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Käsin kokattua ruokaa
raaka-aineita rakastaen,

sitä me teemme.
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 meidän paistajat, ei minkään sortin kone.

Kun meidän mestareilta kysyy, miten hyväksi kokiksi tullaan, on  vastaus yksinkertainen: 
raaka-aineita pitää rakastaa. Näinhän se on.  Juurekset hankimme niin läheltä kuin mah-

dollista, perunat meille  tulevat Pohjanmaalta ja kotimainen naudan jauheliha on tullut  
jo  vuosia Votkinin Veijolta. 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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6376  Nakkistroganoff 6399  Lihapyörykät  
 kermakastikkeessa

6309  Hirvipihvit suppilo-  
 vahverokastikkeella

6069  Kebablastu tomaatti- 
 chilikastikeella

6377  Ylikypsää uunipossua  
 kermakastikkeessa

Kotoisa nakkistroganoff syntyy napsahtavista 
nakeista, aidosta kermasta ja keittiömme  
maustekaapin antimista.
Nakki 39% (broilerin, kalkkunan-, naudan- ja sian-
liha (Suomi), vesi, kamara, perunajauho, stabiloin-
tiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu 
suola, lihaproteiini, maltodekstriini, perunakuitu, 
dekstroosi, mausteet, hapettumisenestoaine  
(askorbiinihappo), aromit, säilöntäaine (E250)), 
sipuli, laktoositon kerma, maustekurkku (kurkku, 
sokeri, säilöntäaine (natriumbentsoaatti), maus-
teet (valkosipuli, tilli), sakariini), tomaattipyre, 
muunnettu maissitärkkelys, lihaliemi (hiivauute, 
maltodekstriini, perunatärkkelys, naudanlihauute, 
kasviöljy (palmu), karamellisiirappi, kurkuma,  
valkopippuri). Voimakassuolainen.

Kotimaisesta naudan- ja sianlihasta tehtyjä 
herkullisia lihapyöryköitä kermaisen pehmeässä 
kastikkeessa. 
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, emul-
gointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen 
mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohj.)), sokeri, 
valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva, happo 
(E330), auringonkukkaöljy, karamellisiirappi, kurku-
ma, mustapippuri). Voimakassuolainen.

Pihvit täynnä syksyistä makua! Riistapihvit  
kruunataan kermaisella sienikastikkeella.
Hirvi-sika jauheliha 42% (hirvi 60% (Viro), sika 40% 
(Suomi)), laktoositon kerma, sipuli, suppilovahvero 
7% (EU), kananmuna, korppujauho (vehnä), voi, 
lihaliemi ja -fondi (suola, maltodekstriini, aromi, 
hiivauute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys, 
sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopip-
puri), sieniliemi (maltodekstriini, suola, hiivauute, 
kasvirasva (palmu), herkkutatti, aromi, sipuli, 
mausteet, sokeri), modifioitu maissitärkkelys, suola, 
mustapippuri, timjami, katajanmarja.

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

Yön yli hiljalleen haudutettua possun niskaa itse 
tehdyssä, kermaisen täyteläisessä kastikkeessa.
Porsaan kasler 51% (Suomi), kastike 49% (laktoo-
siton 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, naudan-
liha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, 
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, sokeri, 
perunatärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, musta-
pippuri.

*6420614910184* *6420614910542*

*6430078910668**6430078910033*

*6420614917879*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton
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6310 Ylikypsää nautaa  
 piparjuurikastikeella
Naudan rinta saa kaverikseen persoonallisen 
makuvivahteen omaavan piparjuurikastikkeen.
Ylikypsä naudan rinta 45% (naudanliha (Suomi), 
jodioitu merisuola, rypsiöljy), laktoositon kerma, 
piparjuuritahna (raastettu piparjuuri, vesi, rapsi-
öljy, sokeri, hapot (etikkahappo, sitruunahappo), 
suola, hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, 
natriumdisulfiitti)), modifioitu maissitärkkelys, 
lihaliemi ja-fondi (suola, maltodekstriini, aromi, 
hiivauute, sokeri, naudanlihauute, perunatärkkelys, 
sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, valkopippu-
ri, auringonkukkaöljy), etikka, sokeri.

*6430078910675*
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, säilöntäaine (E262)), 
tomaattimurska (tomaatti, tomaattimehu, happa-
muudensäätöaine (E330)), laktoositon kerma,  
jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, maitoproteii-
ni, 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

L G

6504  Kermakastike

Samettisen pehmeää, kauniin ruskeaa ja  
kermaisen täyteläistä kastiketta.
Laktoositon maito 20% (Suomi), laktoositon kerma  
20% (Suomi), kasvirasva (palmu, kookos), malto-
dekstriini, rypsiöljy, suola, aromi, muunnettu 
maissitärkkelys, sipuli, naudanlihauute, väri (E150c), 
paprikajauhe, valkosipuli, emulgointiaineet (aurin-
gonkukkalesitiini, rasvahappojen mono- ja digly-
seridit (kasvirasvapohjainen)), sokeri, valkopippuri, 
naudanlihafondi tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, 
naudanliharasva, sipulimehutiiviste, happo (sit-
ruunahappo), auringonkukkaöljy, perunatärkkelys, 
karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri.

*6420614913307*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1
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6755  Kinkku-peruna-
uunimunakas

6706  Maalaiskinkkukiusaus 6758  Janssoninkiusaus

Ruokaisa munakas, joka saa makua juustosta, 
tomaatista sekä raikkaasta kevätsipulista.
Kananmuna 31% (Suomi), laktoositon kerma,  
peruna, kinkku 9% (sianliha (Suomi), vesi, suola, 
glukoosi), tomaatti, juusto (pastöroitu maito, 
palmuöljy, paakkuuntumisenestoaine (perunatärk-
kelys), suola, mikrobiologinen juoksute, hapate),  
kevätsipuli, modifioitu maissitärkkelys, suola,  
basilika, mustapippuri.

Kotoisa kinkkukiusaus savupalvatusta Wotkinin 
possunlihasta, aidossa kermassa haudutettuna.
Peruna 58 % (Suomi), laktoositon kerma, palvattu 
lapa-kinkku 12% (sianliha (Suomi), vesi, glukoosi), 
sipuli, maissitärkkelys, mustapippuri, sinappi  
(sinapinsiemen, säilöntäaine (natriumbentsoaatti)), 
suola. Pakattu suojakaasuun.

Perinteisellä reseptillä tehty ja kermalla aateloitu 
kiusaus, joka on paistettu lempeästi uunissa pin-
nalta kauniin ruskeaksi ja sisältä suussa sulavaksi.
Peruna 59% (peruna (Suomi), hapettumisenesto-
aine (natriumdisulfiitti)), anjovis 9% (silli (Ruotsi), 
säilöntäaine (natriumbentsoaatti)), laktoositon 
kuohukerma, sipuli, mustapippuri, suola.

*6430078910682**6420614911129* *6420614919811*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton6 7
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6204  Broileripasta

Mangolla ja currylla maustettua kermaista  
broileripastaa.
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 (auringonkuk-
ka, palmu)), curry, mustapippuri.

