Käsin kokattua ruokaa
raaka-aineita rakastaen,
sitä me teemme.

SISÄLLYSLUETTELO

Käsin kokattua
ruokaa Juvalta.
Pienessä Juvan kunnassa Etelä-Savossa on suuri keittiö, jossa kokkailemme.
Meitä on 60 kokkia, 22 paistinpannua ja 15 kattilaa.
Olemme pieni perheyritys ja tykkäämme tehdä ruuat itse ja käsin.
Näkeehän sen jo keskenään erinäköisistä pinaattiletuista, että koon ja
rapeusasteen päättää Seija, ei minkään sortin kone.
Kun meidän Jarilta kysyy, miten hyväksi kokiksi tullaan, on vastaus yksinkertainen:
raaka-aineita pitää rakastaa. Näinhän se on. Meille porkkanat tulevat Pulkkisen
Paavolta, lihat Veijo Votkinilta, perunat Jepualta Pohjanmaalta ja muikut Puruvedeltä.
Näistä aineksista teemme perinteistä ja välillä vähemmän perinteistä ruokaa
jauhelihapihvistä tortillaan. Eikä meidän reseptit toki salaisia ole.
Joka päivä pitää syödä, mutta jos ei aina kerkiä tai jaksa kokkailla niin eipä hättää.
Juvalla kyllä kerkiämme. Ruokaamme voi ostaa kaupan tiskistä ja valmiiksi pakattuna hyllystä.
Säilyvyysajat ovat samaa luokkaa kuin mitä nyt kotona tehdyssä yleensäkin.
Se johtuu siitä, ettei niissä ole mitään muuta kuin tavallisen keittiön perusainesosia.
Meille on kunnia-asia tehdä maukasta ja kaikin puolin laadukasta ruokaa,
sen olemme syöjille luvanneet.

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

KASTIKERUUAT JA KASTIKKEET

SU O M A L A IS E
N
M A AT IL A N
P O S SUA

6376 Nakkistroganoff

6377 Ylikypsää uunipossua
kermakastikkeessa

Nakki 39% (sianliha (Suomi), vesi, kamara,
stabilointiaineet (E1412, E450), jodioitu suola,
dekstroosi, perunakuitu, savuaromi, mausteet
(valkopippuri, inkivääri, paprika, maustepippuri),
hapettumisenestoaine E301, aromit, säilöntäaine
natriumnitriitti), sipuli, laktoositon kerma, mauste
kurkku (kurkku, sokeri, säilöntäaine (natriumbentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, kurkuma),
aromit, sakariini), tomaattipyre, muunnettu maissitärkkelys, lihaliemijauhe (hiivauute, maltodekstriini,
aromi, perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy
(palmu), karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri).
Voimakassuolainen.

Porsaan kasler 51% (Suomi), kastike 49% (laktoosi
ton maito, laktoositon kerma, kasvirasva (palmu,
kookos), maltodekstriini, rypsiöljy, suola, aromi,
muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute,
väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulgointi
aineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen
mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri,
valkopippuri, naudanlihafondi tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste,
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, sokeri,
perunatärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, musta
pippuri.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614910184*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614917879*

Ylikypsä possu tehdään
niin kuin pitääkin.
On ylihyvää possunniskaa, jota haudutetaan
hiljalleen yön yli. Aamulla
sitten maustellaan ja
viipaloidaan.
Ja kyllähän sitä täytyy
kermakastikekin olla,
niin semmoinen
sitten pyöräytetään.
Käsin ja itse tietenkin,
mitenkä muutenkaan.

6399 Lihapyörykät
kermakastikkeessa

6782 Broilerin sisäfilee tikka
masala kastikkeessa

6877 Gulassipata

6785 Ankkaconfit kirsikkakastikkeella

6504 Kermakastike

Lihapulla 50% (naudan- ja sianliha (Suomi), peruna,
sipuli, perunajauho ja -kuitu, suola, hiivauute,
dekstroosi, sokeri, aromi, perunatärkkelys, mauste
uute, musta- ja maustepippuri), kastike 50%
(laktoositon maito, laktoositon kerma, kasvirasva
(palmu, kookos), maltodekstriini, rypsiöljy, suola,
aromi, muun. maissitärkkelys, sipuli, naudanliha
uute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli,
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohj.)),
sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva,
happo (E330), auringonkukkaöljy, karamellisiirappi,
kurkuma, mustapippuri). Pakattu suojakaasuun.
Voimakassuolainen.

Broilerin sisäfilee 48% (broilerin sisäfilee (Suomi),
vesi, jodioitu merisuola), tomaattimurska,
laktoositon kerma, maustetahna (vesi, rypsiöljy,
tomaattisose, sitruunamehutiiviste, korianteri,
kurkuma, sokeri, sipuli, inkivääri, kookos, suola,
hapot (etikkahappo, maitohappo), maissitärkkelys,
korianterinlehti, paprikauute), hunaja, kanaliemi
(suola, maltodekstriini, hiivauute, aromi, kananliha,
sipuliuute, sokeri, mausteuute, hapettumisenestoaine (rosmariiniuute)), sitruunatäysmehu, inkivääri,
chili, valkosipuli. Saattaa sisältää pieniä määriä
sinappia, pähkinää ja maapähkinää.

Naudanliha 32% (Suomi), vesi, sipuli, paprika,
tomaattipyre, suola, maltodekstriini, aromi, hiiva
uute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys,
sipulijauhe, karamellisiirappi, rypsiöljy, kurkuma,
valkopippuri, paprikajauhe, juustokumina, muunnettu maissitärkkelys, meirami, mustapippuri.

Ankkaconfit 50% [ankankoipi (EU), sipuli, rapsiöljy,
appelsiini, suola, valkosipuli], kirsikkakastike 50%
[vesi, kirsikka, punaviini, sokerisiirappi, kasvirasva
(palmu, kookos), maltodekstriini, rypsiöljy, suola,
aromi, muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli,
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasva
happojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, valkopippuri, naudanlihafondi tiiviste
(vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), auringon
kukkaöljy, perunatärkkelys, karamellisiirappi,
kurkuma, mustapippuri, yrtit (rosmariini, kynteli,
oregano, timjami)]. Voimakassuolainen.

Laktoositon maito 20% (Suomi), laktoositon
kerma 20% (Suomi), kasvirasva (palmu, kookos),
maltodekstriini, rypsiöljy, suola, aromi, muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute, väri
(E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulgointiaineet
(auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja
diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, valko
pippuri, naudanlihafondi tiiviste (vesi, naudanliha),
hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste,
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, perunatärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

4

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614910542*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

G

*6420614923634*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

G

*6420614926024*

L

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614926581*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614913307*

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

5

KIUSAUKSET JA LAATIKOT

KOT IM A IS E T
P OT U T JA SA
VU
PA LVAT T UA
P O S SUA

6706 Maalaiskinkkukiusaus
Peruna 58% (Suomi), laktoositon kerma, palvattu
lapa-kinkku 12% (sianliha (Suomi), vesi, glukoosi),
sipuli, maissitärkkelys, mustapippuri, sinappi
(sinapinsiemen, säilöntäaine (natriumbentsoaatti)),
suola.

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6
L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614911129*

KIUSAUKSET JA LAATIKOT

Meillä ei ole tapana
kiusata syöjiä, vaikka
kiusauksia teemmekin.
Siksi meidän keittiö
päällikkö Jari on valinnut
tähän kinkkukiusaukseen
pirskatin maukkaan
Wotkinin Veijon savu
palvatun possunlihan.
Perunat pilkotaan tietysti
meillä Juvalla käsin.
Siis ihan veitsellä, ei
minkään sortin koneella.

6758 Janssoninkiusaus

6267 Palvarin pannu

Peruna 59% (peruna (Suomi), hapettumisenestoaine (natriumdisulfiitti)), anjovis 9% (silli (Ruotsi),
säilöntäaine (natriumbentsoaatti)), laktoositon
kuohukerma, sipuli, mustapippuri, suola.
Voimakassuolainen.

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

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614919811*

6875 Metsäsienikiusaus

6029 Jauhelihaperunagratiini

6859 Makkarapyttipannu

Peruna 55% (Suomi), laktoositon kerma, sienet 10%
(EU ja ei EU) (haaparousku, kangasrousku, herkku
sieni, osterivinokas, voitatti, siitake, männynleppä
rousku, koivunkantosieni), sipuli, suola.
Voimakassuolainen.

Peruna 41% (Suomi), kastike (naudan jauheliha 12%
(Suomi), juuriselleri, porkkana, purjo, varsiselleri,
sipuli, tomaattipyre, lihaliemi (suola, hiivauute,
maltodekstriini, sokeri, aromi, perunatärkkelys,
naudanlihauute, kasviöljy (palmu), sipulijauhe,
karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri)), paprika,
laktoositon kerma, sinihomejuusto (pastöroitu
maito, juoksute, hapate, sinihomeviljelmä, kypsyte),
juusto, valkosipuli, mustapippuri, basilika.

