TUOTESELOSTEET
RIISIPUURO
Vesi, laktoositon kerma, puuroriisi, kasviöljy, suola
KAURAPUURO (tarjolla aamuisin)
Vesi, kaurahiutale, suola
LIHAKEITTO
Vesi, peruna, suomalainen naudanliha 18% [naudanliha, vesi, suola, stabilointiaineet (E451,E452,E415)], porkkana,
lanttu, purjo, palsternakka, suola, mustapippuri, valkopippuri.
LOHIKEITTO
Vesi, laktoositon kerma, peruna, lohi (18%), sipuli, purjo, suola, maustepippuri, tilli
SPAGETTILIHAPAISTOS
Vesi, spagetti (vehnä), tomaatti, naudanliha 9 %, koneellisesti erotettu broilerinliha 9 %, sipuli,
vehnäjauho, sokeri, suola, mausteet (mm. paprika, mustapippuri), persilja.

PITSA
Vehnäjauho, vesi, juusto, sianlihavalmiste 10 % (suomalainen sianliha, stabilointiaineet E1450, E450, E451,
glukoosisiirappi, sakeuttamisaineet E407a, E415, hapettumisenestoaine E316, säilöntäaine E250), ananas 5 %,
tomaattisose, meetvurstityyppinen A-luokan leikkelemakkara 3 % (sianliha, naudanliha, silava, suola, valkosipuli,
valkopippuri, korianteri, sinappi, glukoosi, hapettumisesestoaine E301, säilöntäaine E250), kasviöljy, sokeri, hiiva,
suola, muunnettu perunatärkkelys, nostatusaine E500, mustapippuri, valkosipuli, cayennepippuri, paprika,
valkopippuri, chili, oregano, basilika, aromit, sakeuttamisaineet (guarkumi,johanneksenleipäpuujauhe). Suolapitoisuus
1,1 %.
PITSA (Gluteeniton)
Vesi, juusto, tomaattisose, palvikinkku 14% (sianliha, stabilointiaineet [E1420 tapiokasta, E450, E451],
hapettumisenestoaine [E301], arominvahvenne [E621], säilöntäaine [E250]), riisijauho, maissitärkkelys, ananas 7%,
perunajauho, tapiokatärkkelys, perunahiutale, oliiviöljy, rypsiöljy, sokeri, suola (1,0%), hiiva, sakeuttamisaine (E412),
oregano, basilika, valkosipuli, sipuli, mustapippuri, muunnettu maissitärkkelys, nostatusaineet (E450, E500).
MUSTIKKAKEITTO 200G
vesi, soseutettu mustikka, sokeri, sakeuttamisaineet (muunneltu tärkkelys ja pektiini) sitruunatäysmehu tiivisteestä, Cvitamiini, aromi
VADELMAKEITTO 200G
Vesi, soseutettu vadelma, vadelmatäysmehu tiivisteestä, sakeuttamisaineet (muunneltu tärkkelys ja pektiini), aromi,
makeutusaineet (aspartaami ja asesulfaami-K), C-vitamiini.
VIILIT
Kevytviili 200 g: Pastöroitu maito, maitovalmiste ja hapate
Vähälaktoosinen makuviili 200 g hedelmäpommi: Pastöroitu maito, sokeri, maitovalmiste, persikka, aprikoosi,
vadelma, aromit (mm. vanilliini ja vanilja), värit (punajuuriväri, seljanmarjatiiviste), sakeuttamisaine (pektiini),
hapaamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini
Laktoositon viili 200 g maustamaton: Pastöroitu maito (rasvaa 1%) ja hapate.

JOGURTIT
Kerrosjogurtti 175 g mansikka-vadelma: Pastöroitu maito, sokeri, mansikka (2,5%), vadelma (2,5%), sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), aromit, happamuudensäätöaine (natriumsitraatti),
värit (karamellisiirappi, karmiini),hapate ja D-vitamiini.
Kerrosjogurtti 175 g persikka-mango: Pastöroitu maito, sokeri, persikka (3 %), mango (2 %), sakeuttamisaineet
(pektiini ja johanneksenleipäpuujauhe), aromit (mm. vanilliini), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja
D-vitamiini
Vähälaktoosinen jogurtti 200 g mandariini-vanilja: Pastöroitu maito , sokeri, mandariini (6%), sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, pektiini), aromit (mm. vanilja), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja Dvitamiini.
