043*

*6420614916759*

*6420614926475* *6420614911952*

Pakkauskoko (kg) 0,500 
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 8

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 10

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv) 7
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Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäis kaupoista 

ja tukuista.

Saatavilla  
vähittäiskaupoista.

KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU

Vegaaninen Vegaaninen

Vegaaninen

Vegaaninen



Jo
ul

u
Ku

lu
tt

aj
ap

ak
at

ut
 /

 J
ou

lu

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton   V = vegaaninen

Tuotenro Tuotenimi Paino Energia / 100g Rasva / 100g josta tyydytty-
neet / 100g

Hiili hydraatti  
/ 100g Sokereita / 100g Proteiini / 100g Suola / 100g Ravitsemustieto Munaton Soijaton EAN Minimisäilyvyys 

asiakkaalla (pv)

4230 Luomu rosolli 2 kg 157 kJ (38 kcal) 0,16 g 0,02 g 7,23 g 3,45 g 1,01 g 1,35 g G, M 6420614915202 6

4250 Rosolli 2 kg 144 kJ (34 kcal) 0,13 g 0,03 g 7,21 g 4,40 g 0,92 g 0,61 g G, M 6420614910122 6

4253 Rosollin kastike 2 kg 1236 kJ (295 kcal) 25,89 g 12,94 g 10,99 g 1,35 g 1,49 g L, G 6420614918029 6

4214 Waldorfinsalaatti 2 kg 713 kJ (170 kcal) 15,06 g 2,78 g 7,76 g 3,24 g 1,37 g 0,32 g L, G 6420614929643 6

6000 Luomu porkkanalaatikko 2,8 kg 315 kJ (75 kcal) 0,71 g 0,10 g 14,62 g 2,98 g 2,16 g 0,64 g G, M, V 6420614914489 6

6001 Luomu lanttulaatikko 2,8 kg 255 kJ (61 kcal) 0,30 g 0,05 g 12,23 g 1,72 g 1,95 g 0,58 g L, G, V 6420614914496 6

6007 Luomu bataatti-perunalaatikko 2,8 kg 396 kJ (94 kcal) 0,47 g 0,08 g 19,08 g 3,81 g 2,39 g 0,97 g L, G, V 6420614915103 6

6010 Luomu perunalaatikko 2,8 kg 419 kJ (100 kcal) 0,24 g 0,04 g 21,72 g 1,69g 2,30 g 1,00 g L, G, V 6420614914502 6

6008 Luomu joulupuuro 2 kg 613 kJ (146 kcal) 10,29 g 6,84 g 11,53 g 0,00 g 1,47 g 0,60 g L, G 6420614912416 6

6995 Sekahedelmäkiisseli 2 kg 335 kJ (80 kcal) 0,16 g 0,11 g 18,39 g 15,62 g 0,64 g 0,02 g G, M 6420614912539 6

5984 Luumurahka 2 kg 802 kJ (191 kcal) 7,29 g 4,77 g 25,72 g 3,1 g 5,63 g 0,09 g L, G 6420614914915 5

5985 Piparkakkumousse 2 kg 1074 kJ (256 kcal) 12,94 g 8,52 g 29,85 g 20,02 g 5,37 g 0,38 g 6420614913116 5

7391 Rosolli ja rosollin kastike 0,500 kg 366 kJ (87 kcal) 5,44 g 3,59 g 8,61 g 3,54 g 1,00 g 0,78 g L, G 6420614928196 6

3830 Luomu rosolli 0,350 kg 156 kJ (37 kcal) 0,16 g 0,02 g 7,23 g 3,45 1,01 g 1,34 g G, M 6420614913383 6

3242 Waldorfinsalaatti 0,400 kg 706 kJ (168 kcal) 15,17 g 2,79 g 7,09 g 2,54 g 1,38 g 0,32 g L, G 6420614929674 6

7392 Rosolli ja sienisalaatti 0,400 kg 638 kJ (152 kcal) 14,31 g 1,61 g 5,01 g 2,53 g 1,20 g 0,99 g L, G 6420614926468 10

7393 Rosolli ja waldorfinsalaatti 0,400 kg 442 kJ (105 kcal) 7,70 g 1,41 g 7,77 g 3,57 g 0,91 g 0,76 g L, G 6420614926475 10