Peruna 53% (peruna (Suomi), hapettumisenesto
aine (natriumdisulfiitti)), makkara 31% (broilerin- ja
sianliha (Suomi), koneellisesti eroteltu siipikarjanja sianliha (Suomi), perunatärkkelys, kamara, silava,
suola, stabilointiaineet (E1412, E450), perunakuitu,
hapettumisenestoaine E315, dekstroosi, säilöntäaine natriumnitriitti), sipuli, lihaliemi (suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute,
perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi,
kurkuma, valkopippuri), mustapippuri.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

6

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614926000*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614910504*

G

G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614914564*

M
Saatavilla
tukuista.

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

*6420614924440*
M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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PASTAT JA NUUDELIT

PASTAT JA NUUDELIT

M A H OT TO M
H Y VÄ
PA STA

6204 Broileripasta
Pasta 30% (durumvehnä (EU)), laktoositon kerma,
broileri 17% (Suomi) (broilerin reisiliha, vesi, jodioitu
suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi),
sipuli, paprika, mangochutney (sokeri, mango,
etikka, chili, inkivääri, valkosipuli), kanaliemi (suola,
maltodekstriini, hiivauute, aromi, kananliha, sipuli
uute, mauste, mausteuute, kasviöljy (auringon
kukka, palmu)), curry, mustapippuri.

AN

Pasta on kyllä
mahottoman hyvä ruoka.
Me täällä Juvalla isossa
keittiössä paistellaan
Wotkinin Veijon savu
palvattua possua ja
pekonia pennepastan
kaveriksi, haudutellaan
kermassa ja lisätään
parmesanit ja valkosipulit
niin ihan varmasti sattuu
maku kohilleen.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6
L

6783 Paistettu nuudeli
kanalla ja kasviksilla

6784 Paistettu nuudeli
tofulla ja pavulla

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, valko
pippuri), muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri.

Nuudeli 24% (EU)(durumvehnäjauho, kananmunanvalkuainen, emulgointiaine (rasvahappojen
mono- ja diglyseridit kasviperäinen)), broileri 15%
(Suomi)(broilerinliha, vesi, perunatärkkelys, jodioitu
suola, sokeri, stabilointiaine (E450), valkopippuri,
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250)),
punasipuli, kaali, paprika, chilikastike (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)). Voimakassuolainen.

Nuudeli 30% (EU)(durumvehnäjauho, kananmunanvalkuainen, emulgointiaine (rasvahappojen
mono- ja diglyseridit kasviperäinen)), punasipuli,
paprika, soijapapu 12%, tofu 9% (vesi, soijapapu,
happamuudensäätöaine (E511)), chilikastike (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)).

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

6711

Pasta Carbonara

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614918050*

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614913802*

6262 Lasagne

6878 Punajuurilasagne

7436 Beanit® gnocchivuoka

Laktoositon ruokakerma (kerma, maitovalmiste,
muunnettu maissitärkkelys, stabilointiaineet E471
ja E466), tomaattikastike (tomaattisose, tomaatti,
auringonkukkaöljy, sokeri, sipuli, happo E330), lasagnelevyt (vehnä), naudan jauheliha 10% (Suomi),
kasvikset (selleri, porkkana, purjo, varsiselleri),
punaviini, sipuli, juusto, lihaliemijauhe (suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi,
kurkuma, valkopippuri), muunnettu maissitärkkelys,
timjamitahna (auringonkukkaöljy, timjami, suola,
aromivahvenne E621, sokeri, täysin kovetettu rypsi
öljy, stabilointiaine E509), sokeri, suola, oregano,
mustapippuri. Saattaa sisältää pieni määriä kananmunaa ja soijaa. Voimakassuolainen.

Punajuuri 50%, laktoositon kerma, lasagnelevy
(vehnä), juusto, kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli,
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe,
mausteet), muunnettu maissitärkkelys. Saattaa
sisältää pieniä määriä kananmunaa ja soijaa.

Tomaattisurvos (tomaatti, tomaattisose, auringon
kukkaöljy, suola, sokeri, sipuli, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), härkäpapumuru 20%
(vesi, herneproteiini, härkäpapu (Suomi), rypsiöljy),
pasta 15% (durumvehnä (EU)), kauravalmiste
(vesi, kaura, hapate, rapsiöljy, kovetettu kookosja rapsiöljy, perunatärkkelys, emulgointiaine
(E472e), stabilointiaine (E407), happo (omena- ja
maitohappo, kalsiumkarbonaatti, kalsiumfosfaatti), tomaatti, kasvirasvavalmiste (vesi, kasvirasva
(shea, kookos), muunnettu perunatärkkelys, suola,
perunaproteiini, riisiproteiini, oliiviuute, paakkuuntumisenestoaine (E460), aromi, väri (karotenoidit),
säilöntäaine (sorbiinihappo), vitamiinit (riboflaviini,
B12-vitamiini, D-vitamiini), jodi), oregano.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

UUNINKESTÄVÄ 200 C°
Saatavilla
tukuista.

8

*6420614925997*

L
Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614926031*

L

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614926857*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614926864*

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614925379*
M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton

9

LISUKKEET

LISUKKEET
LU O M

U

10 0 %
J E P UA L A IS TA
PE RU N A A

6401 Perunamuusi
Peruna 67% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, suola.

Pakkauskoko (kg)
4,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6
L

Suunmukanen muusi
syntyy, kun Pohjanmaan
Jepualta meille tulevat
potut keitellään
kokonaisina ja survotaan
käsin meidän suuressa
padassa Juvalla.
Sitten vielä nakataan
joukkoon suomalaista
voita, kermaa ja
sopivasti suolaa.
Se on siinä!

6407 Tuore aurajuustoperunat

6447 Tuore valkosipuliperunat

6456 Tuore kermaperunat

Luomu peruna 68% (Suomi), vesi, laktoositon
luomu kerma, luomu voi, himalajan vuorisuola.

Peruna 64% (Suomi) (peruna, hapettumisen
estoaine (natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma,
aurajuusto 7 % (Suomi) (maito, hapate, suola,
sinihomeviljelmä), mustapippuri, maissitärkkelys.

Peruna 70% (Suomi) (peruna, hapettumisenesto
aine (natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma, valko
sipuli, muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri,
suola.

Peruna 70% (peruna (Suomi), hapettumisenesto
aine (natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma,
muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri, suola.

Pakkauskoko (kg)
4,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

6006 Luomu perunamuusi

*6420614910177*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614917404*

6471 Yrttimuusi

6472 Sipulimuusi

6474 Sitruunamuusi

Peruna 80% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, valkosipulimurska (valkosipuli,
säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), persilja, ruoho
sipuli, suola, yrttiseos (rosmariini, kynteli, oregano,
timjami).

Peruna 73% (Suomi), vesi, sipuli 10%, laktoositon
kerma, laktoositon voi, suola.

Peruna 80% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, sitruunatäysmehu 2%, sitruunankuori 1,5%, suola, kurkuma.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

VL
L

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

10

L

G

*6420614925942*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614925959*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614919910*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614918821*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614922279*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

*6420614925973*
M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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LISUKKEET

KEITOT

6478 Maustetut paistetut
perunat

6434 Rosmariiniperunat

6271 Kahdenkaalingratiini

3200 Hernekeitto

5981 Lohikeitto

Peruna 94%, rapsi- ja rypsiöljy, lihaliemi (suola,
maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys, sipulijauhe, karamelli
siirappi, kurkuma, valkopippuri), paprikajaue, suola,
mustapippuri.

Peruna 96% (Suomi), oliiviöljy, rosmariini, suola,
mustapippuri.

Kukkakaali 28% (EU), parsakaali 15% (EU), kastike
(laktoositon kerma, juusto, maltodekstriini,
muunnettu maissitärkkelys, palmurasva, suola,
hiivauute, laktoosi, auringonkukkaöljy, sokeri,
kananmunankeltuaisjauhe, maitoproteiini, emulgointiaine (soijalesitiini), sitruunamehu, aromi
(mm. selleri), happamuudensäätöaine (E262, E327),
hapot (sitruunahappo, maitohappo), rypälesokeri,
kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi,
porkkanamehujauhe, mausteet (kurkuma, rakuuna,
mustapippuri)).

Vesi, herne (Suomi), palvattu lapa-kinkku 12% (sianliha (Suomi), suola, glukoosi), lihaliemi (hiivauute,
maltodekstriini, sokeri, aromi, perunatärkkelys,
naudanlihauute, kasviöljy (palmu), sipulijauhe,
karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri).

