
Uunituoretta joulun  
herkkupöytiin



L G

M

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

5985  Piparkakkumousse

6008  Luomu joulupuuro

6003  Lanttulaatikko

4250  Rosolli 4253  Rosollin kastike

6995  Sekahedelmäkiisseli 5984  Luumurahka4214  Waldorfinsalaatti

Ihana joulunmakuinen jälkkäri, jossa suklaa
mousse maustetaan juhlavasti piparkakulla. 
Laktoositon maito, mousse (sokeri, rasva-
ton maito jauhe, glukoosisiirappi, rypälesokeri, 
palmurasva, emulgointiaineet (E472a, E471), liivate 
(sika), muunnettu tärkkelys, herajauhe (mai
to), maitoproteiini, happamuudensäätöaineet  
(sitruunahappo, E331), vanilliini), piparkakku 18% 
(vehnäjauho, sokeri, kasviöljyt (palmu, rypsi,  
kookos), siirappi, suola, leivinjauhe (natriumkarbo-
naatti), kaneli, inkivääri, neilikka), laktoositon  
kerma, suklaamousse (suklaajauhe (kaakao,  
sokeri), sokeri, vähärasvainen kaakaojauhe, koko-
naan kovetettu kookosrasva, laktoosi, liivate  
(nauta), emulgointiaineet (E472a, E471), maito
proteiini, stabilointiaine (natriumalginaatti, E464).

Kermaisen täyteläinen joulupuuro  
luomuraakaaineista. 
Vesi, laktoositon luomu kerma, luomu riisi (EU), 
himalajan vuorisuola. 

Tänä jouluna kaikki syövät samaa laatikkoa! Tämä 
lanttulaatikko maistuu perinteiseltä, mutta sopii 
myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.
Lanttu 73% (Suomi), kauravalmiste (kaurapohja  
(vesi, gluteeniton täysjyväkaura), rypsiöljy, 
muunnetut tärkkelykset, stabilointiaine (guarku-
mi), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), 
emulgointiaine (E472e)), siirappi, kasvirasvalevite 
(kasvirasvat (rypsi, kookos, shea), merisuola, pork-
kanatäysmehutiiviste, A- ja D2-vitamiinit, luontaiset 
aromit), vehnäjauho, suola, inkivääri.

Joulun klassikko  punajuurella, porkkanalla, 
perunalla, sipulilla ja suolakurkulla tietysti!
Punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etikka, suola, 
säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana, peruna, 
maustekurkku (sokeri, säilöntäaine (natrium-
bentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, kurkuma), 
aromit, sakariini), sipuli. 

Rosollin paras kaveri, punajuuresta hurmaavan 
värinsä saava kermainen kastike. 
Laktoositon kerma (Suomi), sokeri, etikka, puna-
juuri, vesi, sokeri, etikka, suola, säilöntäaineet (E211, 
E202), suola, valkopippuri. 

Vanhan ajan sekametelisoppa maistuu  
sellaisenaan tai riisipuuron kaverina. 
Vesi, kuivatut hedelmät (luumu, aprikoosi, omena, 
päärynä, auringonkukkaöljy, säilöntäaineet 
(E220 rikkidioksidi, E202 kaliumsorbaatti)), sokeri, 
muunnettu maissitärkkelys, sitruunatäysmehu, 
kaneli.

Perinteikäs joulun jälkiruoka saa suussa sulavan 
makunsa pehmeästä maitorahkasta, luumu
marmeladista ja täyteläisestä kermasta. 
Maitorahka 49% (Suomi), luumumarmeladi 32% 
(vesi, sokeri, kuivattu luumu (ei EU), muunnettu 
maissitärkkelys, säilöntäaine (E202 kaliumsorbaatti), 
väri (E150d)), laktoositon kerma.

Kruunu Herkun tapaan valmistettu joulupöydän 
klassikko, joka koostuu juuriselleristä, omenasta 
ja maukkaasta majoneesikastikkeesta, johon 
creme fraiche tuo vielä oman pikantin  
herkullisuuden.
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**6420614910122* *6420614918029*

*6420614912539* *6420614914915**6420614929643*
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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.

6002  Porkkanalaatikko

Tänä jouluna kaikki syövät samaa laatikkoa! Tämä 
porkkanalaatikko maistuu perinteiseltä, mutta 
sopii myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.
Porkkana 58% (Suomi), riisi, kauravalmiste (vesi, 
gluteeniton täysjyväkaura, rypsiöljy, muunnetut 
tärkkelykset, stabilointiaine (guarkumi), happamuu-
densäätöaine (natriumsitraatti), emulgointiaine 
(E472e)), siirappi, kasvirasvalevite (kasvirasvat (rypsi, 
kookos, shea), merisuola, porkkanatäysmehutiiviste, 
A- ja D2-vitamiinit, luontaiset aromit), soijajauho 
(soijapapu), suola, muskottipähkinä.

