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6069  Kebablastu tomaatti-chilikastikeella

Kotimaisesta naudanlihasta tehty herkullisen tomaattinen ja mausteinen 
kebabkastike. Sopii riisin kanssa tai perinteisesti pitaleivän väliin.
Tomaattimurska (tomaatti, tomaattimehu, happamuudensäätöaine (E330)), 
kebablastu 30% (naudanliha (Suomi), vesi, korppujauho (vehnä), suola, soi-
japroteiini, perunajauho, mausteet, stabilointiaine (E450), aromivahvenne 
(E621)), sipuli, rapsiöljy, ruokosokeri, chili, suola, punaviinietikka, valkosipuli, 
sitruunatäysmehu, mustapippuri, juusto kumina, kaneli. Voimakassuolainen.

*6430078910033*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

6080  Butter chicken

Tunnettu intialaisittain maustettu ruoka, jossa mehevät broilerin reisipalat 
yhdistyvät tomaattiseen kermakastikkeeseen.
Broileri 50% (broilerin reisileike (Suomi), vesi, rypsiöljy, jodioitu suola, säilöntä-
aine (E262)), tomaattimurska (tomaatti, tomaattimehu, happamuudensäätöai-
ne (E330)), laktoositon kerma, jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, maitopro-
teiini, hapate), sipuli, vesi, ruokosokeri, mausteseos (inkivääri, juustokumina, 
korianteri, kardemumma, kaneli, mustapippuri, cayennepippuri, neilikka, 
paprika), inkivääri, chilijauhe, suola, valkosipuli, muunnettu maissitärkkelys, 
juustokumina, cayennepippuri.

*6430078910071*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Kespro   21816744 Kespro 21816741

Kespro 21507757 Kespro 21816740
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6075  Persilja-porkkanarisotto

Valkoviinissä haudutettua pehmeän kermaista risottoa, johon lisäsimme 
kotimaista porkkanaa ja ripauksen persiljaa.
Riisi, laktoositon kerma, valkoviini, tomaatti, porkkana, sipuli, persilja, kas-
visliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli, 
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkana mehujauhe, mausteet), basilika, suola.

*6420614922200*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

L

6068  Lohipasta

Kylmäsavustettu lohi on kermaisen kastikeemme kruunu. Keitimme pastaa 
kaveriksi ja sekoitimme, näin syntyy herkullinen lohipasta.
Pasta 52%(durumvehnä (EU)), lohi 15%(EU), kerma laktoositon, vesi, tomaatti, 
sipuli, kasviöljy (rapsi), modifioitu maissitärkkelys, tilli, ruohosipuli, suola, chili, 
mustapippuri. 

*6430078910019*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton
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Kespro 21829311 Kespro 21831115

Kespro 21829312 Kespro 21831113

VL

6081  Lasagne bolognese

Kotimaisesta naudan jauhelihasta valmistettua tomaattista kastiketta ja 
valkokastiketta kerroksittain kasattuna, päällimmäisenä reilusti juustoa.
Bolognesekastike (tomaattimurska (tomaatti, tomaattitäysmehu, happa-
muudensäätöaine (sitruunahappo)), naudanliha 10% (Suomi), vesi, porkkana, 
sipuli, tomaattisose, lihaliemi (suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, 
naudanlihauute, perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, val-
kopippuri), valkosipulimurska (valkosipuli, vesi, sokeri, valkoviinietikka), puna-
viinietikka, suola, mustapippuri, oregano). Valkokastike (vesi, laktoositon ker-
ma, suola, kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, 
kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe, kasvirasva, 
mausteet)). Lasagnelevy (durumvehnäjauho). Juustoraaste (pastöroitu maito, 
palmuöljy, paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, mikrobiologinen 
juoksute, hapate).

*6430078910361*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G
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M
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6334  BBQ broileritikku

6331  Cajun broileritikku

Poppamiehen cajun-mausteseoksella maustettuja kotimaisia broilerin 
reisipaloja vartaassa. Paistettu keittiöllämme mehevän kypsäksi.
Broileri 89% (broilerin reisileike (Suomi), vesi, rypsiöljy, jodioitu suola, säilön-
täaine (E262)), bbq kastike (fruktoosisiirappi, etikka (maissista), tomaattitahna, 
muunnettu maissitärkkelys, suola, ananas mehutiiviste, luontainen savuaromi, 
mausteet (sinappi, selleri), väri (sokerikulööri), säilöntäaine (natriumbent-
soaatti), melassi, glukoosisiirappi, valkosipulijauhe, sokeri, tamarindi, luontaiset 
aromit), kasviöljy (rypsi).

BBQ-maustekastikkeella maustettuja kotimaisia broilerin reisipaloja var-
taassa. Paistettu keittiöllämme mehevän kypsäksi.
Broileri 95% (broilerin reisileike (Suomi), vesi, rypsi öljy, jodioitu suola, säilön-
täaine (E262)), kasviöljy (rapsi), suola, valkosipuli, paprika, mustapippuri, sipuli, 
oregano, chili, timjami, cayenne. Voimakassuolainen.

*6430078910477*

*6430078910491*

Pakkauskoko (kg) 1,000
Kappalemäärä 15–16 kpl
Paino 1 kpl 60–70 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 1,000
Kappalemäärä 15–16 kpl
Paino 1 kpl 60–70 g
Myyntierä 1

G

6541  Kasvis-kookoscurry

Kasviksia kookoskermasta, currysta, inkivääristä ja valkosipulista makunsa 
saavassa kastikkeessa. 
Kukkakaali 26% (EU), porkkana 20% (EU), kookosmaito ja kookoskerma 20% 
(ei EU), tomaattipyre, sipuli, kikherne, currytahna (suola, etikka, sokeri, curry 
(mm. korianteri, kurkuma, juustokumina, cayennepippuri, kardemumma, val-
kopippuri, tilli), sitruskuoren kuitu, glukoosisiirappi, ananasjauhe, rypälesokeri), 
valkosipuli, kasvisliemi (suola, tärkkelys, hiivauute, kasvikset (mm. purjosipuli), 
mausteet), inkivääripyre (inkivääri, kasviöljy (palmu)).

*6420614924259*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton
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Maistuisko teillä?  
Ota yhteyttä!

Tutustu myös muihin tuotteisiimme ja tilaa uutiskirjeemme: 
KRUUNUHERKKU.FI

Heikki Hynninen
 

020 792 4259
heikki.hynninen@kruunuherkku.fi

Sami Virtakoski
myyntipäällikkö, Food Service

040 542 7242
sami.virtakoski@kruunuherkku.fi

Leena Taponen
 

020 792 4251
leena.taponen@kruunuherkku.fi

Myynti
 

020 792 4256
myynti@kruunuherkku.fi

Juha Puustinen
Etelä-Pohjanmaa,  

Pirkanmaa, Itä-Suomi, 
Etelä- ja Pohjois-Savo

050 401 9477

Jari Kotivuori
Uusimaa, Päijät-Häme  

ja Keski-Suomi
0500 643 849

Tommi Heinonen  
Uusimaa, Häme ja 
Varsinais-Suomi

0400 429 732

Tiia Isaksson
Satakunta, Pirkanmaa  

ja Uusimaa
040 751 4774

Heikki Juutilainen
Pohjois-Suomi
050 409 0240