Lohi 22% (Norja), peruna (peruna, hapettumisen
estoaine (natriumdisulfiitti)), laktoositon kuohu
kerma, vesi, sipuli, kalaliemijauhe (kalajauhe,
maltodekstriini, tärkkelys, sipulijauhe, aromi,
mausteet, happamuudensäätöaine (sitruuna
happo), hiivauute), maustepippuri, tilli.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

G

*6420614926208*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

VL

*6420614926536*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614910146*

6066 Hunajaiset kasvikset

6075 Persilja-porkkanarisotto

6293 Lisäkeriisi

Peruna, porkkana, lanttu, varsiselleri, rypsiöljy,
suola, hunaja.

Riisi, laktoositon kerma, valkoviini, tomaatti,
porkkana, sipuli, persilja, kasvisliemi (suola, malto
dekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset
(sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi, porkkana
mehujauhe, mausteet), basilika, suola.

Keitetty riisi (EU), suola.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

12

L

M

*6420614911020*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614922200*

G

G

M
Saatavilla
tukuista.

L

*6420614910696*

G
Saatavilla
tukuista.

*6420614913192*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

*6420614917619*
M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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PIHVIT

PIHVIT
LU O M

U

6015 Kasvispihvi

6215 Havajin kasvispihvi

6312 Jauhelihapihvi

6371 Puutarhurin 
broileripihvi

6718 Sipulipihvi

6316 Luomu karitsanpihvi

Porkkana (EU), purjo (EU), palsternakka (EU),
kananmuna, laktoositon kerma, maissitärkkelys,
perunahiutale, kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli,
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe,
kasviöljy (palmu), mausteet), mustapippuri, kurkuma, suola. Pakattu suojakaasuun.

Porkkana (EU), purjo (EU), palsternakka (EU),
kananmuna, ananas, laktoositon kerma, juusto
(maito), muunnettu maissitärkkelys, perunahiutale,
kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri,
hiivauute, kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli),
aromi, porkkanamehujauhe, kasviöljy (palmu),
mausteet), mustapippuri, kurkuma, suola. Pakattu
suojakaasuun.

Naudan jauheliha 56% (Suomi), kananmuna, sipuli,
perunahiutale, lihaliemijauhe (suola, maltodeks
triini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute,
perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri), mausteseos (suola, hiivauute,
paprika, mauste-, valko-, musta-, rosepippuri, chili,
valkosipuli, curry). Pakattu suojakaasuun.

Broileri 46% (Suomi), laktoositon kerma, kananmuna, perunahiutale, porkkana, purjo, selleri,
sipuli, kanaliemi (suola, maltodekstriini, hiivauute,
aromi, kananliha, sipuli, sipuliuute, sokeri, mauste,
mausteuute, kasvirasvat (auringonkukka, palmu)).
Pakattu suojakaasuun.

Pihvi 60% [naudanliha 44% (Suomi), kananmuna,
sipuli, perunahiutale, lihaliemijauhe (suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute,
perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri), mausteseos (suola, hiivauute,
paprika, mauste-, valko-, musta-, rosepippuri, chili,
valkosipuli, curry)], sipuli 40% (Suomi), siirappi,
mustapippuri, suola. Pakattu suojakaasuun.

Luomu naudanliha 30% (Suomi), luomu karitsanliha
30% (Suomi), luomu kananmuna, luomu peruna,
luomu sipuli, himalajan vuorisuola, luomu mausteet
(valkopippuri, valkosipuli). Pakattu suojakaasuun.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14 kpl
Paino 1 kpl
n. 150 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614911396*

G

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614910955*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614911389*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614913260*
LU O M

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

G

*6420614910894*
LU O M

U

6314 Jauhemaksapihvi

6328 Metsästäjän 
jauhelihapihvi

6317 Luomu jauhelihapihvi

6318 Luomu lindströminpihvi

Naudan jauheliha 47% (Suomi), kananmuna, punajuuri 10% (Suomi), punajuurisäilyke 10% (punajuuri,
vesi, sokeri, etikka, suola, säilöntäaineet (E 211,
E 202), luontainen aromi (neilikka)), perunahiutale,
sipuli, lihaliemijauhe (suola, maltodekstriini, aromi,
hiivauute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys,
sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopippu
ri), mausteet (suola, hiivauute, paprika, mauste-,
valko-, musta-, rosepippuri, chili, valkosipuli,
curry). Pakattu suojakaasuun.

Naudan maksa 44 % (Suomi), peruna, sipuli,
siirappi, suola, perunahiutale, maissitärkkelys,
valkopippuri. Pakattu suojakaasuun.

Pihvi 50% [naudan jauheliha 42% (Suomi),
kananmuna, sipuli, perunahiutale, lihaliemijauhe
(suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri,
naudanlihauute, perunatärkkelys, sipulijauhe, kara
mellisiirappi, kurkuma, valkopippuri), mausteseos
(suola, hiivauute, paprika, mauste-, valko-, musta-,
rosepippuri, chili, valkosipuli, curry)], kastike 50%
[herkkusieni (ei EU), laktoositon kerma, lihaliemi
(suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri, aromi,
perunatärkkelys, naudanlihauute, sipulijauhe,
karamellisiirappi, kurkuma), maissitärkkelys, musta
pippuri]. Pakattu suojakaasuun.

Luomu naudanliha 55% (Suomi), luomu sipuli,
luomu kanamuna, luomu perunahiutale, luomu
mausteet (mustapippuri, chili), himalajan vuori
suola. Pakattu suojakaasuun. Voimakassuolainen.

Luomu naudanjauheliha 46% (Suomi), luomu punajuuri 20% (Suomi), luomu perunahiutale, luomu
kananmuna, luomu sipuli, luomu grillimauste
(sipuli, paprika, mustapippuri, tomaatti, valkosipuli, cayennepippuri, inkivääri), suola. Pakattu
suojakaasuun.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 14–15 kpl
Paino 1 kpl
130–140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

14

G

*6420614911419*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614911433*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

G

*6420614917558*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

G

*6420614916803*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614916797*

U

6313 Lindströminpihvi

G

M

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614919149*

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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OHUKAISET JA WRAPIT
LU O M

OHUKAISET JA WRAPIT

U

6348 Luomu pinaattiletut

6065 Täytetty lohiohukainen

6231 Täytetty jauhelihaohukainen

6249 Juustokuorrutteinen
kanaohukainen

6803 Muurinpohjaletut

6828 BBQ kanatortilla

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

Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho,
kananmuna, kasviöljy (rypsi, rapsi), kirkastettu
voi), riisi, kirjolohi 6% (Suomi/Ruotsi), laktoositon
kerma, sipuli, purjo, kalaliemi (maltodekstriini,
suola, kalajauho (turska), palmurasva, hiivauute,
sipulijauhe, sokeri, sitruunamehujauhe, aromit),
sitruunatäysmehu, muunnettu maissitärkkelys, tilli,
suola, valkopippuri. 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, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli,
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)),
sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, sokeri, perunatärkkelys, karamellisiirappi,
kurkuma, mustapippuri). Pakattu suojakaasuun.

Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho,
kananmuna, kasvöljy (rypsi ja rapsi), kirkastettu
voi, suola), riisi, broileri 15% (Suomi) (broilerinliha, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, sokeri,
valkopippuri, säilöntäaine (E250)), sipuli, laktoositon
kerma, juusto (maito (EU)), kanaliemi (maltodekst.,
hiivauute, aromi, kananliha, sokeri, kasvirasvat
(auringonkukka), valkopippuri), currykast. (vesi, tamarindi, paprika, arominvahvenne (E621) inkivääri,
sokeri, chilipip., muun. maissitärkkelys, valkosipuli,
tomaattisose, sinappijauhe, muskottipähkinä,
mausteet, säilöntäaine (E202, E211), mustapippuri).
Pakattu suojakaasuun.

Laktoositon maito (Suomi), vehnäjauho, kananmuna, aromiöljy (rypsiöljy, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), aromi, väri (betakaroteeni)), suola.
Pakattu suojakaasuun.