*6430078910736* *6430078910767*

6004  Perunalaatikko

Tänä jouluna kaikki syövät samaa laatikkoa! Tämä 
perunalaatikko maistuu perinteiseltä, mutta sopii 
myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.
Peruna 67% (Suomi), kauravalmiste (kaurapohja  
(vesi, gluteeniton täysjyväkaura), rypsiöljy, 
muunnetut tärkkelykset, stabilointiaine (guarku-
mi), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), 
emulgointiaine (E472e)), kasvirasvalevite (kasvirasvat 
(rypsi, kookos, shea), merisuola, porkkanatäys-
mehutiiviste, A- ja D-vitamiinit, luontaiset aromit), 
siirappi, vehnäjauho, suola.

6005  Bataatti 
 perunalaatikko
Tänä jouluna kaikki syövät samaa laatikkoa!  
Tämä bataattiperunalaatikko maistuu perintei
seltä, mutta sopii myös vegaanista ruokavaliota 
noudattaville.
Bataatti 58% (EU), peruna 20% (Suomi), kaura
valmiste (kaurapohja (vesi, gluteeniton täys-
jyväkaura), rypsiöljy, muunnetut tärkkelykset, 
stabilointiaine (guarkumi), happamuudensäätöaine 
(natriumsitraatti), emulgointiaine (E472e)), kasvi-
rasvalevite (kasvirasvat (rypsi, kookos, shea), meri-
suola, porkkanatäysmehutiiviste, A- ja D2-vitamii-
nit, luontaiset aromit), siirappi, vehnäjauho, suola.

*6430078910828*L

4206  Metsäsieni salaatti

Mehevä sienisalaatti metsän antimista,  
täyteläisestä majoneesista sekä raikkautta  
tuovasta creme fraichesta
Metsäsieni 34% (EU) (haaparousku, kangasrous-
ku, herkkusieni, osterivinokas, voitatti, siitake, 
männynleppärousku, koivunkantosieni), majoneesi 
(kasviöljy (rypsi), vesi, kananmuna, etikka, sokeri, 
suola, sitruunamehutiiviste, aromi (sinappi)), creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissitärk-
kelys, hapate), sipuli, merisuola, sokeri, musta-
pippuri. Voimakassuolainen.

*6420614910276*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton 

7392  Rosolli ja sienisalaatti7391  Rosolli ja rosollin  
 kastike

3242  Waldorfinsalaatti

Kaksi joulun klassikkoanäppärästi yhdessä 
paketissa.
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), sienisalaatti 
50% (metsäsieni (EU) (haaparousku, kangasrous-
ku, herkkusieni, osterivinokas, voitatti, siitake, 
männynleppärousku, koivunkantosieni), majoneesi 
(kasviöljy (rypsi), vesi, kananmuna, etikka, sokeri, 
suola, sitruunamehutiiviste, aromi (sinappi)), creme 
fraiche (pastöroitu kerma, muunnettu maissitärk-
kelys, hapate), sipuli, merisuola, sokeri, musta-
pippuri).

Perinteinen rosolli ja sen paras kaveri, kermainen 
kastike, näppärästi yhteen pakattuina. 
Rosolli (punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, etikka, 
suola, säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), porkkana,  
peruna, maustekurkku (sokeri, säilöntäaine 
(natriumbentsoaatti), mausteet (valkosipuli, tilli, 
kurkuma), aromit, sakariini), sipuli. Kastike (laktoo-
siton kerma (Suomi), sokeri, etikka, punajuuriliemi, 
suola, valkopippuri.

Kruunu Herkun tapaan valmistettu joulupöydän 
klassikko, joka koostuu juuriselleristä, omenasta 
ja maukkaasta majoneesikastikkeesta, johon 
creme fraiche tuo vielä oman pikantin  
herkullisuuden.
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, hapet-
tumisenestoaine (E385)), laktoositon creme fraiche 
(pastöroitu kerma, muunnettu maissitärkkelys, 
sakeuttamisaine (guarkumi), hapate), sokeri, suola, 
mustapippuri.

*6420614926468**6420614928196*

*6420614929674*

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,400
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8068  Luomu riisipuuro ja 
 sekahedelmäkiisseli

7393  Rosolli ja waldorfin  
 salaatti

8064  Luomu joulupuuro

Pehmeä joulupuuro ja vanhan ajan sekameteli
soppa yhdessä paketissa. 
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.

Joulupöydän raikas kaksikko!
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), waldorfinsalaatti 
50% (sellerisalaatti (juuriselleri (EU), vesi, viini-
etikka, suola, happamuudensäätöaineet (sitruuna-
happo, askorbiinihappo), luontainen selleriaromi, 
makeutusaine (sakariini)), omena, majoneesi (ryp-
siöljy, 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).

Kermaisen täyteläinen joulupuuro luomu raaka
aineista. 
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.