*6420614918050*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

L VL

6711  Pasta Carbonara 6081  Lasagne bolognese

Klassikkopasta Carbonara syntyy savupalvatusta 
possusta, pekonista, aidosta parmesanista ja 
kermasta sekä pennepastasta.
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, valkopippu-
ri), muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri.

Kotimaisesta naudan jauhelihasta valmistettua 
tomaattista kastiketta ja valkokastiketta kerrok-
sittain kasattuna, päällimmäisenä reilusti juustoa.
Bolognesekastike (tomaattimurska (tomaatti, 
tomaattitäysmehu, happamuudensäätöaine (sitruu-
nahappo)), naudanliha 10% (Suomi), vesi, porkkana, 
sipuli, tomaattisose, lihaliemi (suola, maltodekstriini, 
aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute, peruna-
tärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, 
valkopippuri), valkosipulimurska (valkosipuli, vesi, 
sokeri, valkoviinietikka), punaviinietikka, suola, 
mustapippuri, oregano). Valkokastike (vesi, laktoosi-
ton kerma, suola, kasvisliemi (suola, maltodekstrii-
ni, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli, 
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe, 
kasvirasva, mausteet)). Lasagnelevy (durumvehnä-
jauho). Juustoraaste (pastöroitu maito, palmuöljy, 
paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, 
mikrobiologinen juoksute, hapate).

*6420614913802* *6430078910361*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton
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6456  Tuore kermaperunat

6401  Perunamuusi

6447  Tuore valkosipuli - 
 perunat

6418  Yrttiperunat

6407  Tuore aurajuusto - 
 perunat

Täyteläinen perunalisäke Pohjanmaan perunoista, 
kotimaisesta kermasta, suolasta ja pippurista.
Peruna 70% (peruna (Suomi), hapettumisenesto aine 
(natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma,  
muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri, suola.

Kokonaisina keitettyjä Pohjan maan Jepualta 
tulevia perunoita, suomalaista voita ja kermaa 
sekä ripaus suolaa.
Peruna 67% (Suomi), vesi, laktoositon kerma, 
laktoositon voi, suola. 

Kotimaista perunaa, valkosipulia ja mausteita. 
Aateloitu kermalla ja paistettu uunissa ihanan 
meheväksi.
Peruna 70% (Suomi) (peruna, hapettumisenesto-
aine (natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma, valko-
sipuli, muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri, 
suola.

Yrttinen perunalisäke kotimaisista perunoista, 
valkosipulista ja pestosta.
Peruna, sipuli, kasviöljy (rapsi), valkosipulimurska 
(valkosipuli, sokeri, valkoviinietikka), suola, pesto 
(auringonkukkaöljy, basilika, suola, maissitärkkelys, 
valkosipuli, viinietikka, fruktoosi), maustetahna 
(suola, auringonkukkaöljy, timjami, arominvahven-
ne (natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu 
rypsiöljy), basilika, mustapippuri. 

Täyteläinen perunalisäke Pohjanmaan perunoista, 
suomalaisesta aidosta kermasta  
ja hurmaavasta aurajuustosta.
Peruna 64% (Suomi) (peruna, hapettumisenesto aine 
(natriumdisulfiitti)), laktoositon kerma, aurajuusto  
7 % (Suomi) (maito, hapate, suola, sinihomeviljelmä), 
mustapippuri, maissitärkkelys.

*6420614922279*

*6420614910177*

*6420614918821*

*6430078910965*

*6420614919910*
Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 4,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

6434  Rosmariiniperunat

Uunipaahdetut, rosmariinilla, suolalla ja pippurilla 
maustetut, kuorelliset perunalohkot sopivat hyvin 
niin liha- kuin kalaruuan lisukkeeksi.
Peruna 96% (Suomi), oliiviöljy, rosmariini, suola, 
mustapippuri.

*6420614926536*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G M

8 9

PASTAT PERUNALISUKKEET



VL G

G

G M

M

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

6271  Kahdenkaalingratiini 6066  Hunajaiset kasvikset

7434  Beanit® kaalipaistos

Herkullisella juustohunnulla kuorrutettua  
kukkakaalia ja parsakaalia, justiinsa sopivan 
kullankeltaiseksi paistettuna.
Kukkakaali 28% (EU), parsakaali 15% (EU), kastike 
(laktoositon kerma, juusto, maltodekstriini, 
muunnettu maissitärkkelys, palmurasva, suola, 
hiivauute, laktoosi, auringonkukkaöljy, sokeri,  
kananmunankeltuaisjauhe, maitoproteiini, emul-
gointiaine (soijalesitiini), sitruunamehu, aromi 
(mm. selleri), happamuudensäätöaine (E262, E327), 
hapot (sitruunahappo, maitohappo), rypälesokeri, 
kasvikset (sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi, 
porkkanamehujauhe, mausteet (kurkuma, rakuuna, 
mustapippuri)).

Hurmaava lisäke perunasta, porkkanasta, lantusta 
ja varsisellerista, hunajalla hunnutettuna.
Peruna, porkkana, lanttu, varsiselleri, rypsiöljy, 
suola, hunaja. 

Vegaaninen kasvisruoka, joka maistuu  
myös sekasyöjälle.
Valkokaali, kauravalmiste (vesi, gluteeniton 
täysjyväkaura, rypsiöljy, muunnetut tärkkelykset), 
härkäpapumuru 15% (vesi, herneproteiini, härkä-
papu (Suomi), rypsiöljy), sipuli, porkkana, siirappi, 
rapsiöljy, suola, meirami, mustapippuri.

*6420614910146* *6420614911020*

*6430078910972*

Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G

6541  Kasvis-kookoscurry

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

*6420614924259*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

L G

6075  Persilja-porkkana-
            risotto
Valkoviinissä haudutettua pehmeän kermaista 
risottoa, johon lisäsimme kotimaista porkkanaa  
ja ripauksen persiljaa.
Riisi, laktoositon kerma, valkoviini, tomaatti, 
porkkana, sipuli, persilja, kasvisliemi (suola, mal-
todekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset 
(sipuli, porkkana, purjosipuli), aromi, porkkana-
mehujauhe, mausteet), basilika, suola.

*6420614922200*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

M LG GM

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

5981  Lohikeitto3200  Hernekeitto

Kermainen lohikeitto nostaa pääosaan isot  
lohipalat ja reilut perunakuutiot.
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.

Torstai on hernekeittopäivä, mutta tämä klassik-
ko maistuu varmasti viikon jokaisena päivänä!
Vesi, herne (Suomi), palvattu lapa-kinkku 12%  
(sianliha (Suomi), suola, glukoosi), lihaliemi (hiiva-
uute, maltodekstriini, sokeri, aromi, perunatärkke-
lys, naudanlihauute, kasviöljy (palmu), sipulijauhe, 
karamellisiirappi, kurkuma, valkopippuri).

*6420614913192**6420614910696*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

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

G L

4233  Varhaisperunasalaatti

Varhaisperunasalaatti jepualaisista perunoista 
majoneesilla, raikkaalla kermaviilillä - ja tietty 
punasipulilla höystettynä.
Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,  
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, 
sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi), laktoo-
siton kermaviili (pastöroitu kerma, perunatärk-
kelys, hapate), maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, 
suola, sokeri, säilöntäaineet (natriumbentsoaatti, 
kaliumsorbaatti), aromit, makeutusaine (sakariini)), 
punasipuli, kevätsipuli, purjosipuli, sinappi, suola, 
tilli, mustapippuri.

