Uunituoreita
annosherkkuja
Käsin kokattua valmista ruokaa
kylmähyllyihin ja lämpötiskeihin

Syksy 2022

KULUTTAJAPAKATUT ANNOSRUOAT
Kotoisalta maistuvia ruokiamme voi nyt nostaa myös
kaupan valmisruokavalikoimaan, sillä olemme pakanneet
suosikkiruokiamme juuri sopivan kokoisiin annospakkauksiin.

Ku o h ke a
on
p e ru n a m u u si
en
rj
to d e ll in e n a
p e la st a ja!

7584 Jauhemaksapihvi muusilla, puolukkasurvos
Valurautapannulla paistettu maksapihvi ja
jepualaisista perunoista valmistettua kuohkeaa
perunamuusia kipakan puolukkasurvoksen kera.
Muusi 51% (peruna, vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, suola). Jauhemaksapihvi 34%
(naudan maksa (Suomi), peruna, sipuli, siirappi,
suola, perunahiutale, maissitärkkelys, valkopippuri, rapsi- ja rypsiöljy. Maksapitoisuus 45%).
Puolukkasurvos 14% (puolukka, sokeri). Pakattu
suojakaasuun.

7593 Perunamuusi
Kokonaisina keitettyjä Pohjanmaan Jepualta
tulevia perunoita, suomalaista voita ja kermaa
sekä ripaus suolaa.
Peruna 67% (Suomi), vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, suola.
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7573 Broilerijauhelihapihvi
pinaattiriisillä

7574 Kirjolohipihvi
tilliperunoilla

7583 Lihapullat muusilla,
puolukkasurvos

Käsin tehty pihvi, jonka lisukkeena pinaattiriisiä,
porkkanoita ja dijonsinappimajoneesi.

Kirjolohesta ja kasviksista käsin tehty, pannulla
kullanruskeaksi paistettu pihvi. Lisukkeena
paahdettuja porkkanoita ja kermassa
muhennettua tilliperunaa.

Kotimaisesta naudan- ja sianlihasta tehtyjä
lihapyöryköitä kermaisessa kastikkeessa.
Lisukkeena perunamuussia ja makean
hapanta puolukkasurvosta.

Lohipihvi 43% (kirjolohi (EU), kananmuna, laktoositon kerma, perunahiutale, porkkana, purjo, sipuli,
selleri, suola, valkosipuli, paprika, mustapippuri,
sipuli, oregano, chili, timjami, cayenne, valkopippuri. Pihvi sisältää 48% kirjolohta). Tilliperunat
(peruna (Suomi) (natriumdisulfiitti), laktoositon
kerma, sipuli, tilli, kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli,
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe,
kasvirasva, mausteet), modifioitu maissitärkkelys,
suola, mustapippuri, muskottipähkinä). Paahdettu
porkkana (porkkana, keltainen porkkana, siirappi,
rapsiöljy, suola, mustapippuri).tilli, mustapippuri.
Pakattu suojakaasuun.

Muusi 40%(peruna, vesi, laktoositon kerma, 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, hiiva
uute, naudanliharasva, auringonkukkaöljy, perunatärk., karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri],
puolukkasurvos 12% (puolukka, sokeri). Pakattu
suojakaasuun.
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Broileripihvi 43% (broileri (Suomi), laktoositon kerma,
kananmuna, perunahiutale, porkkana, purjo, selleri,
sipuli, kanaliemi (suola, maltodekstriini, hiivauute,
aromi, kananliha, sipuli, sipuliuute, sokeri, mauste,
mausteuute, kasvirasvat (auringonkukka, palmu).
Pihvi sisältää 46% broilerin lihaa). Pinaattiriisi (riisi,
lehtipinaatti 7 % (Belgia), sipuli, valkosipuli, suola,
mustapippuri, muskottipähkinä). Paahdettu porkkana
(porkkana, keltainen porkkana, siirappi, rapsiöljy,
suola, mustapippuri). Dijon-majoneesi (majoneesi
(kasviöljy, vesi, kananmuna, väkiviinaetikka, kananmunankeltuainen, suola, sokeri, sitruunamehu,
hapettumisenestoaine (E 385), sinappiaromi, väri
(paprikauute)), dijon-sinappi (vesi, sinapinsiemen,
väkiviinaetikka, suola, hapettumisenestoaine
(kaliumdisulfiitti), happamuudensäätöaine (E330)).
Pakattu suojakaasuun.
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KULUTTAJAPAKATUT ANNOSRUOAT

7587 Paistettu lohipala 		
yrttimuusilla

7588 Cajun kanaa persiljaporkkanarisotolla

8538 Jauhemaksapihvi

Reilun kokoinen lohifile paistettuna mehevän
kypsäksi. Lisukkeena yrteillä maustettua kuohkeaa
perunamuusia ja höyrytettyä parsakaalia.

Kotimaista kanan reisipalaa cajun-maustettuna.
Lisukkeena valkoviiniin keitettyä risottoa, johon on
lisätty kotimaista porkkanaa ja ripaus persiljaa.

Kotimaisesta naudan maksasta perinteisesti
pannulla paistettu jauhemaksapihvi kunnon
paistopinnalla.

Yrttimuusi 56% (peruna, vesi, laktoositon kerma,
laktoositon voi, suola, 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, porkkanamehu
jauhe, 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.