*6420614918043*

*6420614926475*

*6420614911952*
Pakkauskoko (kg) 0,500 
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4
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8063  Porkkana laatikko

Tämä porkkanalaatikko maistuu perinteiseltä, 
mutta sopii myös vegaanista ruokavaliota  
noudattaville.
Porkkana 58% (Suomi), riisi, kauravalmiste (vesi, 
gluteeniton täysjyväkaura, rypsiöljy, muunnetut 
tärkkelykset, stabilointiaine (guarkumi), happamuu-
densäätöaine (natriumsitraatti), emulgointiaine 
(E472e)), siirappi, kasvirasvalevite (kasvirasvat (rypsi, 
kookos, shea), merisuola, porkkanatäysmehutiiviste, 
A- ja D2-vitamiinit, luontaiset aromit), soijajauho 
(soijapapu), suola, muskottipähkinä.

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

*6430078910743*

8065  Lanttulaatikko

Tämä lanttulaatikko maistuu perinteiseltä, mutta 
sopii myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.
Lanttu 73% (Suomi), kauravalmiste (kaurapohja  
(vesi, gluteeniton täysjyväkaura), rypsiöljy, 
muunnetut tärkkelykset, stabilointiaine (guarku-
mi), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), 
emulgointiaine (E472e)), siirappi, kasvirasvalevite 
(kasvirasvat (rypsi, kookos, shea), merisuola, pork-
kanatäysmehutiiviste, A- ja D2-vitamiinit, luontaiset 
aromit), vehnäjauho, suola, inkivääri.

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

*6430078910774*

8069  Bataatti
  perunalaatikko

8066  Peruna laatikko

Tämä bataattiperunalaatikko maistuu perintei
seltä, mutta sopii myös vegaanista ruokavaliota 
noudattaville.
Bataatti 58% (EU), peruna 20% (Suomi), kauraval-
miste (kaurapohja (vesi, gluteeniton täysjyväkaura), 
rypsiöljy, muunnetut tärkkelykset, stabilointiaine 
(guarkumi), happamuudensäätöaine (natriumsit-
raatti), emulgointiaine (E472e)), kasvirasvalevite 
(kasvirasvat (rypsi, kookos, shea), merisuola, pork-
kanatäysmehutiiviste, A- ja D2-vitamiinit, luontaiset 
aromit), siirappi, vehnäjauho, suola.

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

Tämä perunalaatikko maistuu perinteiseltä,  
mutta sopii myös vegaanista ruokavaliota  
noudattaville.
Peruna 67% (Suomi), kauravalmiste (kaurapohja  
(vesi, gluteeniton täysjyväkaura), rypsiöljy, 
muunnetut tärkkelykset, stabilointiaine (guarku-
mi), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), 
emulgointiaine (E472e)), kasvirasvalevite (kasvirasvat 
(rypsi, kookos, shea), merisuola, porkkanatäysme-
hutiiviste, A- ja D2-vitamiinit, luontaiset aromit), 
siirappi, vehnäjauho, suola.

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

*6430078910835*

*6430078910804*

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!
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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)

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

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

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

6002 Porkkanalaatikko 2,5 kg 512 kJ (122 kcal) 5,69 g 1,15 g 15,51 g 5,41 g 2,21 g 0,72 g M G 6430078910736 6

6003 Lanttulaatikko 2,5 kg 481 kJ (115 kcal) 5,74 g 1,11 g 14,35 g 7,19 g 1,48 g 0,72 g M 6430078910767 6

6005 Bataatti-perunalaatikko 2,5 kg 552 kJ (132 kcal) 4,36 g 1,03 g 20,51 g 5,97 g 1,88 g 0,70 g M 6430078910828 6

6004 Perunalaatikko 2,5 kg 516 kJ (123 kcal) 5,11 g 1,12 g 18,76 g 4,33 g 1,94 g 0,70 g M 6430078910798 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

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

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

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

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

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

RAVINTOSISÄLLÖT

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

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



Varmista saatavuus 
ja tilaa tuotteet ajoissa!

Toimitukset 16.11.24.12.2022.

Foodserviceasiakkaat
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

Tilaa  
ennakkoon  
31.10.2022  
mennessä

Myynti
puhelin 020 792 4256

myynti@kruunuherkku.fi

Uusimaa | Häme | VarsinaisSuomi
Tommi Heinonen

0400 429 732

EteläPohjanmaa | Pirkanmaa |  
Etelä & PohjoisSavo | ItäSuomi 

Juha Puustinen
050 401 9477

Satakunta | Pirkanmaa | Uusimaa
Tiia Isaksson

040 751 4774

Heikki Hynninen
puhelin 020 792 4259

heikki.hynninen@kruunuherkku.fi

Niina Nikulainen
myyntijohtaja

puhelin 040 537 4654
niina.nikulainen@kruunuherkku.fi

Uusimaa | PäijätHäme | KeskiSuomi
Jari Kotivuori

0500 643 849

PohjoisSuomi
Heikki Juutilainen

050 409 0240

KRUUNUHERKKU.FI

Kenttämyynti Salesmart

Leena Taponen
puhelin 020 792 4251

leena.taponen@kruunuherkku.fi

Sami Virtakoski
myyntipäällikkö, Food Service

puhelin 040 542 7242
sami.virtakoski@kruunuherkku.fi