*6420614918180*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G

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.

VARHAIS- 
PERUNAA  
JEPUALTA  
POHJAN- 
MAALTA
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6314  Jauhemaksapihvi

Kotimaisesta naudan maksasta perinteises-
ti pannulla paistettu jauhemaksapihvi kunnon 
paistopinnalla.
Naudan maksa 44 % (Suomi), peruna, sipuli,  
siirappi, suola, perunahiutale, maissitärkkelys,  
valkopippuri, rapsi- ja rypsiöljy. Pakattu suoja-
kaasuun.

*6420614911433*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–15 kpl
Paino 1 kpl n. 140 g
Myyntierä 1

GG MM

6312  Jauhelihapihvi6313  Lindströminpihvi

Perinteinen, käsin tehty ja pannulla voissa 
paistettu jauhelihapihvi suomalaisesta naudan 
jauhelihasta.
Naudan jauheliha 56% (Suomi), kananmuna, sipuli, 
perunahiutale, lihaliemijauhe (suola, maltodekstrii-
ni, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute, peru-
natärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi,  
kurkuma, valkopippuri), mausteseos (suola, hiiva-
uute, paprika, mauste-, valko-, musta-, rosepippu-
ri, chili, valkosipuli, curry). Pakattu suojakaasuun.

Käsin tehty ja pannulla voissa paistettu klassik-
kopihvi suomalaisesta naudan jauhelihasta ja 
punajuuresta.
Naudan jauheliha 47% (Suomi), kananmuna, puna-
juuri 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, valkopip-
puri), mausteet (suola, hiivauute, paprika, mauste-, 
valko-, musta-, rosepippuri, chili, valkosipuli,  
curry). Pakattu suojakaasuun. Voimakassuolainen.

*6420614911389**6420614911419*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–15 kpl
Paino 1 kpl 140 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–15 kpl
Paino 1 kpl n. 140 g
Myyntierä 1

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

L G

6311  Kirjolohimurekepihvi

Jauhetusta kirjolohesta ja kasviksista käsin 
tehtyjä perinteisesti pannulla kullanruskeiksi 
paistettuja pihvejä.
Kirjolohi 48% (EU), kananmuna, laktoositon  
kerma, perunahiutale, porkkana, purjo, sipuli,  
selleri, suola, valkosipuli, paprika, mustapippuri,  
sipuli, oregano, chili, timjami, cayenne, valko-
pippuri. Pakattu suojakaasuun.

*6430078910705*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–15 kpl
Paino 1 kpl 140 g
Myyntierä 1

L G

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

6215  Havajin kasvispihvi

Käsin muotoiltuja kasvispihvejä porkkanasta, 
purjosta, palsternakasta ja juuripersiljasta.  
Päälle kruunuksi ananasrengas ja juustoa.
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.

*6420614910955*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 13-14 kpl
Paino 1 kpl n. 150 g
Myyntierä 1

L G

6371  Puutarhurin  
 broileripihvi
Suomalaisesta broilerinlihasta ja kasviksista käsin 
tehtyjä ja kullankeltaiseksi paistettuja pihvejä.
Broileri 46 % (Suomi), laktoositon kerma, kanan-
muna, perunahiutale, porkkana, purjo, selleri, 
sipuli, kanaliemi (suola, maltodekstriini, hiivauute, 
aromi, kananliha, sipuli, sipuliuute, sokeri, mauste, 
mausteuute, kasvirasvat (auringonkukka, palmu)). 
Pakattu suojakaasuun.

*6420614913260*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–15 kpl
Paino 1 kpl n. 140 g
Myyntierä 1

L G

6015  Kasvispihvi

Käsin muotoiltuja kasvispihvejä porkkanasta, 
purjosta, palsternakasta ja juuripersiljasta. Koos-
sa pihvit pitää kotoisasti kananmuna ja peruna.
Porkkana (EU), purjo (EU), palsternakka (EU),  
kananmuna, laktoositon kerma, maissitärkkelys, 
perunahiutale, kasvisliemi (suola, maltodekstriini, 
tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli, pork-
kana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe, kas-
viöljy (palmu), mausteet), mustapippuri, kurkuma, 
suola. Voimakassuolainen. Pakattu suojakaasuun.

*6420614911396*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14–16 kpl
Paino 1 kpl n. 130 g
Myyntierä 1

L G

6328  Metsästäjän  
 jauhelihapihvi
Perinteinen, käsin tehty ja pannulla voissa pais-
tettu jauhelihapihvi suomalaisesta naudan jauhe-
lihasta kermaisessa herkkusienikastikkeessa. 
Pihvi 54% (naudan jauheliha 42% (Suomi),  
kananmuna, sipuli, perunahiutale, lihaliemijauhe 
(suola, maltodekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, 
naudanlihauute, perunatärkkelys, sipulijauhe, ka-
ramellisiirappi, kurkuma, valkopippuri), mausteseos 
(suola, hiivauute, paprika, mauste-, valko-, musta-, 
rosepippuri, chili, valkosipuli, curry)), kastike 46% 
(herkkusieni (ei EU), laktoositon kerma, vesi, sipuli, 
lihaliemi (suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri, 
aromi, perunatärkkelys, naudanlihauute, sipuli-
jauhe, karamellisiirappi, kurkuma), maissitärkkelys, 
suola, mustapippuri). Pakattu suojakaasuun. 

*6420614917558*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 10 kpl
Paino 1 kpl n. 100 g
Myyntierä 1

L G

6718  Sipulipihvi

Perinteinen, käsin tehty ja pannulla voissa  
paistettu jauhelihapihvi suomalaisesta  
naudan jauhelihasta seuranaan herkullista  
karamellisoitua sipulia. 
Pihvi 60% (naudanliha 44% (Suomi), kananmuna, 
sipuli, perunahiutale, lihaliemijauhe (suola, malto-
dekstriini, aromi, hiivauute, sokeri, naudanlihauute, 
perunatärkkelys, sipulijauhe, karamellisiirappi, kur-
kuma, valkopippuri), mausteseos (suola, hiivauute, 
paprika, mauste-, valko-, musta-, rosepippuri, chili, 
valkosipuli, curry)), sipuli 40% (Suomi), siirappi,  
lihaliemijauhe, mustapippuri, suola. Pakattu  
suojakaasuun.

*6420614910894*

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Kappalemäärä 12 kpl
Paino 1 kpl n. 100 g
Myyntierä 1
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6231  Täytetty jauheliha-
 ohukainen

6031  Blini 6348  Luomu pinaattiletut 6802  Täytetty feta-pinaatti-
 ohukainen

6065  Täytetty lohiohukainen

Mehevä naudan jauhelihalla ja riisillä täytetty, 
aidossa voissa kullankeltaiseksi paistettu  
ohukainen.
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, naudan-
lihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, 
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahap-
pojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjainen)), 
sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliharasva,  
sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), aurin-
gonkukkaöljy, sokeri, perunatärkkelys, karamelli-
siirappi, kurkuma, mustapippuri).  
Pakattu suojakaasuun.