Laktoositon jogurtti 150 g banaani: Pastöroitu maito, sokeri, banaani (5,6 %), sakeuttamisaineet (muunnettu
perunatärkkelys, pektiini), aromit, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), hapate ja D-vitamiini
MARGARIINI-annosnappi
rypsiöljy, vesi, kasvirasvat, suola, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet (E330, E500), aromit, A- ja Dvitamiini. Rasvapitoisuus 60 %. Suolapitoisuus 0,7 %"
VOI-annosnappi
Kerma, suola (1,4 %) ja hapate
LEIKKELE (annospaketti) (maidoton, gluteeniton)
Sianliha, suola (1,9%), vesi, stabilointiaine (E451,452), glukoosi, hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250).
JUUSTO (sulatejuusto-annospaketti) (laktoositon)
juusto [maito, hapate, suola, happamuudensäätöaine (E 509)], vesi; sulatesuolat (E 452, E 339, E 331), suola.
RUISLEIPÄ (maidoton)
Täysjyväruis, vesi, vehnäjauho, ruisrouhe, siirappi, mallas (ohra, ruis), perunahiutale, hiiva ja suola (1,2 %). Viljaraakaaineista 71 % on ruista. Tuote sisältää 47 % ruista.
VAALEA LEIPÄ (maidoton)
Vehnäjauho, vesi, kaurahiutale, kauralese, vehnälitiste, hiiva, ruisjauho ja mineraalisuola [suola (1,1%), kaliumkloridi,
magnesiumsulfaatti, lysiinihydrokloridi]. Tuote sisältää kauraa 26%.
RIESKA (maidoton, leivinhiivaton)
Vehnäjauho, vesi, ruisjauho, perunahiutale (peruna, emulgointiaine E471, stabilointiaine E450), siirappi,
vehnägluteeni, ruismallas, suola (1,2%), nostatusaineet (E450, E500), laktoositon kasvimargariini ja
happamuudensäätöaine E263. Tuote sisältää ruista 18%.
VIINERI(vähälaktoosinen)
Vehnäjauho, voi, vesi, kananmuna, omena, sokeri, hiiva, vehnägluteeni, kasviöljy, kaneli, luontainen omena-aromi,
muunneltu maissitärkkelys, siirappi, suola, happamuudensäätöaineet (E300, E330, E332, E333), emulgointiaine
(E472e), hyytelöimisaineet (E407, E440), säilöntäaine (kaliumsorbaatti).
VADELMAMUNKKI (maidoton)
Vehnäjauho, sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaine E440, happamuudensäätöaine E330, palmuöljy, kananmuna,
kasviöljy, emulgointiaine E471, suola, maissitärkkelys, kasvirasva, hiiva, emulgointiaineet (E472e, E481) ja suola

VANILJAPUUSTI (laktoositon)
Vehnäjauho, sokeri, vesi, rahkatäyte [sokeri, rahkajauhe, muunneltu perunatärkkelys E1414, glukoosisiirappi,
palmuöljy, stabilointiaineet (E400, E340), maltodekstriini, maitoproteiini, emulgointiaineet (E471, E472c), suola,
happamuudensäätöaine E330, paakkuuntumisenestoaine E341, väri E160a, säilöntäaine E202], laktoositon
kasvimargariini (kasviöljy, vesi, suola, aromit), kananmuna, hiiva, suola, maitoproteiini, vanilliini, kardemumma ja
emulgointiaine E481.
VIHREÄTEE-KAMOMILLA LAJITELMA
Vihreä tee minttu: vihreä tee, piparminttu (10 %).
Vihreä tee hedelmä: vihreä tee, luontaisen kaltaiset hedelmäaromit (mustikka 3 %, vadelma 3 %,
mandariini 3 %).
Kamomilla yrttijuoma: kamomilla.
KAAKAOJUOMAJAUHE
sokeri, herajauhe, kaakaojauhe rasvaa vähennetty (16,5 %), glukoosisiirappi, kovetettu kasvirasva, maitoproteiini,
stabilointiaineet (E340, E452), paakkuuntumisenestoaineet (E341, E551), suola, aromi (vanilliini), emulgointiaine
(E471), väri (E160a)
ERITYISRUOKAVALIO
LOHIKEITTO (Maidoton, erityisruokavalio)
Vesi, peruna, lohi (18%), sipuli, purjo, suola, maustepippuri, tilli
LIHAPERUNAVUOKA (Erityisruokavalio)
Peruna, vesi, koneellisesti erotettu broilerinliha 10 %, naudanliha 4 %, sipuli, maissitärkkelys,
suola, mausteet (mm. sinapinsiemen, mustapippuri), karamellisoitu sokeri, sokeri.