8032 Luomu bataatti-perunalaatikko 0,500 kg 416 kJ (99 kcal) 0,51 g 0,08 g 20,03 g 4,0 g 2,51 g 1,01 g L, V 6420614915240 8

8060 Luomu perunalaatikko 0,500 kg 382 kJ (91 kcal) 0,52 g 0,08 g 18,76 g 2,07 g 2,45 g 0,94 g L, V 6420614916186 8

8061 Luomu lanttulaatikko 0,500 kg 255 kJ (61 kcal) 0,30 g 0,05 g 12,23 g 1,72 g 1,95 g 0,58 g L, V 6420614916223 8

8062 Luomu porkkanalaatikko 0,500 kg 315 kJ (75 kcal) 0,76 g 0,11 g 14,62 g 1,74 g 2,16 g 0,64 g L, G, V 6420614916759 8

8064 Luomu joulupuuro 0,500 kg 680 kJ (162 kcal) 11,31 g 7,52 g 13,03 g 0,00 g 1,66 g 0,79 g L, G 6420614911952 7

8068 Luomu riisipuuro ja sekahedelmäkiisseli 0,500 kg 496 kJ (118 kcal) 5,00 g 3,26 g 16,35 g 6,17 g 1,08 g 0,36 g L, G 6420614918043 7

RAVINTOSISÄLLÖT

Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu  
ja työllistää Suomessa. Merkki auttaa asiakasta 
valitsemaan suomalaisen vaihtoehdon!

Kruunu Herkku näkyy verkossa ja 

tavoittaa kuluttajat ja vaikuttajat!

- Kesällä toteutettu yhteistyö Liemessä-blogin toistetaan 

marraskuussa jouluteemalla, tavoittavuus jopa 52 000 kuluttajaa!

- Joulutuotteiden mainonta somessa loka-joulukuussa

- Vegaanisten joululaatikoiden näytejakelu vaikuttajille lisää 

tietoisuutta tuotteistamme

- Kruunu Herkku tutuksi! Brändimainontamme somessa tavoittaa 

jopa 190 000 kuluttajaa kuukaudessa



Kirjaa oma tilauksesi muistiin  
oheiseen taulukkoon!

Varmista saatavuus ja tilaa tuotteet ajoissa!
Toimitukset 16.11.–24.12.2021.

Foodservice-asiakkaat
Tilaa kätevästi omasta tukustasi!
Tuotteet löydät myös verkkosivuiltamme 
kruunuherkku.fi/ammattilaisille

Vähittäiskaupat
Tilaa tuotteet sähköisen tilausjärjestelmän 
kautta tai Kruunu Herkun myyntipalvelusta:
puh. 020 792 4256 tai myynti@kruunuherkku.fi

Tuotenimi Paino ME 16.11.

Luomu rosolli 2 kg 1

Rosolli 2 kg 1

Rosollin kastike 2 kg 1

Waldorfinsalaatti 2 kg 1

Luomu porkkanalaatikko 2,8 kg 1

Luomu lanttulaatikko 2,8 kg 1

Luomu bataatti-perunalaatikko 2,8 kg 1

Luomu perunalaatikko 2,8 kg 1

Luomu joulupuuro 2 kg 1

Sekahedelmäkiisseli 2 kg 1

Luumurahka 2 kg 1

Piparkakkumousse 2 kg 1

Tuotenimi Paino ME 16.11.

Rosolli ja rosollin kastike 0,500 kg 5

Luomu rosolli 0,350 kg 4

Waldorfinsalaatti 0,400 kg 4

Rosolli ja sienisalaatti 0,400 kg 5

Rosolli ja waldorfinsalaatti 0,400 kg 5

Luomu bataatti-perunalaatikko 0,500 kg 4

Luomu perunalaatikko 0,500 kg 4

Luomu lanttulaatikko 0,500 kg 4

Luomu porkkanalaatikko 0,500 kg 4

Luomu joulupuuro 0,500 kg 4

Luomu riisipuuro ja sekahedelmäkiisseli 0,500 kg 4

Tilaa  
ennakkoon  
31.10.2021  
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myynti
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Niina Nikulainen
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Sami Virtakoski
myyntipäällikkö, Food Service
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