Kausituote arkea helpottamaan! Mehevät blinit 
ovat täytettä vaille valmiita herkuteltavaksi.
Laktoositon kerma, tattarijauho, vehnäjauho, 
kirkastettu voi, kananmuna, suola, hiiva, sokeri. 
Voimakassuolainen.

Meidän pinaattiletut ovat kaikki vähän eri  
näköisiä ja kokoisia. Se johtuu siitä, että ne  
valmistetaan ja paistetaan käsin, ei millään  
sortin koneella.
Luomu pinaatti 23% (EU), luomu vehnäjauho,  
laktoositon luomu kerma, luomu kananmuna, 
luomu rapsiöljy, himalajan vuorisuola, luomu  
muskottipähkinä. Pakattu suojakaasuun.

Käsin kääräisty, aidolla kreikkalaisella fetajuus-
tolla, pestolla ja pinaatilla täytetty pinaattilettu.
Ohukainen (laktoositon maito, vehnäjauho, kana-
muna, 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), hapet-
tumisenestoaine (E300), säilöntäaine (E202, E211)), 
kasvisl. (suola, maltodekstriini, tärkkelys, hiivauute, 
kasvikset (porkkana, purjosipuli), mustapippuri. 
Pakattu suojakaasuun. Voimakassuolainen.

Maukkaalla savulohella ja riisillä täytetty, aidossa 
voissa kullankeltaiseksi paistettu ohukainen.
Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjau-
ho, kananmuna, kasviöljy (rypsi, rapsi), kirkastettu  
voi), riisi, kirjolohi 6% (Suomi/Ruotsi), laktoosi-
ton kerma, sipuli, purjo, kalaliemi (maltodekstriini, 
suola, kalajauho (turska), palmurasva, hiivauute, 
sipulijauhe, sokeri, sitruunamehujauhe, aromit), 
sitruunatäysmehu, muunnettu maissitärkkelys, tilli, 
suola valkopippuri. Pakattu suojakaasuun.

*6420614912393**6420614918494* *6420614917749* *6420614918241* *6420614911563*

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Kappalemäärä 10 kpl
Paino 1 kpl 200 g 
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 1,000
Kappalemäärä 18 kpl
Paino 1 kpl n. 60 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä n. 80 kpl
Paino 1 kpl 20-30 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 10 kpl
Paino 1 kpl 200 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 10 kpl
Paino 1 kpl 200 g
Myyntierä 1

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

LUOMU

KAUSITUOTE! 

SAATAVILLA 
MARRAS

-TAMMIKUUN 
AJAN.

L

6817  Täytetty kana-
 ohukainen
Herkullisella broilerilla ja riisillä täytetty, aidossa 
voissa kullankeltaiseksi paistettu ohukainen.
Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnäjauho,  
kananmuna, kasvöljy (rypsi ja rapsi), kirkastettu voi, 
suola), riisi, broileri 15% (Suomi) (broilerinliha, vesi, 
perunatärkkelys, jodioitu suola, sokeri, valkopip-
puri, säilöntäaine (E250)), sipuli, laktoositon kerma, 
kanaliemi (maltodekst., hiivauute, aromi, kananliha, 
sokeri, kasvirasvat (auringonkukka), valkopippuri), 
currykastike (vesi, tamarindi, paprika, arominvah-
venne (E621) inkivääri, sokeri, chilipip., muun. mais-
sitärkkelys, valkosipuli, tomaattisose, sinappijauhe, 
muskottipähkinä, mausteet, säilöntäaine (E202, 
E211)), curry, mustapippuri. Pakattu suojakaasuun.

*6420614912041*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 10 kpl
Paino 1 kpl 200 g
Myyntierä 1

L

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

6828  BBQ kanatortilla

Käsin vehnätortillaan kääräistyä suomalais-
ta broilerinlihaa, papuja, rapeita kasviksia ja 
bbq-kastiketta.
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, ananasmehutii-
viste, luontainen savuaromi, mausteet (mm.  
sinappi, selleri), säilöntäaine (natriumbentsoaatti), 
melassi, valkosipuli, sokeri, tamarindi, luontaiset 
aromit), punainen kidneypapu, ruskea papu, voi-
papu, valkoinen papu, kikherne, valkokaali,  
kesäkurpitsa, sipuli, retiisi, kananmuna.

*6420614923399*

Pakkauskoko (kg) 2,100
Kappalemäärä 7 kpl
Paino 1 kpl 300 g 
Myyntierä 1
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Käsin kokattua ruokaa  
raaka-aineita rakastaen,  

sitä me teemme. 
Harvinaista herkkua! Käsin kokattua valmista ruokaa ei ole koskaan tehty näin  

hyvistä  raaka-aineista. Ruoat valmistuvat käsityönä keittiössämme Juvalla,  
siksi ne ovat kotona tehdyn näköisiä ja makuisia. Avain herkulliseen  

ruokaan on raaka-aineiden rakastaminen, siihen me uskomme. 

Lisäksi haluamme olla kumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä  
tuotteidemme kuluttajille turvallinen ja luotettava valinta, joka tekee  

määrätietoista ja kehittyvää vastuullisuustyötä. Korostamme  
toiminnassamme luottamusta, perheyrityksen arvoja ja vastuullista  

omistajuutta sekä niiden kautta syntyvää hyvinvointia koko arvoketjussa.

Kehitämme omaa toimintaamme ympäristönäkökulmat huomioiden.  
Meidän ruoat esimerkiksi pakataan 80 % kierrätetyistä pulloista ja  

pakkaus materiaaleista valmistettuun kierrätysmuoviin. Koska kaikki  
kierrätetty materiaali pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti,  

saattaapi pakkaus olla yhtenä päivänä vihreä ja toisena oranssi.  
Vaihtelevasta ulkonäöstä huolimatta se toimii juuri niin kun pitääkin  

ja pitää ruoan herkulliset aromit turvallisesti tallessa!

L

VL

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

6844  Mustikkapannukakku

5987  Omena-mascarpone-
mousse

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

Pehmeää moussea ja rapeita kanelikeksin palasia 
- kaikki mitä tarvitaan herkulliseen jälkkäriin, 
yhdessä pakkauksessa! 
Omena 24% (EU) (omena, hapettumisenestoaineet 
(E300, E330)), laktoositon kerma, omenasose 22% 
(ei eu), moussepohja (sokeri, rasvaton maito jauhe, 
glukoosisiirappi, rypälesokeri, palmurasva,  
emulgointiaineet (E472a, E471), liivate (sika), 
muunnettu tärkkelys, herajauhe, maitoproteiini, 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331), 
vanilliini), mascarpone 12% (pastöroitu kerma, 
happamuudensäätöaine: sitruunahappo (E330)), 
keksi (vehnäjauho, sokeri, palmuöljy, kandisokeri, 
fruktoosi-glukoosisiirappi, kananmuna, kandisoke-
risiirappi, nostatusaine (natriumvetykarbonaatti), 
glukoosisiirappi, väri (sokerikulööri), kaneli, suola, 
aromi (vanilliini)).