Tortilla (vehnä, vesi, rypsiöljy, nostatusaineet
(E450, E500), emulgointiaine (E471), happo (E296),
suola), broileri 19% (Suomi), barbeque-kastike 19%
[fruktoosi, maissisiirappi, viinietikka, tomaattipyre,
muunnettu maissitärkkelys, suola, ananasmehu
tiiviste, luontainen savuaromi, mausteet (mm.
sinappi, selleri), säilöntäaine (natriumbentsoaatti),
melassi, valkosipuli, sokeri, tamarindi, luontaiset
aromit], ruskea papu, valkoinen papu, valkokaali,
kesäkurpitsa, sipuli, retiisi, kananmuna.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
n. 80 kpl
Paino 1 kpl
20‑30 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
200 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
200 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
3,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
300 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
1,500
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
150 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,100
Kappalemäärä
7 kpl
Paino 1 kpl
300 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

L
Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

L

*6420614917749*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614911563*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614912393*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

L

*6420614917244*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614923467*

6802 Täytetty feta-pinaattiohukainen

6817 Täytetty kanaohukainen

6236 Juustokuorrutteinen
jauhelihaohukainen

6833 Wrap kinkku-juusto

6838 Wrap savulohi

Ohukainen (laktoositon maito, vehnäjauho, kananmuna, pinaatti, kasviöljy (rypsi, rapsi), kirkastettu
voi, muskottipähkinä), riisi, pinaatti 25% (EU),
laktoositon kerma, fetajuusto 7% (EU) (pastör.
lampaan- ja vuohenmaito, hapate, juoksute), sipuli,
pesto (vesi, kuivattu tomaatti, rapsiöljy, tomaattisose, sokeri, musta oliivi, oliiviöljy, basilika, kypsytetty
juusto, valkosipuli, sipuli, mustapippuri, rosmariini,
happamuudensäätöaine (E330), hapettumisenesto
aine (E300), säilöntäaine (E202, E211)), kasvisl.
(suola, maltodekstriini, tärkkelys, hiivauute, kasvikset (porkkana, purjosipuli), mustapippuri. Pakattu
suojakaasuun. Voimakassuolainen.

Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho,
kananmuna, kasviöljy (rypsi ja rapsi), kirkastettu
voi, suola), riisi, broileri 15% (Suomi) (broilerinliha,
vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, sokeri, valko
pippuri, säilöntäaine (E250)), sipuli, laktoositon
kerma, kanaliemi (maltodekst., hiivauute, aromi,
kananliha, sokeri, kasvirasvat (auringonkukka),
valkopippuri), currykastike (vesi, tamarindi, paprika,
arominvahvenne (E621), inkivääri, sokeri, chilipip.,
muun. maissitärkkelys, valkosipuli, tomaattisose,
sinappijauhe, muskottipähkinä, mausteet, säilöntä
aine (E202, E211)), curry, mustapippuri. Pakattu
suojakaasuun.

Ohukainen 47% (laktoositon maito, vehnäjauho,
kananmuna, kasviöljy (rypsi, rapsi), kirkastettu
voi, suola), riisi, naudan jauheliha (Suomi), juusto
(maito (EU) porkkana, purjo, palsternakka, sipuli,
kastike (laktoositon maito, laktoositon kerma,
kasvirasva (palmu, kookos), maltodekstriini, suola,
aromi, muunn. maissitärkkelys, naudanlihauute, väri
(E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulgointiaineet
(auringonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja
diglyseridit (kasvirasvapohj.)), sokeri, valkopippuri,
hiivauute, naudanliharasva, happo (sitruuna
happo), auringonkukkaöljy, perunatärkkelys,
karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri. Pakattu
suojakaasuun.

Tortilla (vehnä- ja riisijauho, kasviöljy (rapsi),
tomaattijauhe, paprika, suola, hiiva), palvattu
lapa-kinkku 24% (sianliha (Suomi), vesi, glukoosi),
majoneesi (kasviöljy (rypsi), kananmuna, väkiviinaetikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sitruuna
mehu, sinappiaromi, paprikauute), laktoositon
tuorejuusto (maito, maitoproteiini, kerma, hapate),
aurajuusto 2% (maito (Suomi), hapate, sinihome
viljelmä), ananas, jääsalaatti.

Tortilla (vehnä- ja riisijauho, kasviöljy (rapsi),
tomaattijauhe, paprika, hiiva), riisi, kirjolohi
12% (Suomi/Ruotsi), majoneesi (kasviöljy (rypsi),
kananmuna, väkiviinaetikka, kananmunankeltuainen, suola, sokeri, sitruunamehu, sinappiaromi,
paprikauute), jääsalaatti, suola, tilli, sitruunamehu,
sitruunapippuri.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
200 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
200 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
3,000
Kappalemäärä
10 kpl
Paino 1 kpl
300 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,100
Kappalemäärä
7 kpl
Paino 1 kpl
300 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
4

Pakkauskoko (kg)
2,100
Kappalemäärä
7 kpl
Paino 1 kpl
300 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
4

VL
Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.
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L

*6420614918241*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614912041*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

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

L

*6420614918968*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614923399*

L

*6420614918326*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614918333*

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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SALAATIT JA JÄLKIRUUAT

4206 Metsäsienisalaatti

4233 Varhaisperunasalaatti

Metsäsieni 34% (EU, ei 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, merisuola, sokeri, musta
pippuri. Voimakassuolainen.

Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, 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.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614910276*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614918180*

VA R H A IS PE RU N A A
J E P UA LTA
P O H JA N M A A LTA

Käsin kokattua ruokaa
raaka-aineita rakastaen,
sitä me teemme.

Pohjanmaan Jepua on
kyllä ihmeellinen paikka –
sieltä saa varhaisperunaa
ympäri vuoden.
Näiden pottujen joukkoon
tulee majoneesin lisäksi
kermaviiliä pikkusen
makua raikastamaan.
Onhan se vähän
kevyempikin vaihtoehto,
jos siltä kantilta haluaa
aatella. Sitten on
tietysti punasipulia.
Sehän kuuluu asiaan.

KRUUNU HERKKU
ON SUOMEN
ENSIMMÄINEN
VALMIIDEN
LUOMURUOKIEN
VALMISTAJA

6954 Raikas mangomousse

6972 Vadelma-basilikarahka

Mangosose 15% (mango (ei EU), passionhedelmä
sose 12%, sokeri, glukoosisiirappi, kokonaan
kovetettu palmurasva, muunnettu tärkkelys, malto
dekstriini, liivate (sika), tärkkelys, maitoproteiini,
aromi, kurkuma, rasvaton maito, kokonaan kovetettu kookosöljy, rasvaton maitojauhe, vanilja-aromi
(maito), laktaasientsyymi, sitruunamehu.

Laktoositon maitorahka 48%, vadelma 24% (EU),
laktoositon kerma, sokeri, basilika 2%, muunnettu
tärkkelys, tärkkelys, maltodekstriini, sakeuttamis
aine (guarkumi), auringonkukkaöljy.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

VL

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.
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Harvinaista herkkua! Käsin kokattua valmista ruokaa ei ole koskaan tehty näin
hyvistä r aaka-aineista. Teemme kaikki ruoat käsin keittiössämme Juvalla,
siksi ruuat ovat kotona tehdyn näköisiä ja makuisia. Avain herkulliseen
ruokaan on raaka-aineiden rakastaminen, siihen me uskomme.

L

*6420614918289*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614926246*

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

Valitsemme aina laadukkaimmat saatavilla olevat raaka-aineet ja suosimme pientuottajia.
Jos pientuottajilta ei ole saatavilla haluamiamme raaka-aineita, suosimme kotimaista.
Paitsi silloin kun laadukkain raaka-aine tulee tuotteen syntysijoilta, kuten pasta Italiasta.
Käymme aina p
 aikan päällä katsomassa, mistä raaka-aineemme tulevat.
Luotettavien ja pitkäaikaisten kumppaneidemme kanssa voimme aina olla
varmoja raaka-aineiden alkuperästä, kotimaisuudesta ja laadusta.
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JOULU

JOULU
LU O M

LU O M

U

LU O M

U

LU O M

U

U

4230 Luomu rosolli

4214 Waldorfin salaatti

4250 Rosolli

6007 Luomu bataattiperunalaatikko

6010 Luomu perunalaatikko

6008 Luomu joulupuuro

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

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

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

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

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

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

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614915202*

G

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614929643*
LU O M

M

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614910122*
LU O M

U

M

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614915103*

L

M

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614914502*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614912416*

U

4253 Rosollin kastike

6000 Luomu porkkana	laatikko

6001 Luomu lanttulaatikko

6995 Sekahedelmäkiisseli

5984 Luumurahka

5985 Piparkakkumousse

Laktoositon kerma (Suomi), sokeri, etikka, punajuuri, 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.

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

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

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

Laktoositon maito, mousse (sokeri, rasvaton maitojauhe, glukoosisiirappi, rypälesokeri, palmurasva,
emulgointiaineet (E472a, E471), liivate (sika), muunnettu tärkkelys, herajauhe (maito), maitoproteiini,
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331),
vanilliini), piparkakku 18% (vehnäjauho, sokeri, kasviöljyt (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), maitoproteiini, stabilointiaine (natriumalginaatti, E464). Saattaa
sisältää pieniä määriä kananmunaa ja mantelia.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.
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G

*6420614918029*

M

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614914489*

L

M

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614914496*

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

G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614912539*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614914915*

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614913116*

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

6218 Minttu-karitsanjauhelihapihvi

6343 Karitsan potka
punaviinikastikkeessa

Naudan jauheliha 26% (Suomi), karitsan jauheliha
26% (Suomi), kananmuna, sipuli, perunahiutale,
minttuhyytelö 2% (tärkkelyssiirappi, vesi, sokeri,
mintunlehdet, luontainen minttuaromi, etikka),
lihaliemi (suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri,
aromi, perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy
(palmu), sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma,
valkopippuri), valkosipuli, minttu, mustapippuri,
suola.