SOIJAMAITO
vesi, kuorittuja soijapapuja (6%), sokeri, trikalsiumfosfaatti,happamuudensäätöaine (monokaliumfosfaatti), merisuola,
aromi, stabilointiaineet (gellaanikumi), vitamiinit (riboflaviini, B12, D2)
SOIJAJOGURTTI
Metsämarja: vesi, marjat (11%)(mansikat (4,4%), vadelmat (3,4%), mustikat (1,9%), pensasmustikat (1,3%)), sokeri,
kuoritut soijapavut (7,4%), glukoosi-fruktoosi siirappi, stabilointiaine (pektiini), happamuudensäätöaineet
(sitruunahappo, natriumsitraatti), porkkana-ja aroniatäysmehutiiviste, aromi, trikalsiumfosfaatti, merisuola,
emulgointiaine (lesitiini), hapatteet (S.thermophilus, L.bulgaricus), hapettumisenestoaineet (askorbyylipalmitaatti,
tokoferoliuute), vitamiinit (riboflaviini, B12, D2).
Mansikka:vesi, kuoritut soijapavut (7,3%), sokeri, mansikka (5,7%), mansikkatäysmehutiiviste (5,3%), glukoosifruktoosisiirappi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), stabilointiaine (pektiini),
trikalsiumfosfaatti, porkkana-ja aroniatäysmehutiiviste, muunnettu maissitärkkelys, aromi, vitamiinit (riboflaviini, B12,
D2), merisuola, emulgointiaine(lesitiini), hapate (S.thermopihilus, L.bulgaricus), hapettumisenestoaineet
(askorbyylipalmitaatti, tokoferoliuute)
GLUTEENITON SÄMPYLÄ
Vesi, riisijauho, maissitärkkelys, muunnettu tapiokatärkkelys, porkkana, kananmuna, siirappi, perunahiutale, rypsiöljy,
suola (1.0%), sakeuttamisaineet (E466, guarkumi), perunakuitu, hiiva.
GLUTEENITON TUMMA LEIPÄ

Vesi, riisijauho, maissitärkkelys, muunnettu tapiokatärkkelys, luumumarmeladi (sokeri,vesi, luumu, hyytelöimisaineet
[E440, E401], säilöntäaine [E202]), siirappi, rypsiöljy, perunahiutale, sokerijuurikaskuitu, suola (0.9%),
sakeuttamisaineet (E466, guarkumi), emulgointiaine (E471), hiiva.
GLUTEENITON RIESKA
Vesi, perunahiutale, riisijauho, tattarijauho, tapiokatärkkelys, sokeri, nostatusaineet (E450, E500), suola (1,0%), hiiva.
GLUTEENITON AURINKOPULLA
Riisijauho, ananas-greippitäyte (sokeri, vesi, ananas, greippi, sakeuttamisaineet (pektiini, E1442 perunasta),
happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine (E202), aromit, elintarvikeväri (E160a)), vesi, maissitärkkelys,
kasvimargariini (rypsi- ja palmuöljy, vesi, emulgointiaineet (E471, E472c), suola, elintarvikeväri (E160a)), sokeri,
kananmuna, muunnettu tapiokatärkkelys, hiiva, sakeuttamisaineet (pektiini, E466, guarkumi), kardemumma, suola
(0,5%). Sisältää 3% ananasta ja 1% greippiä.
GLUTEENITON MUSTIKKAPIIRAKKA
Mustikkatäyte 28% (mustikka, sokeri, vesi, hyytelöimisaineet (E1422, E440, E401), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), säilöntäaine (E202), aromit), vesi, maissitärkkelys, muunnettu tapiokatärkkelys, sokeri, kasviöljy ja -rasva,
kananmuna, riisijauho, maissijauho, vanilliinikreemijauhe (sokeri, muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaine
(E404), kasvirasva, suola, maitoproteiini, aromit, elintarvikeväri (E160a)), psyllium, hiiva, suola, sakeuttamisaineet
(E466, guarkumi), kardemumma, perunaproteiini. Sisältää mustikkaa 8 %.
GLUTEENITON SITRUUNAMUFFINI
Riisijauho, kananmuna, kasviöljy ja -rasva, sokeri, vesi, nostatusaineet (E450, E500), luontaiset appelsiini- ja sitruunaaromit, suola, elintarvikeväri (E160a).