*6420614928752*

*6430078910378*

Pakkauskoko (kg) 1,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 1,200
Myyntierä 1
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Kuluttajapakkaukset  
kauppojen hyllyille

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.

Meidän keittiössämme kokataan ruuat käsin, raaka-aineita  
rakastaen ja syöjiä kunnioittaen. Meille on kunnia-asia tehdä  

maukasta ja kaikin puolin laadukasta ruokaa. 

Herätä asiakkaan  
huomio myymälä-

materiaaleilla!

Herkullinen ruokien esillepano ja  
värikkäät materiaalit herättävät  

asiakkaan kiinnostuksen ja ohjaavat  
tutustumaan tuotetarjontaan. 

Erilaisista myymälämateriaaleista  
saa koostettua halutun laajuisen  
kokonaisuuden joko laajempaan  
hyllynpäätyyn tai suppeampaan  

perushyllyyn.
 

Kysy lisää myynnistämme!

L

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

68174  Täytetty kana-
 ohukainen

8029  Luomu pinaattiletut 62314  Täytetty jauheliha-
 ohukainen

Herkullisella broilerilla ja riisillä täytetty, aidossa 
voissa kullankeltaiseksi paistettu ohukainen. 
Ohukainen 50% (laktoositon maito, vehnä-
jauho, kananmuna, kasviöljy (rypsi ja rapsi), 
kirkastettu voi, suola), riisi, broileri 15% (Suomi) 
(broilerinliha, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, 
sokeri, valkopippuri, säilöntäaine (E250)), sipuli, lak-
toositon kerma, kanaliemi (maltodekst., hiivauute, 
aromi, kananliha, sokeri, kasvirasvat (auringonkuk-
ka), valkopippuri), currykastike (vesi, tamarindi, 
paprika, arominvahvenne (E621) inkivääri, sokeri, 
chilipip., muun. maissitärkkelys, valkosipuli, tomaat-
tisose, sinappijauhe, muskottipähkinä, mausteet, 
säilöntäaine (E202, E211)), curry, mustapippuri. 
Pakattu suojakaasuun.

Meidän pinaattiletut ovat kaikki vähän eri  
näköisiä ja kokoisia. Se johtuu siitä, että ne  
valmistetaan ja paistetaan  käsin, ei minkään  
sortin koneella. 
Luomu pinaatti 23% (EU), luomu vehnäjauho,  
laktoositon luomu kerma, luomu kananmuna,  
luomu rapsiöljy, himalajan vuorisuola, luomu 
muskotti pähkinä. Pakattu suojakaasuun.

Mehevä naudan jauhelihalla ja riisillä täytetty, 
aidossa voissa kullankeltaiseksi paistettu  
ohukainen. 
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, naudan-
lihauute, väri (E150c), paprikajauhe, valkosipuli, 
emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasva-
happojen mono- ja diglyseridit (kasvirasvapohjai-
nen)), sokeri, valkopippuri, hiivauute, naudanliha-
rasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), 
auringonkukkaöljy, sokeri, perunatärkkelys, 
karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri).  
Pakattu suojakaasuun.

*6420614925188**6420614917572* *6420614925201*
Pakkauskoko (kg) 0,400 
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5

L L

LUOMU

7372  Mustikkapannukakku

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

*6420614928516*
Pakkauskoko (kg) 0,300
Myyntierä 5

L L

7379  Blini

Kausituote arkea helpottamaan! Mehevät blinit  
ovat täytettä vaille valmiita herkuteltavaksi.
Laktoositon kerma, tattarijauho, vehnäjauho,  
kirkastettu voi, kananmuna, suola, hiiva, sokeri. 
Voimakassuolainen.

*6430078910606*
Pakkauskoko (kg) 0,300
Myyntierä 5

KAUSITUOTE! 

SAATAVILLA 
MARRAS

-TAMMIKUUN 
AJAN.
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

7577  Kebab riisillä,  
 jogurttikastike

7575  Lohipasta

Kotimaisesta naudanlihasta tehtyä kebabsiivua 
herkullisen mausteisessa tomaatti-chilikastik-
keessa. Lisäkkeenä riisiä ja raikas jogurttikastike.
Riisi 45%, kebabkastike 42% (tomaattimurska 
(tomaatti, tomaattimehu, happamuudensää-
töaine (E330)), kebablastu (naudanliha (Suomi), 
vesi, korppujauho (vehnä), suola, soijaproteiini, 
perunajauho, mausteet, stabilointiaine (E450), 
aromivahvenne (E621)), sipuli, rapsiöljy, ruokosokeri, 
chili, suola, punaviinietikka, valkosipuli, sitruuna-
täysmehu, 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.

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

*6430078910026*

*6430078910002*

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3

Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3

L

L

LL GG

7588  Cajun kanaa persilja- 
 porkkanarisotolla

7573  Broilerijauhelihapihvi  
 pinaattiriisillä

Kotimaista kanan reisipalaa cajun-maustettuna. 
Lisukkeena valkoviiniin keitettyä risottoa, johon on 
lisätty kotimaista porkkanaa ja ripaus persiljaa. 
Risotto 68% (riisi (EU), vesi, laktoositon kerma, pork-
kana, 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, val-
kosipuli, paprika, mustapippuri, sipuli, oregano, chili, 
timjami, cayenne). Pakattu suojakaasuun. Voimakas-
suolainen.

Käsin tehty pihvi, jonka lisukkeena pinaattiriisiä, 
porkkanoita ja dijonsinappimajoneesi.
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, kanan-
munankeltuainen, suola, sokeri, sitruunamehu, 
hapettumisenestoaine (E 385), sinappiaromi, väri 
(paprikauute)), dijon-sinappi (vesi, sinapinsiemen, 
väkiviinaetikka, suola, hapettumisenestoaine  
(kaliumdisulfiitti), happamuudensäätöaine (E330)). 
Pakattu suojakaasuun.

*6420614926154**6430078910620*
Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3

L L

67114  Pasta Carbonara 62044  Broileripasta

Klassikkopasta Carbonara syntyy savupalvatusta 
possusta, pekonista, aidosta parmesanista ja 
kermasta sekä pennepastasta.
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, valkopip-
puri), muunnettu maissitärkkelys, mustapippuri. 
Pakattu suojakaasuun.

Mangolla ja currylla maustettua kermaista  
pastaa, jossa reilusti kunnon kokoisia  
kotimaisen broilerin viipaleita.
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 (aurin-
gonkukka, palmu)),curry, mustapippuri. Pakattu 
suojakaasuun.

*6420614925027* *6420614925041*
Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 5
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

42334  Varhaisperunasalaatti

Varhaisperunasalaatti jepualaisista perunoista 
majoneesilla, raikkaalla kermaviilillä - ja tietty 
punasipulilla höystettynä. 
Peruna 54% (Suomi), majoneesi (rypsiöljy, vesi,  
kananmuna, etikka, kananmunankeltuainen, 
sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi), laktoo-
siton kermaviili (pastöroitu kerma, perunatärk-
kelys, hapate), maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, 
suola, sokeri, säilöntäaineet (natriumbentsoaatti, 
kaliumsorbaatti), aromit, makeutusaine (sakariini)), 
punasipuli, kevätsipuli, purjosipuli, sinappi, suola, 
tilli, mustapippuri.