Karitsa 70% (Uusi-Seelanti), kastike (vesi, kasviöljy
(palmu, kookos), punaviini 8% (EU), maltodekstriini,
rypsiöljy, suola, aromi, muunnettu maissitärkkelys,
sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe,
valkosipuli, emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini,
rasvahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, valkopippuri, naudanlihafondi
tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliha
rasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo),
auringonkukkaöljy, perunatärkkelys, karamellisiirap
pi, kurkuma, yrttiseos (minttu, timjami, rosmariini,
kynteli, oregano, basilika), mustapippuri).

Pakkauskoko (kg)
2,000
Kappalemäärä
14-15 kpl
Paino 1 kpl
130‑140 g
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6
G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6
L

*6420614915912*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614917510*

Jos ei ole meidän pinaattiletut
samasta muotista, niin eipä
ole meidän pakkauksetkaan.
Meille maapallon hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin voisilmä joulupuurossa,
siksipä meidän ruoat pakataan 80% kierrätetyistä pulloista ja
pakkausmateriaaleista valmistettuun kierrätysmuoviin.
Koska materiaalin valmistuksessa ei olla turhan ronkeleita vaan kaikki
kierrätetty materiaali pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti,
saattaapi meidän pakkaus olla yhtenä päivänä vihreä ja toisena oranssi.
Vaihtelevasta ulkonäöstä huolimatta se toimii juuri niin kun pitääkin ja
pitää ruoan herkulliset aromit turvallisesti tallessa.
Ja mikä mahtavinta – kun sinä kierrätät pakkauksemme oikein,
saa se taas uuden elämän jossain toisessa käytössä!

6354 Karitsanpaisti
	portviinikastikkeella

6429 Provencaleperunat

Karitsa 52% (Uusi-Seelanti), kastike (vesi, kasviöljy
(palmu, kookos), punaviini, portviini 3% (EU), maltodekstriini, mustaviinimarja, rypsiöljy, suola, aromi,
muunnettu maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute,
väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, emulgointi
aineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen
mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri,
valkopippuri, naudanlihafondi tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste,
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, peruna
tärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, yrttiseos
(minttu, timjami, rosmariini, kynteli, oregano,
basilika), mustapippuri). Voimakassuolainen.

Peruna 77% (peruna (Suomi), hapettumisenesto
aine (natriumdisulfiitti)), sipuli, valkosipuli, kasviöljy
(rypsi), yrttipyree, mausteet (rakuuna, rosmariini,
timjami), suola.

Pakkauskoko (kg)
2,000
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
2,800
Myyntierä1
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.
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G

*6420614912973*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

UUNINKESTÄVÄ 200 C°

*6420614915905*

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET
LU O M

Uudet uunituoreet
kuluttajapakkaukset
Uudistimme brändiämme ja sen kunniaksi muutimme samalla pakkauksiamme.
Haluamme kaikkien tietävän, miten tinkimättömästi meidän keittiössämme
kokataan kaikki ruuat käsin, raaka-aineita rakastaen ja syöjiä kunnioittaen.
Meille on kunnia-asia tehdä maukasta ja kaikin puolin laadukasta ruokaa.
Kotoisalta maistuvia ruokia voi kätevästi nyt myös noukkia mukaan
kylmähyllyltä kotiin, sopivan kokoisina annoksina ja valmiiksi pakattuna.
Arjessa ei aina kerkiä kokkailemaan, onneksi Juvalla kerkiämme.

8029 Luomu pinaattiletut

62314 Täytetty jauhelihaohukainen

68174 Täytetty kanaohukainen

Luomu pinaatti 23% (EU), luomu vehnäjauho, laktoositon luomu kerma, luomu kananmuna, luomu
rapsiöljy, himalajan vuorisuola, luomu muskotti
pähkinä. 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, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli,
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasva
happojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo),
auringonkukkaöljy, sokeri, perunatärkkelys,
karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri).
Pakattu suojakaasuun.

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

Pakkauskoko (kg)
0,350
Myyntierä5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,400
Myyntierä5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
0,400
Myyntierä5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

L
Saatavilla
vähittäiskaupoista.
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U

L

*6420614917572*

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

L

*6420614925201*

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614925188*

23 %
LU O M U PIN A AT T IA

O IK E A LL A
VO ILL A
PA IS T E T T U

O IK E A LL A
VO ILL A
PA IS T E T T U

Pinaattilettumme ovat
eri kokoisia, sillä niitä ei
tee kone vaan Seija.

Näistä Jarmon paistamista
letuista löytyy mehukas
jauheliha-riisitäyte.

Näistä Jarmon paistamista
letuista löytyy herkullinen
kana-riisitäyte.

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton
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KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET

KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET

1475 Wrap kinkku-juusto

1479 Wrap savulohi

7583 Lihapullat muusilla,
puolukkasurvos

7584 Jauhemaksapihvi muusilla, puolukkasurvos

8538 Jauhemaksapihvi

Leipä (vehnä-, soija-, ohra-, ja maissijauho, vehnäja ohrahiutale, ruiskuitu ja -mallas, pellavansiemen,
auringonkukansiemen, kasviöljy (rypsi, palmu),
hiiva, sokeri, suola, väkiviinaetikka, emulgointi
aineet (E482, E471)), kinkku 13% (sianliha (Suomi),
suola, glukoosi)), majoneesi (kasviöljy (rypsi ja rapsi),
vesi, kurkku, sokeri, kukkakaali, munankeltuainen,
etikka, sinappi, porkkana, sipuli, paprika, suola,
muunnettu tärkkelys, mausteet, säilöntäaineet
(E202,E211)), laktoositon juusto 8% (maito (Tanska),
hapate, juoksute), jääsalaatti, tomaatti.

Tortilla (vehnä- ja riisijauho, kasviöljy (rapsi),
tomaattijauhe, paprika, suola, hiiva), palvattu
lapa-kinkku 24% (sianliha (Suomi), vesi, glukoosi),
majoneesi (kasviöljy (rypsi), kananmuna, väkiviinaetikka, kananmunankeltuainen, sokeri, sitruunamehu, sinappiaromi, paprikauute), laktoositon
tuorejuusto (maito, maitoproteiini, kerma, hapate),
aurajuusto 2% (maito (Suomi), hapate, sinihome
viljelmä), ananas, jääsalaatti.

Tortilla (vehnä- ja riisijauho, kasviöljy (rapsi),
tomaattijauhe, paprika, hiiva), riisi, kirjolohi
12% (Suomi/Ruotsi), majoneesi (kasviöljy (rypsi),
kananmuna, väkiviinaetikka, kananmunankeltuainen, suola, sokeri, sitruunamehu, sinappiaromi,
paprikauute), jääsalaatti, suola, tilli, sitruunamehu,
sitruunapippuri.

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,
rypsiöljy, suola, aromi, muun. maissitärkkelys,
sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), paprikajauhe,
valkosipuli, emulg.aineet (auringonkukkalesitiini,
rasvahappojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohj.)), valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva,
auringonkukkaöljy, perunatärk., karamellisiirappi,
kurkuma, mustapippuri], puolukkasurvos 12%
(puolukka, sokeri). Pakattu suojakaasuun.

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

Naudan maksa 44% (Suomi), peruna, sipuli, siirappi,
suola, perunahiutale, maissitärkkelys, valkopippuri,
rapsi- ja rypsiöljy. Pakattu suojakaasuun.

Pakkauskoko (kg)
0,160
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5

Pakkauskoko (kg)
0,300
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
4

Pakkauskoko (kg)
0,300
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
4

Pakkauskoko (kg)
0,350
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,350
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,350
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

1110

Kinkkujuusto kolmio

L

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614910450*

L

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614916834*

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614916841*

G

L

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614921999*

67 %
J E P UA L A IS TA
PE RU N A A
M U U S IS SA

42334 Varhaisperunasalaatti
Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, sokeri, 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.