Naudan maksa 44 % (Suomi), peruna, sipuli,
siirappi, suola, perunahiutale, maissitärkkelys,
valkopippuri, rapsi- ja rypsiöljy. Pakattu suojakaasuun.
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7577 Kebab riisillä,
jogurttikastike

7575 Lohipasta

42334 Varhaisperunasalaatti

Kotimaisesta naudanlihasta tehtyä kebabsiivua
herkullisen mausteisessa tomaatti-chilikastikkeessa. Lisäkkeenä riisiä ja raikas jogurttikastike.

Kylmäsavustettu lohi on kermaisen kastikeemme
kruunu. Keitimme pastaa kaveriksi ja sekoitimme,
näin syntyy herkullinen lohipasta.

Varhaisperunasalaatti jepualaisista perunoista
majoneesilla, raikkaalla kermaviilillä - ja tietty
punasipulilla höystettynä.

Riisi 45%, kebabkastike 42% (tomaattimurska
(tomaatti, tomaattimehu, happamuudensäätöaine (E330)), kebablastu (naudanliha (Suomi),
vesi, korppujauho (vehnä), suola, soijaproteiini,
perunajauho, mausteet, stabilointiaine (E450),
aromivahvenne (E621)), sipuli, rapsiöljy, ruokosokeri,
chili, suola, punaviinietikka, valkosipuli, sitruunatäysmehu, mustapippuri, juustokumina, kaneli),
jogurttikastike 13% (jogurtti (pastöroitu maito ja
kerma (alkuperä Suomi), maitoproteiini, hapate),
oliiviöljy, maustetahna (vesi, valkosipuli, suola,
sokeri, maltodekstriini, kasviöljy (palmu), etikka,
sitruskuorikuitu, aromi), sitruunatäysmehu, suola,
sokeri). Pakattu suojakaasuun.

Pasta 52%(EU)(durumvehnä), lohi 15% (Norja),
laktoositon kerma, vesi, tomaatti, sipuli, kasviöljy
(rapsi), modifioitu maissitärkkelys, tilli, ruohosipuli,
suola, chili, mustapippuri. Pakattu suojakaasuun.

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.
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8029 Luomu pinaattiletut

62314 Jauhelihalla täytetyt
ohukaiset

68174 Kanalla täytetyt
ohukaiset

Meidän pinaattiletut ovat kaikki vähän eri
näköisiä ja kokoisia. Se johtuu siitä, että ne
valmistetaan ja paistetaan käsin, ei minkään
sortin koneella.

Mehevä naudan jauhelihalla ja riisillä täytetty,
aidossa voissa kullankeltaiseksi paistettu
ohukainen.

Herkullisella broilerilla ja riisillä täytetty, aidossa
voissa kullankeltaiseksi paistettu ohukainen.

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

Pakkauskoko (kg)
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7372 Mustikkapannukakku
Mustikalla maustettu herkullisen mehevä
pannukakku.
Laktoositon maito, vehnäjauho, kananmuna,
mustikka 10% (Suomi), rapsiöljy, leivinjauhe,
vanilliinisokeri, suola.

Pakkauskoko (kg)
0,300
Myyntierä5
L

*6420614928516*

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.

Pakkauskoko (kg)
0,400
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Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho, kananmuna, kasviöljy (rypsi ja rapsi),
kirkastettu voi, suola), riisi, broileri 15% (Suomi)
(broilerinliha, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola,
sokeri, valkopippuri, 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,
säilöntäaine (E202, E211)), curry, mustapippuri.
Pakattu suojakaasuun.

Pakkauskoko (kg)
0,400
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8387 Nakkistroganoff
muusilla

8382 Lihapullat muusilla

67114 Pasta Carbonara

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

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

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, valkopippuri), muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri.
Pakattu suojakaasuun.
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62044 Broileripasta

67064 Maalaiskinkkukiusaus

62674 Palvarin pannu

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

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

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. Pakattu suojakaasuun.
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MYYMÄLÄMATERIAALIT

• Staattinen tarra
650 x 70 mm
”Käsin kokattua ruokaa”
• Pleksitarra
500 x 40 mm
”Helpota arkeasi ja
nappaa mukaan!”
• Lattiatarra
500 x 420 mm
”Herkullista käsin
kokattua ruokaa”

Myynti

Heikki Hynninen

puhelin 020 792 4256
myynti@kruunuherkku.fi

puhelin 020 792 4259
heikki.hynninen@kruunuherkku.fi

Leena Taponen

Niina Nikulainen

puhelin 020 792 4251
leena.taponen@kruunuherkku.fi

myyntijohtaja
puhelin 040 537 4654
niina.nikulainen@kruunuherkku.fi

Kenttämyynti Salesmart
Uusimaa | Häme | Varsinais-Suomi

Uusimaa | Päijät-Häme | Keski-Suomi

Tommi Heinonen

Jari Kotivuori

Etelä-Pohjanmaa | Pirkanmaa |
Etelä- & Pohjois-Savo | Itä-Suomi

Pohjois-Suomi

Juha Puustinen

Heikki Juutilainen

0400 429 732

050 401 9477

0500 643 849

050 409 0240

Satakunta | Pirkanmaa | Uusimaa

Tiia Isaksson

Alex Ahkera

040 751 4774

040 535 8645
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