*6420614925225*
Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5

L G

7593  Perunamuusi

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

*6420614921869*
Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 3

L G

G

8538  Jauhemaksapihvi

Kotimaisesta naudan maksasta perinteisesti 
pannulla paistettu jauhemaksapihvi kunnon 
paistopinnalla. 
Naudan maksa 44 % (Suomi), peruna, sipuli,  
siirappi, suola, perunahiutale, maissitärkkelys,  
valkopippuri, rapsi- ja rypsiöljy. Pakattu suoja-
kaasuun.

*6420614910160*
Pakkauskoko (kg) 0,350 
Myyntierä 3

M L L

7583  Lihapullat muusilla,
 puolukkasurvos

7584  Jauhemaksapihvi muu-
 silla, puolukkasurvos

Kotimaisesta naudan- ja sianlihasta tehtyjä  
lihapyöryköitä kermaisessa kastikkeessa.  
Lisukkeena perunamuussia ja makean  
hapanta puolukkasurvosta. 
Muusi 40% (peruna, vesi, laktoositon kerma, voi, 
suola), lihapullat 27% (naudan - ja sianliha (Suomi), 
peruna, sipuli, perunajauho ja -kuitu, suola, dekst-
roosi, 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, peru-
natärk., karamellisiirappi, kurkuma, mustapippuri], 
puolukkasurvos 12% (puolukka, sokeri). Pakattu 
suojakaasuun.

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, valkopip-
puri, rapsi- ja rypsiöljy. Maksapitoisuus 45%). 
Puolukkasurvos 14% (puolukka, sokeri). Pakattu 
suojakaasuun.

*6420614921999* *6420614921968*
Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3

Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3

G GL G

7587  Paistettu lohipala   
           yrttimuusilla
Reilun kokoinen lohifile paistettuna mehevän 
kypsäksi. Lisukkeena yrteillä maustettua kuohkeaa 
perunamuusia ja höyrytettyä parsakaalia. 
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.

*6420614926147*
Pakkauskoko (kg) 0,330
Myyntierä 3

7574 Kirjolohipihvi  
 tilliperunoilla
Kirjolohesta ja kasviksista käsin tehty, pannulla 
kullanruskeaksi paistettu pihvi. Lisukkeena  
paahdettuja porkkanoita ja kermassa  
muhennettua tilliperunaa.
Lohipihvi 43% (kirjolohi (EU), kananmuna, laktoo-
siton kerma, perunahiutale, porkkana, purjo, sipuli, 
selleri, suola, valkosipuli, paprika, mustapippuri, 
sipuli, oregano, chili, timjami, cayenne, valkopip-
puri. Pihvi sisältää 48% kirjolohta). Tilliperunat 
(peruna (Suomi) (natriumdisulfiitti), laktoositon 
kerma, sipuli, tilli, kasvisliemi (suola, maltodekstrii-
ni, 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.

*6430078910644*
Pakkauskoko (kg) 0,350
Myyntierä 3

L G
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Sesonkiherkkuja 
juhlapöytiin

Mikä tekee joulusta joulun ja pääsiäisestä pääsiäisen? Ruokapöydän  
herkut ja tutut maut tietysti! Me Kruunu Herkulla takaamme, että  

juhlapyhät eivät ole pelkästään maistuvia, vaan myös stressittömiä.

Miksipä viettääkään pyhiä hellan ääressä, kun herkulliset ruoat voi  
hankkia valmiina. Asiakkaamme voivat siis keskittyä oleelliseen  

- hyvän ruoan nauttimiseen mainiossa seurassa!

Sesongin herkuissa myös erityisruokavaliot on pyritty ottamaan mahdol-
lisimman kattavasti huomioon. Kaikki joululaatikkomme ovat esimerkiksi 

vegaanisia, jolloin samaa ruokaa voi tarjota koko juhlapöydän väelle.

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

6218  Minttu-karitsanjauhe-
 lihapihvi

6354  Karitsanpaisti
  portviinikastikkeella

6343  Karitsan potka  
 punaviinikastikkeessa

Käsin tehty, naudan ja karitsan jauhelihasta 
pyöräytetty ja voissa paistettu pihvi saa raikkaan 
makuvivahteen minttuhyytelöstä. 
Naudan jauheliha 26% (Suomi), karitsan jauheliha 
26% (Suomi), kananmuna, sipuli, perunahiutale, 
minttuhyytelö 2% (sokeri, omenamehu, mintun-
lehdet, luontainen minttuaromi, etikka, väri (E142)), 
lihaliemi (suola, hiivauute, maltodekstriini, sokeri, 
aromi, perunatärkkelys, naudanlihauute, kasviöljy 
(palmu), sipulijauhe, karamellisiirappi, kurkuma, 
valkopippuri), valkosipuli (valkosipuli, vesi, säilöntä-
aine (kaliumsorbaatti)), minttu, mustapippuri, suola. 
Pakattu suojakaasuun.

Karitsanpaistia itse keitetyssä, juhlavassa  
portviinikastikkeessa. 
Karitsa 52% (Uusi Seelanti), kastike (vesi, kasviöljy 
(palmu, kookos), punaviini, portviini 3% (EU), mal-
todekstriini, 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, naudan-
liha), hiivauute, naudanliharasva, sipulimehutiiviste, 
happo (sitruunahappo), auringonkukkaöljy, peruna-
tärkkelys, karamellisiirappi, kurkuma, yrttiseos 
(minttu, timjami, rosmariini, kynteli, oregano, 
basilika), mustapippuri). Voimakassuolainen.

Pitkään haudutettua karitsan potkaa klassisessa 
punaviinikastikeessa. 
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 (kasvirasva-
pohjainen)), sokeri, valkopippuri, naudanlihafondi 
tiiviste (vesi, naudanliha), hiivauute, naudanliha-
rasva, sipulimehutiiviste, happo (sitruunahappo), 
auringonkukkaöljy, perunatärkkelys, karamelli-
siirappi, kurkuma, yrttiseos (minttu, timjami, rosma-
riini, kynteli, oregano, basilika), mustapippuri).

*6420614915912* *6420614912973* *6420614917510*

Pakkauskoko (kg) 2,000
Kappalemäärä 14-15 kpl
Paino 1 kpl 130-140 g
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G G GM M M

VL

6954  Raikas mangomousse

Raikkaan keväinen jälkkäri mangosta ja passion-
hedelmästä. 
Mangosose 15% (mango (ei EU), passionhedelmä-
sose 12%, sokeri, glukoosisiirappi, kokonaan 
kovetettu palmurasva, muunnettu tärkkelys, mal-
todekstriini, liivate (sika), tärkkelys, maitoproteiini, 
aromi, kurkuma, rasvaton maito, kokonaan kovetet-
tu kookosöljy, rasvaton maitojauhe, vanilja-aromi 
(maito), laktaasientsyymi, sitruunamehu.