Pakkauskoko (kg)
0,400
Myyntierä5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
5
L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.
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VA R H A IS PE RU N A A
J E P UA LTA
P O H JA N M A A LTA

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614921968*

VA LU R AU TA
PA N N U LL A
TO N IN
PA IS TA M IA

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614910160*

VA LU R AU TA
PA N N U LL A
TO N IN
PA IS TA M IA

7593 Perunamuusi
Peruna 67% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, suola. Pakattu suojakaasuun.

Jepualaisista
varhaisperunoista
Juvalla käsin tehty.
Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7
L

*6420614925225*

G

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614921869*

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

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

7587 Paistettu lohipala 		
yrttimuusilla

7588 Cajun kanaa persiljaporkkanarisotolla

Yrttimuusi (peruna, vesi, laktoositon kerma, laktoositon 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.

Risotto 68% (riisi (EU), vesi, laktoositon kerma,
porkkana, valkoviini, sipuli, tomaatti, kasvisliemi
(suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi,
porkkanamehujauhe), mausteet (persilja, suola,
mustapippuri, basilika), broileri 32% (Suomi) (broilerin reisileike, vesi, rypsiöljy, jodioitu suola, säilöntäaine (E262)), aromiöljy (rypsiöljy, emulgointiaine
(auringonkukkalesitiini), aromi, väri (betakaroteeni)),
mausteseos (suola, valkosipuli, paprika, mustapippuri, sipuli, oregano, chili, timjami, cayenne).
Pakattu suojakaasuun. Voimakassuolainen.

Pakkauskoko (kg)
0,330
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,330
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614926147*

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

A ITO O N
VA LKOV II N II
N
K E IT E T T YÄ
R IS OT TOA

*6420614926154*
T H A IVA A LLIS
EN
H Y VÄ Ä !

7571

Paistettu riisinuudeli
tofulla ja pavulla

7572 Paistettu riisinuudeli
kanalla ja kasviksilla

Riisinuudeli 30% (ei EU) (riisijauho, tapiokajauho,
vesi), punasipuli, paprika, soijapapu, tofu 9% (vesi,
soijapapu, happamuudensäätöaine (E511)), chilikastike (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.

Riisinuudeli 24% (ei EU) (riisijauho, tapiokajauho,
vesi), broileri 15% (Suomi) (broilerinliha, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, sokeri, stabilointiaine
(E450), valkopippuri, hapettumisenestoaine (E301),
säilöntäaine (E250)), punasipuli, kaali, paprika, chilikastike (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.

Pakkauskoko (kg)
0,330
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,330
Myyntierä3
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

G

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista.
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G

*6420614926178*

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614926185*

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton V = vegaaninen
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KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU

KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU
LU O M

LU O M

U

LU O M

U

LU O M

U

U

3242 Waldorfin salaatti

7391 Rosolli ja rosollin 
kastike

3830 Luomu rosolli

8062 Luomu porkkana	laatikko

8064 Luomu joulupuuro

8068 Luomu riisipuuro ja
sekahedelmäkiisseli

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

Punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etikka, suola,
säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana, peruna,
maustekurkku (sokeri, säilöntäaine (natriumbentsoaatti), 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 porkkana 58% (Suomi), luomu riisi,
luomu soijajuoma (vesi, kuoritut soijapavut,
raakaruokosokeri, merisuola), luomu soijajauho,
luomu siirappi, luomu muskottipähkinä, himalajan
vuorisuola.

Vesi, laktoositon luomu kerma, luomu riisi (EU),
himalajan vuorisuola.
Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä,
lämmitä 3-4 min, poista kalvo. Uunissa: poista
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 20-30 min.

Riisipuuro 50% (vesi, laktoositon luomu kerma,
luomu riisi (EU), himalajan vuorisuola), sekahedelmäkiisseli 50% (luumu, aprikoosi, omena, persikka,
päärynä, sokeri, sitruunatäysmehu, maissitärkkelys,
kaneli, säilöntäaine (rikkidioksidi, kaliumsorbaatti)).
Pakattu suojakaasuun.

Pakkauskoko (kg)
0,400
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä5
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
0,350
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
6

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
7

L

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

L

*6420614929674*
LU O M

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

G

*6420614928196*
LU O M

U

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä,
lämmitä 3-4 min, poista kalvo. Uunissa: poista
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 20-30 min.

L

M

Saatavilla
vähittäiskaupoista.

*6420614913383*
LU O M

U

8060 Luomu perunalaatikko

8061 Luomu lanttulaatikko

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

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

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

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä,
lämmitä 3-4 min, poista kalvo. Uunissa: poista
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 20-30 min.

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä,
lämmitä 3-4 min, poista kalvo. Uunissa: poista
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 20-30 min.

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
8

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
8

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.
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L

*6420614915240*

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614916759*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

L

*6420614911952*

G

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614918043*

Lämmitys mikrossa: puhko kalvoon muutama reikä,
lämmitä 3-4 min, poista kalvo. Uunissa: poista
kalvo, lämmitä uunissa 150 astetta 20-30 min.

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
8
L

*6420614916186*

G

U

8032 Luomu bataatti	perunalaatikko

L

Pakkauskoko (kg)
0,500
Myyntierä4
Minimisäilyvyys asiakkaalla (pv)
8

V

Saatavilla
vähittäiskaupoista
ja tukuista.

*6420614916223*

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

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

Pastat ja nuudelit

Kiusaukset ja laatikot

Kastikeruuat ja kastikkeet

RAVINTOSISÄLLÖT

32

EAN

Minimisäilyvyys
asiakkaalla (pv)

L, G

6420614910184

6

0,96 g

L, G

6420614917879

6

7,80 g

1,58 g

L, G

6420614910542

6

2,59 g

12,18 g

0,70 g

L, G

6420614923634

6

3,38 g

0,29 g

8,54 g

1,16 g

G, M

6420614926024

6

5,73 g

4,72 g

2,32 g

5,65 g

2,16 g

G, M

6420614926581

6

11,56 g

7,22 g

5,53 g

0,60 g

1,70 g

1,12 g

L, G

6420614913307

6

587 kJ (140 kcal)

8,68 g

5,33 g

11,22 g

0,14 g

4,25 g

1,08 g

L, G

6420614911129

6

2 kg

739 kJ (177 kcal)

11,73 g

7,21 g

12,45 g

1,40 g

2,85 g

1,28 g

L, G

6420614919811

6

Metsäsienikiusaus

2 kg

457 kJ (109 kcal)

6,13 g

3,98 g

10,81 g

1,55 g

1,99 g

1,25 g

L, G

6420614926000

6

6029

Jauheliha-perunagratiini

2,8 kg

550 kJ (131 kcal)

7,20 g

3,86 g

9,40 g

0,13 g

6,07 g

0,98 g

L, G

6420614910504

6

6267

Palvarin pannu

2 kg

518 kJ (123 kcal)

5,64 g

0,91 g

9,68 g

0,05 g

8,38 g

1,22 g

G, M

6420614914564

6

6859

Makkarapyttipannu

2 kg

720 kJ (172 kcal)

9,58 g

4,61 g

16,01 g

0,31 g

4,93 g

0,79 g

G, M

6420614924440

6

6204

Broileripasta

2 kg

564 kJ (134 kcal)

7,93 g

4,87 g

10,10 g

1,42 g

5,78 g

0,75 g

L

6420614918050

6

6711

Pasta Carbonara

2 kg

547 kJ (131 kcal)

7,29 g

2,19 g

9,09 g

0,01 g

5,47 g

0,63 g

L

6420614913802

6

6262

Lasagne

2 kg

677 kJ (161 kcal)

9,65 g

4,70 g

12,35 g

1,63 g

5,88 g

1,46 g

L

6420614925997

6

6878

Punajuurilasagne

2 kg

516 kJ (123 kcal)

6,62 g

4,15 g

12,91 g

1,42 g

2,89 g

1,08 g

L

6420614926031

6

7436

Beanit® gnocchivuoka

2 kg

387 kJ (92 kcal)

3,70 g

1,06 g

6,43 g

0,32 g

8,35 g

0,91 g

L, G

6420614925379

6

6783

Paistettu nuudeli kanalla ja kasviksilla

2 kg

467 kJ (111 kcal)

5,65 g

0,81 g

11,95 g

8,19 g

3,41 g

1,39 g

L, M

6420614926857

6

6784

Paistettu nuudeli tofulla ja pavulla

2 kg

318 kJ (76 kcal)

1,54 g

0,24 g

11,64 g

9,46 g

3,39 g

0,73 g

L, M

6420614926864

6

6401

Perunamuusi

4 kg

431 kJ (103 kcal)

4,90 g

2,91 g

12,38 g

0,47 g

1,62 g

0,72 g

L, G

6420614910177

6

6006

Luomu perunamuusi

4 kg

473 kJ (113 kcal)

6,23 g

3,91 g

12,55 g

0,0 g

1,48 g

0,71 g

L, G

6420614917404

6

6471

Yrttimuusi

2 kg

436 kJ (104 kcal)