*6420614918289*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

G G M

6418  Yrttiperunat

Yrttinen perunalisäke kotimaisista perunoista, 
valkosipulista ja pestosta.
Peruna, sipuli, kasviöljy (rapsi), valkosipulimurska 
(valkosipuli, sokeri, valkoviinietikka), suola, pesto 
(auringonkukkaöljy, basilika, suola, maissitärkkelys, 
valkosipuli, viinietikka, fruktoosi), maustetahna 
(suola, auringonkukkaöljy, timjami, arominvahven-
ne (natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu 
rypsiöljy), basilika, mustapippuri. 

*6430078910965*
Pakkauskoko (kg) 2,800
Myyntierä 1
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löydät nettisivuiltamme: kruunuherkku.fi
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

6003  Lanttulaatikko

4250  Rosolli 4253  Rosollin kastike

6002  Porkkanalaatikko

4214  Waldorfin salaatti

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. 

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.

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. 

*6430078910767*

*6420614910122* *6420614918029*

*6430078910736*

*6420614929643*

Pakkauskoko (kg) 2,500 
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,500
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

L

G

L G G

M

G M

M

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.

*6430078910798*
Pakkauskoko (kg) 2,500
Myyntierä 1

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

L G

M

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

5985  Piparkakkumousse

6008  Luomu joulupuuro6995  Sekahedelmäkiisseli

5984  Luumurahka6005  Bataatti- 
 perunalaatikko

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

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.

Tänä jouluna kaikki syövät samaa laatikkoa!  
Tämä bataatti-perunalaatikko 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.

*6420614913116*

*6420614912416**6420614912539*

*6420614914915**6430078910828*
Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,000 
Myyntierä 1

Pakkauskoko (kg) 2,500
Myyntierä 1

G

L VL

M

G

LUOMU

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!
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JOULU
Sesonkituotteiden saatavuusajankohdat  

löydät nettisivuiltamme: kruunuherkku.fi JOULU



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

7391  Rosolli ja rosollin  
 kastike

7392  Rosolli ja sienisalaatti 7393  Rosolli ja  
 waldorfinsalaatti

3242  Waldorfin salaatti

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.

Kaksi joulun klassikkoanäppärästi yhdessä 
paketissa.
Rosolli 50% (punajuuri (punajuuri, vesi, sokeri, 
etikka, suola, säilöntäaine (kaliumsorbaatti)), 
porkkana, peruna, maustekurkku (kurkku, sokeri, 
säilöntäaine (natriumbentsoaatti), mausteet (val-
kosipuli, tilli, kurkuma), aromit, sakariini), sipuli), 
sienisalaatti 50% (metsäsieni (EU) (haaparousku, 
kangasrousku, herkkusieni, osterivinokas, voitatti, 
siitake, männynleppärousku, koivunkantosieni), 
majoneesi (kasviöljy (rypsi), vesi, kananmuna, 
etikka, sokeri, suola, sitruunamehutiiviste, aromi 
(sinappi)), creme fraiche (pastöroitu kerma, 
muunnettu maissitärkkelys, hapate), sipuli,  
merisuola, sokeri, musta pippuri).

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).

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.

*6420614928196*

*6420614926468* *6420614926475*

*6420614929674*
Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 5

Pakkauskoko (kg) 0,400
Myyntierä 4

L L

L L

G G

G G

L

L

8068  Luomu riisipuuro ja 
 sekahedelmäkiisseli

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.

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*

*6420614911952*

Pakkauskoko (kg) 0,500 
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

G

G

LUOMU

LUOMU

8065  Lanttulaatikko

8069  Bataatti-
  perunalaatikko

8066  Peruna laatikko

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.

Tämä bataatti-perunalaatikko 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.

*6430078910774*

*6430078910835*

*6430078910804*
Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

M

MMLG M

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

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*
Pakkauskoko (kg) 0,500
Myyntierä 4

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!

SOPII MYÖS VEGAANEILLE!
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KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU KULUTTAJAPAKATUT TUOTTEET / JOULU
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

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

Hiili hydraatti  
/ 100g Sokereita / 100g Proteiini / 100g Suola / 100g Ravitsemustieto EAN

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 L G 6420614910184

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 0,96 g L G 6420614917879

6399 Lihapyörykät kermakastikkeessa 2 kg 746 kJ (178 kcal) 12,2 g 3,54 g 7,71 g 0,27 g 7,80 g 1,58 g L G 6420614910542

6080 Butter chicken 2 kg 661 kJ (158 kcal) 11,02 g 3,83 g 5,83 g 4,64 g 8,91 g 1,12 g L G 6430078910071

6069 Kebablastu tomaatti-chilikastikeella 2 kg 733 kJ (175 kcal) 12,55 g 5,33 g 8,63 g 6,07 g 6,35 g 1,91 g M 6430078910033

6309 Hirvipihvit suppilovahverokastikkeella 2 kg 878 kJ (210 kcal) 16,75 g 8,69 g 4,96 g 0,23 g 10,17 g 0,94 g L 6430078910668

6310 Ylikypsää nautaa piparjuurikastikeella 2 kg 422 kJ (101 kcal) 5,67 g 3,23 g 3,51 g 0,79 g 8,96 g 1,01 g L G 6430078910675

6504 Kermakastike 2 kg 552 kJ (131 kcal) 11,56 g 7,22 g 5,53 g 0,60 g 1,70 g 1,12 g L G 6420614913307

6706 Maalaiskinkkukiusaus 2,8 kg 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

6758 Janssoninkiusaus 2 kg 640 kJ (153 kcal) 9,90 g 6,23 g 12,60 g 0,40 g 2,79 g 1,19 g L G 6420614919811

6755 Kinkku-perunauunimunakas 2 kg 718 kJ (172 kcal) 13,28 g 7,17 g 5,80 g 0,57 g 7,77 g 1,07 g VL G 6430078910682

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

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

6081 Lasagne bolognese 2 kg 655 kJ (157 kcal) 10,37 g 6,43 g 10,59 g 2,21 g 5,14 g 1,12 g VL 6430078910361

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

6418 Yrttiperunat 2,8 kg 499 kJ (119kcal) 4,88 g 0,41 g 15,5 g 1,57 g 2,14 g 1,11 g M G 6430078910965

6434 Rosmariiniperunat 2 kg 381 kJ (91 kcal) 3,37 g 0,44 g 19,43 g 0,0 g 2,38 g 1,00 g M G 6420614926536

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

6447 Tuore valkosipuliperunat 2,8 kg 423 kJ (101 kcal) 4,34 g 1,42 g 13,13 g 0,50 g 2,00 g 0,98 g L G 6420614918821

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

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

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 M G 6420614911020

6541 Kasvis-kookoscurry 2 kg 365 kJ (87 kcal) 5,53 g 4,45 g 6,82 g 2,12 g 2,06 g 1,07 g M G 6420614924259

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

7434 Beanit® kaalipaistos 2 kg 525 kJ (125 kcal) 7,69 g 0,6 g 8,48 g 6,37 g 5,17 g 0,79 g M G 6430078910972

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 M G 6420614910696

5981 Lohikeitto 2 kg 482 kJ (115 kcal) 7,94 g 3,27 g 5,30 g 0,05 g 5,74 g 0,53 g L G 6420614913192

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

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
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LÄMMITYSOHJEET

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

Dynoihin pakatut tuotteet: 
Siirrä tuote kuumennuksen 
kestävään pakkaukseen 
ennen lämmitystä.