4,88 g

2,89 g

12,59 g

0,47 g

1,71 g

0,70 g

L, G

6420614925942

6

6472

Sipulimuusi

2 kg

443 kJ (105 kcal)

5,70 g

3,34 g

11,47 g

0,42 g

1,58 g

0,62 g

L, G

6420614925959

6

6474

Sitruunamuusi

2 kg

428 kJ (102 kcal)

4,85 g

2,88 g

12,28 g

0,47 g

1,64 g

0,69 g

L, G

6420614925973

6

6407

Tuore aurajuustoperunat

2,8 kg

497 kJ (119 kcal)

5,65 g

2,27 g

12,30 g

0,42 g

4,31 g

0,95 g

L, G

6420614919910

6

6447

Tuore valkosipuliperunat

2,8 kg

423 kJ (101 kcal)

4,34 g

1,42 g

13,13 g

0,5 g

2,00 g

0,98 g

L, G

6420614918821

6

6456

Tuore kermaperunat

2,8 kg

681 kJ (162 kcal)

10,79 g

6,98 g

13,79 g

0,48 g

2,04 g

1,14 g

L, G

6420614922279

6

6478

Maustetut paistetut perunat

2 kg

517 kJ (123 kcal)

4,94 g

0,31 g

17,71 g

0,11 g

1,92 g

0,91 g

G, M

642061492620

6

6434

Rosmariiniperunat

2 kg

381 kJ (91 kcal)

3,37 g

0,44 g

14,93 g

0,0 g

1,83 g

0,33 g

G, M

6420614926536

6

6271

Kahdenkaalingratiini

2,8 kg

409 kJ (98 kcal)

7,48 g

2,33 g

5,50 g

0,90 g

2,13 g

1,16 g

VL, G

6420614910146

6

6066

Hunajaiset kasvikset

2 kg

306 kJ (73 kcal)

2,88 g

0,19 g

9,94 g

4,80 g

1,10 g

0,93 g

G, M

6420614911020

6

6075

Persilja-porkkanarisotto

2 kg

682 kJ (163 kcal)

11,22 g

7,27 g

11,79 g

0,24 g

1,67 g

1,18 g

L, G

6420614922200

6

6293

Lisäkeriisi

2 kg

571 kJ (137 kcal)

0,4 g

0,09 g

30,11 g

0,0 g

2,63 g

0,73 g

G, M

6420614917619

6

Tuotenro

Tuotenimi

Paino

Energia / 100g

Rasva / 100g

josta tyydytty
neet / 100g

Hiilihydraatti
/ 100g

Sokereita / 100g

Proteiini / 100g

Suola / 100g

Ravitsemustieto

6376

Nakkistroganoff

2 kg

499 kJ (119 kcal)

8,77 g

3,94 g

6,10 g

0,10 g

4,03 g

1,25 g

6377

Ylikypsää uunipossua kermakastikkeessa

2 kg

646 kJ (154 kcal)

16,90 g

8,78 g

1,43 g

0,53 g

12,60 g

6399

Lihapyörykät kermakastikkeessa

2 kg

746 kJ (178 kcal)

12,2 g

3,54 g

7,71 g

0,27 g

6782

Broilerin sisäfilee tikka masala kastikkeessa

2 kg

508 kJ (121 kcal)

5,87 g

2,94 g

4,55 g

6877

Gulassipata

2 kg

255 kJ (61 kcal)

1,40 g

0,57 g

6785

Ankkaconfit kirsikkakastikkeella

2 kg

1023 kJ (244 kcal)

22,06 g

6504

Kermakastike

2 kg

552 kJ (131 kcal)

6706

Maalaiskinkkukiusaus

2,8 kg

6758

Janssoninkiusaus

6875

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

Munaton

Soijaton

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton V = vegaaninen
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Minimisäilyvyys
asiakkaalla (pv)

G, M

6420614910696

6

0,53 g

L, G

6420614913192

6

3,41 g

1,21 g

L, G

6420614911396

6

0,07 g

5,04 g

1,19 g

L, G

6420614910955

6

6,42 g

0,15 g

15,40 g

1,02 g

G, M

6420614911389

6

3,03 g

8,30 g

0,16 g

14,08 g

0,86 g

G, M

6420614911419

6

5,09 g

1,18 g

11,68 g

1,33 g

11,22 g

1,04 g

G, M

6420614911433

6

709 kJ (169 kcal)

11,98 g

2,81 g

5,47 g

0,42 g

9,59 g

1,18 g

L, G

6420614917558

6

2 kg

659 kJ (158 kcal)

9,35 g

2,13 g

3,16 g

0,28 g

14,97 g

0,86 g

L, G

6420614913260

6

Sipulipihvi

2 kg

669 kJ (159 kcal)

10,09 g

1,98 g

8,01 g

1,57 g

9,08 g

1,04 g

G, M

6420614910894

6

6316

Luomu karitsanpihvi

2 kg

886 kJ (211 kcal)

15,18 g

5,87 g

5,42 g

0,1 g

13,41 g

1,20 g

G, M

6420614916797

6

6317

Luomu jauhelihapihvi

2 kg

636 kJ (152 kcal)

7,01 g

2,62 g

5,83g

0,20 g

15.75 g

1,49 g

G, M

6420614916803

6

6318

Luomu lindströminpihvi

2 kg

683 kJ (163 kcal)

7,20 g

2,53 g

8,52 g

2,07 g

15,05 g

1,11 g

G, M

6420614919149

6

6348

Luomu pinaattiohukaiset

2 kg

1050 kJ (251 kcal)

16,39 g

5,44 g

19,45 g

0,25 g

5,70 g

1,19 g

L

6420614917749

5

6065

Lohiohukainen

2 kg

707 kJ (169 kcal)

7,07 g

2,21 g

20,16 g

0,75 g

5,63 g

1,01 g

L

6420614911563

5

6231

Jauhelihaohukainen

2 kg

736 kJ (176 kcal)

7,93 g

2,15 g

21,00 g

0,74 g

6,24 g

0,79 g

L

6420614912393

5

6802

Feta-pinaattiohukainen

2 kg

649 kJ (155 kcal)

8,48 g

1,56 g

14,62 g

0,51 g

4,38 g

1,24 g

VL

6420614918241

5

6817

Kanaohukainen

2 kg

691 kJ (165 kcal)

6,99 g

1,15 g

19,56 g

0,57 g

5,18 g

0,84 g

L

6420614912041

5

6236

Juustokuorrutteinen jauhelihaohukainen

3 kg

775 kJ (185 kcal)

9,37 g

1,81 g

16,22 g

0,59 g

8,45 g

0,74 g

L

6420614918968

5

6249

Juustokuorrutteinen kanaohukainen

3 kg

777 kJ (185 kcal)

7,66 g

2,08 g

19,22 g

0,76 g

8,20 g

1,14 g

L

6420614917244

5

6803

Muurinpohjaletut

1,5 kg

903 kJ (215 kcal)

9,56 g

1,89 g

24,76 g

1,25 g

6,76 g

0,79 g

L

6420614923467

5

6828

BBQ kanatortilla

2,1 kg

712 kJ (170 kcal)

4,47 g

0,74 g

24,49 g

8,20 g

7,77 g

0,71 g

L

6420614923399

5

6833

Wrap kinkku-juusto

2,1 kg

1275 kJ (304 kcal)

21,60 g

3,28 g

18,72 g

0,09 g

8,13 g

1,04 g

L

6420614918326

4

6838

Wrap savulohi

2,1 kg

1335 kJ (319 kcal)

21,86 g

2,21 g

24,24 g

0,15 g

5,48 g

0,84 g

L

6420614918333

4

Salaatit

4206

Metsäsienisalaatti

2 kg

1123 kJ (268 kcal)

27,69 g

3,46 g

3,10 g

0,65 g

1,28 g

1,84 g

L, G

6420614910276

5

4233

Varhaisperunasalaatti

2 kg

630 kJ (150 kcal)

11,29 g

1,44 g

9,89 g

0,66 g

1,70 g

0,95 g

L, G

6420614918180

5

6954

Raikas mangomousse

2 kg

899 kJ (214 kcal)

10,30 g

3,64 g

19,95 g

9,37 g

3,53 g

0,03 g

VL, G

6420614918289

5

6972

Vadelma-basilikarahka

2 kg

519 kJ (124 kcal)

6,56 g

4,27 g

10,82 g

7,27 g

5,71 g

0,06 g

L, G

6420614926246

5

Ohukaiset ja wrapit

Pihvit

Keitot

EAN

Jälkiruuat

RAVINTOSISÄLLÖT

34

Tuotenro

Tuotenimi

Paino

Energia / 100g

Rasva / 100g

josta tyydytty
neet / 100g

Hiilihydraatti
/ 100g

Sokereita / 100g

Proteiini / 100g

Suola / 100g

Ravitsemustieto

3200

Hernekeitto

2 kg

403 kJ (96 kcal)