Uunivuokiin pakatut tuotteet: 
Lämmitysohjeet löydät  
etiketistä.
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M = maidoton   L = laktoositon   VL = vähälaktoosinen   G = gluteeniton

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

Hiili hydraatti  
/ 100g Sokereita / 100g Proteiini / 100g Suola / 100g Ravitsemustieto EAN

6311 Kirjolohimurekepihvi 2 kg 1020 kJ (244 kcal) 18,01 g 7,52 g 6,40 g 0,53 g 13,82 g 1,18 g L G 6430078910705

6371 Puutarhurin broilerpihvi 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

6015 Kasvispihvit 2 kg 369 kJ (88 kcal) 3,52 g 1,18 g 10,54 g 0,10 g 3,41 g 1,21 g L G 6420614911396

6215 Havajin kasvispihvi 2 kg 495 kJ (118 kcal) 5,08 g 1,21 g 12,83 g 0,07 g 5,04 g 1,19 g L G 6420614910955

6328 Metsästäjän jauhelihapihvi 2 kg 683 kJ (163 kcal) 11,09 g 3,24 g 5,88 g 0,83 g 10,22 g 1,17 g L G 6420614917558

6718 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 M G 6420614910894

6313 Lindströmin pihvi 2 kg 865 kJ (206 kcal) 12,88 g 3,03 g 8,30 g 0,16 g 14,08 g 1,20 g M G 6420614911419

6314 Jauhemaksapihvi 2 kg 589 kJ (140 kcal) 5,09 g 1,18 g 11,68 g 1,33 g 11,22 g 1,04 g M G 6420614911433

6312 Jauhelihapihvi 2 kg 967 kJ (231 kcal) 15,93 g 3,26 g 6,42 g 0,15 g 15,40 g 1,02 g M G 6420614911389

6031 Blini 1 kg 1940 kJ (464 kcal) 34,47 g 21,26 g 31,06 g 0,64 g 8,03 g 1,31 g L 6420614918494

6348 Luomu pinaattiletut 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

6802 Täytetty 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

6065 Täytetty 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

6231 Täytetty jauhelihaohukainen 2 kg 736 kJ (176 kcal) 7,93 g 2,15 g 21,00 g 0,74 g 6,24 g 0,86 g L 6420614912393

6817 Täytetty kanaohukainen 2 kg 733 kJ (175 kcal) 7,37 g 1,70 g 20,78 g 0,81 g 5,79 g 0,92 g L 6420614912041

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

5987 Omena-mascarponemousse 1,2 kg 985 kJ (235 kcal) 16,47 g 10,94 g 19,26 g 14,56 g 2,60 g 0,14 g VL 6430078910378

6844 Mustikkapannukakku 1 kg 1108 kJ (265 kcal) 8,66 g 1,38 g 38,35 g 15,59 g 6,21 g 0,68 g L 6420614928752

8029 Luomu pinaattiletut 0,35 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

62314 Täytetty jauhelihaohukainen 0,40 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

68174 Täytetty kanaohukainen 0,40 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

7372 Mustikkapannukakku 0,30 kg 1108 kJ (265 kcal) 8,66 g 1,38 g 38,35 g 15,59 g 6,21 g 0,68 g L 6420614928516

7379 Blini 0,30 kg 1940 kJ (464 kcal) 34,47 g 21,26 g 31,06 g 0,64 g 8,03 g 1,31 g L 6430078910606

7575 Lohipasta 0,33 kg 634kJ (151kcal) 9,33 g 4,19 g 11,62 g 0,24 g 5,24 g 1,10 g L 6430078910002

67114 Pasta Carbonara 0,35 kg 547 kJ (131 kcal) 7,29 g 2,19 g 9,09 g 0,01 g 5,47 g 0,63 g L 6430078910606

62044 Broileripasta 0,35 kg 564 kJ (134 kcal) 7,93 g 4,87 g 10,10 g 1,42 g 5,78 g 0,75 g L 6430078910002

7577 Kebab riisillä, jogurttikastike 0,33 kg 556 kJ (133 kcal) 4,79 g 2,50 g 17,35 g 3,52 g 4,44 g 0,99 g L 6430078910026

7573 Broilerijauhelihapihvi pinaattiriisillä 0,35 kg 758 kJ (181 kcal) 12,65 g 1,92 g 9,76 g 2,23 g 6,80 g 1,12 g L G 6430078910620

7588 Cajun kanaa persilja-porkkanarisotolla 0,33 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

7587 Paistettu lohipala yrttimuusilla 0,33 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

7574 Kirjolohipihvi tilliperunoilla 0,35 kg 822 kJ (196 kcal) 14,50 g 7,16 g 9,18 g 2,00 g 6,86 g 1,03 g L G 6430078910644

42334 Varhaisperunasalaatti 0,40 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

7593 Perunamuusi 0,50 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

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

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

Hiili hydraatti  
/ 100g Sokereita / 100g Proteiini / 100g Suola / 100g Ravitsemustieto EAN

8538 Jauhemaksapihvi 0,35 kg 526 kJ (125 kcal) 3,35 g 1,10 g 11,86 g 1,33 g 11,38 g 1,04 g M G 6420614910160

7583 Lihapullat muusilla, puolukkasurvos 0,35 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

7584 Jauhemaksapihvi muusilla,  
puolukkasurvos 0,35 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

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

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 M G 6420614915912

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 M G 6420614912973

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 M G 6420614917510

4214 Waldorfin salaatti 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

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 M G 6420614910122

4253 Rosollin kastike 2 kg 1288 kJ (308 kcal) 27,32 g 17,86 14,33 g 11,04 g 1,36 g 1,49 g L G 6420614918029

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

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

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

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

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 M G 6420614912539

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

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

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 VL 6420614913116

3242 Waldorfin salaatti 0,40 kg 706 kJ (168 kcal) 15,17 2,79 g 7,09 g 2,54 g 1,38 g 0,32 g L G 6420614929674

7391 Rosolli ja rosollin kastike 0,50 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

8064 Luomu joulupuuro 0,50 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

7392 Rosolli ja sienisalaatti 0,40 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

7393 Rosolli ja waldorfinsalaatti 0,40 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

8068 Luomu riisipuuro ja sekahedelmäkiisseli 0,50 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

8063 Porkkanalaatikko 0,50 kg 512 kJ (122 kcal) 5,69 g 1,15 g 15,51 g 5,41 g 2,21 g 0,95 g M G 6430078910743

8065 Lanttulaatikko 0,50 kg 481 kJ (115 kcal) 5,74 g 1,11 g 14,35 g 7,19 g 1,48 g 0,95 g M 6430078910774

8066 Perunalaatikko 0,50 kg 516 kJ (123 kcal) 5,11 g 1,12 g 18,76 g 4,33 g 1,94 g 0,99 g M 6430078910804

8069 Bataatti-perunalaatikko 0,50 kg 552 kJ (132 kcal) 4,36 g 1,03 g 20,51 g 5,97 g 1,88 g 0,99 g M 6430078910835

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