0,98 g

0,27 g

12,77 g

0,50 g

7,23 g

1,04 g

5981

Lohikeitto

2 kg

482 kJ (115 kcal)

7,94 g

3,27 g

5,30 g

0,05 g

5,74 g

6015

Kasvispihvi

2 kg

369 kJ (88 kcal)

3,52 g

1,18 g

10,54 g

0,10 g

6215

Havajin kasvispihvi

2 kg

495 kJ (118 kcal)

5,08 g

1,21 g

12,83 g

6312

Jauhelihapihvi

2 kg

967 kJ (231 kcal)

15,93 g

3,26 g

6313

Lindströminpihvi

2 kg

865 kJ (206 kcal)

12,88 g

6314

Jauhemaksapihvi

2 kg

589 kJ (140 kcal)

6328

Metsästäjän jauhelihapihvi

2 kg

6371

Puutarhurin broileripihvi

6718

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

Munaton

Soijaton

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

35

Kuluttajapakatut

Pääsiäinen

Joulu

RAVINTOSISÄLLÖT

36

EAN

Minimisäilyvyys
asiakkaalla (pv)

G, M

6420614915202

6

0,32 g

L, G

6420614929643

6

0,92 g

0,61 g

G, M

6420614910122

6

10,99 g

1,35 g

1,49 g

L, G

6420614918029

6

14,62 g

2,98 g

2,16 g

0,64 g

G, M, V

6420614914489

6

0,05 g

12,23 g

1,72 g

1,95 g

0,58 g

L, G, V

6420614914496

6

0,47 g

0,08 g

19,08 g

3,81 g

2,39 g

0,97 g

L, G, V

6420614915103

6

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

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

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

6218

Minttu-karitsanjauhelihapihvi

2 kg

964 kJ (230 kcal)

13,68 g

5,40 g

6,33 g

0,15 g

20,17 g

0,85 g

G, M

6420614915912

6

6343

Karitsan potka punaviinikastikkeessa

2 kg

796 kJ (190 kcal)

13,71 g

6,97 g

3,14 g

1,11 g

12,94 g

0,69 g

L, G

6420614917510

6

6354

Karitsanpaisti portviinikastikkeella

2 kg

715 kJ (170 kcal)

10,25 g

4,06 g

5,92 g

1,12 g

11,37 g

1,29 g

L, G

6420614912973

6

6429

Provencaleperunat

2,8 kg

468 kJ (111 kcal)

4,45 g

0,27 g

15,09 g

0,55 g

1,89 g

0,85 g

G, M

6420614915905

6

8029

Luomu pinaattiohukaiset

0,350 kg

1050 kJ (251 kcal)

16,39 g

5,44 g

19,45 g

0,25 g

5,70 g

1,19 g

L

6420614917572

7

62314

Jauhelihaohukainen

0,400 kg

736 kJ (176 kcal)

7,93 g

2,15 g

21,00 g

0,74 g

6,24 g

0,79 g

L

6420614925201

5

68174

Kanaohukainen

0,400 kg

691 kJ (165 kcal)

6,99 g

1,15 g

19,56 g

0,57 g

5,18 g

0,84 g

L

6420614925188

5

1110

Kinkkujuusto kolmio

0,160 kg

937 kJ (224 kcal)

10,72 g

1,86 g

23,91 g

0,79 g

8,89 g

0,85 g

L

6420614910450

5

1475

Wrap kinkku-juusto

0,300 kg

1275 kJ (304 kcal)

21,60 g

3,28 g

18,72 g

0,09 g

8,13 g

1,01 g

L

6420614916834

4

1479

Wrap savulohi

0,300 kg

1335 kJ (319 kcal)

21,86 g

2,21 g

24,24 g

0,15 g

5,48 g

0,89 g

L

6420614916841

4

42334

Varhaisperunasalaatti

0,400 kg

630 kJ (150 kcal)

11,29 g

1,44 g

9,89 g

0,66 g

1,70 g

0,95 g

L, G

6420614925225

5

7593

Perunamuusi

0,500 kg

351 kJ (84 kcal)

2,61 g

1,44 g

12,07 g

0,68 g

2,2 g

0,72 g

L, G

6420614921869

7

7583

Lihapullat muusilla, puolukkasurvos

0,350 kg

587 kJ (140 kcal)

7,36 g

2,18 g

11,91 g

2,71 g

5,24 g

1,07 g

L, G

6420614921999

7

7584

Jauhemaksapihvi muusilla,
puolukkasurvos

0,350 kg

487 kJ (116 kcal)

3,82 g

1,92 g

14,89 g

4,03 g

4,83 g

0,72 g

L, G

6420614921968

7

8538

Jauhemaksapihvi

0,350 kg

526 kJ (125 kcal)

3,35 g

1,10 g

11,86 g

1,33 g

11,38 g

1,04 g

G, M

6420614910160

7

7587

Paistettu lohipala yrttimuusilla

0,330 kg

613 kJ (146 kcal)

8,92 g

2,39 g

8,33 g

0,31 g

7,76 g

0,82 g

L, G

6420614926147

7

7588

Cajun kana persilja-porkkanarisotolla

0,330 kg

667 kJ (159 kcal)

10,69 g

4,75 g

8,43 gg

0,28 g

5,94 g

1,23 g

L, G

6420614926154

7

7571

Paistettu riisinuudeli tofulla

0,330 kg

481 kJ (115 kcal)

1,54 g

0,24 g

20,93 g

9,02 g

3,64 g

0,75 g

G, M

6420614926178

7

7572

Paistettu riisinuudeli kanalla

0,330 kg

625 kJ (149 kcal)

5,70 g

0,83 g

20,64 g

8,21 g

3,78 g

1,45 g

G, M

6420614926185

7

Tuotenro

Tuotenimi

Paino

Energia / 100g

Rasva / 100g

josta tyydytty
neet / 100g

Hiilihydraatti
/ 100g

Sokereita / 100g

Proteiini / 100g

Suola / 100g

Ravitsemustieto

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

4214

Waldorfin salaatti

2 kg

713 kJ (170 kcal)

15,06 g

2,78 g

7,76 g

3,24 g

1,37 g

4250

Rosolli

2 kg

144 kJ (34 kcal)

0,13 g

0,03 g

7,21 g

4,40 g

4253

Rosollin kastike

2 kg

1236 kJ (295 kcal)

25,89 g

12,94 g

6000

Luomu porkkanalaatikko

2,8 kg

315 kJ (75 kcal)

0,71 g

0,10 g

6001

Luomu lanttulaatikko

2,8 kg

255 kJ (61 kcal)

0,30 g

6007

Luomu bataatti-perunalaatikko

2,8 kg

396 kJ (94 kcal)

6010

Luomu perunalaatikko

2,8 kg

6008

Luomu joulupuuro

6995

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

Munaton

Soijaton

M = maidoton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen G = gluteeniton V = vegaaninen
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Kuluttajapakatut / Joulu

RAVINTOSISÄLLÖT

38

EAN

Minimisäilyvyys
asiakkaalla (pv)

L, G

6420614929674

6

0,78 g

L, G

6420614928196

6

1,01 g

1,34 g

G, M

6420614913383

6

4,0 g

2,51 g

1,01 g

L, V

6420614915240

8

18,76 g

2,07 g

2,45 g

0,94 g

L, V

6420614916186

8

0,05 g

12,23 g

1,72 g

1,95 g

0,58 g

L, V

6420614916223

8

0,76 g

0,11 g

14,62 g

1,74 g

2,16 g

0,64 g

L, G, V

6420614916759

8

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

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

Tuotenro

Tuotenimi

Paino

Energia / 100g

Rasva / 100g

josta tyydytty
neet / 100g

Hiilihydraatti
/ 100g

Sokereita / 100g

Proteiini / 100g

Suola / 100g

Ravitsemustieto

3242

Waldorfin salaatti

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

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

3830

Luomu rosolli

0,350 kg

156 kJ (37 kcal)

0,16 g

0,02 g

7,23 g

3,45

8032

Luomu bataatti-perunalaatikko

0,500 kg

416 kJ (99 kcal)

0,51 g

0,08 g

20,03 g

8060

Luomu perunalaatikko

0,500 kg

382 kJ (91 kcal)

0,52 g

0,08 g

8061

Luomu lanttulaatikko

0,500 kg

255 kJ (61 kcal)

0,30 g

8062

Luomu porkkanalaatikko

0,500 kg

315 kJ (75 kcal)

8064

Luomu joulupuuro

0,500 kg

8068

Luomu riisipuuro ja sekahedelmäkiisseli

0,500 kg

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

Munaton

Soijaton

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