SALAATTIPISTE
KANASALAATTI 300G (MAIDOTON, GLUTEENITON)
jäävuori, kiinankaali, paahdettu broileri, kurkku, säilykeananas, paprika. (Broilerinfile G, L, M
Suomalainen: broilerin sisäfile 90%, vesi, suola 1,4%, kasviöljy, mustapippuri, paprika, sipuli
chili, cayenne, valkosipuli, tomaatti, sokeri, hiivauute, soijakastike, aromit: paprika, savu, pekoni,
sakeuttamisaineet: E 412, E 415, säilöntäaineet: E 202, E 211, happamuudensäätöaine: E 330)
KREIKKALAINEN SALAATTI 300G (VÄHÄLAKTOOSINEN, GLUTEENITON)
jäävuori, punasikuri, frisee, punainen paprika, kurkku, punasipuli, tomaatti, oliivi, salaattikuutio (fetatyyppinen:
voimakassuolainen, pastöroitu maito, suola 3%, mikrobinen juoksete, vähälaktoosinen)
SALAATINKASTIKE
Vesi, kasviöljy (rapsi), mausteseos: sipuli, happamuuden säätöaineet(E330,E262), sokeri, suola, maltodextriini,
valkosipuli, paprika,dextroosi(maissi),mausteet(mustapippuri, kurkuma), sakeuttamisaine (E412),
mausteuute(paprika). Sokeri,happamuudensäätöaineet(E330, E262), sakeuttamisaineet(E405,E412), säilöntäaine
(E202).
LITRAMYYNTI
MARGARIINI-rasia
Vesi, rypsiöljy (17%), kasvirasvat, camelinaöljy (9%), suola (0,9%), emulgointiaineet (E471 ja E476 kasvirasvasta),
säilöntäaine (kaliumsorbaatti), happamuudensäätöaineet (natriumbikarbonaatti, sitruunahappo), aromit, A- ja D2vitamiini, väri (beta-karoteeni)
MUSTIKKAKEITTO 1KG

Vesi, soseutettu mustikka, hedelmäsokeri, sakeuttamisaineet (muunneltu tärkkelys ja pektiini), sitruunatäysmehu
tiivisteestä, askorbiinihappo
VADELMAKEITTO 1KG
Vesi, sokeri, pakastettu vadelma, vadelmatäysmehutiiviste (vadelmaa yhteensä 20%), sakeuttamisaineet (guarkumi,
muunnettu tärkkelys), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), C-vitamiini.
JUUSTOPAKETTI (laktoositon)
Pastöroitu maito, hapate, suola ja happamuudensäätöaine (E 509)

JOGURTIT
Jogurtti 1kg, mansikka: Pastöroitu maito, sokeri, mansikka (6 %), sakeuttamisaineet (muunnettu maissitärkkelys,
guarkumi), aromit (mm. vanillini), väri (punajuuriväri), happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini
Laktoositon jogurtti 1kg, hedelmäpommi: Pastöroitu maito, sokeri, persikka, aprikoosi, vadelma, sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, guarkumi), väri (seljanmarjatiiviste), aromit (mm. vanilliini), happamuudensäätöaine
(natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini
KETSUPPI ANNOSPUSSI
tomaattisose, sokeri, suola, sakeuttamisaine (E466), happamuudensäätöaineet (E260,E330), säilöntäaineet (E202,
E211), hapettumisen estoaine (E300), luontainen aromi (valko- ja mustapippuri, valkosipuli, sipuli, paprikan sukuisia
mausteita). Suolapitoisuus 2,2 %. Lisättyä sokeria 16 %.
SINAPPI ANNOSPUSSI
vesi, sinapinsiemen, sokeri, suola, etikkahappo, mausteseos (sipuli ja valkosipuli), sokerikulööri, beetakaroteeni ja
riboflaviini, natriumbentsoaatti, valkopippurijauhe, liha-aromi. Suolapitoisuus 1,5 %. Lisättyä sokeria 13 %.
MAKKARA (A-luokka)
sianliha, vesi, silava, suola (1,7 %), stabilointiaineet (E 1420, E 450), mausteet (mm. korianteri, sinapinsiemen,
valkosipuli, kumina, chili), aromit (mm. selleri), hapettumisenestoaine E 315, glukoosi, glukoosisiirappi, säilöntäaine
natriumnitriitti, savuaromi
MAKKARA (B-luokka)
sianliha, vesi, naudanliha, perunatärkkelys, silava, koneellisesti eroteltu sianliha, stabilointiaineet (E 1414, E 450),
suola (1,6 %), kamara, perunakuitu, naudan jänne, naudan rasva, mausteet (korianteri, valkosipuli, sinapinsiemen,
paprika), hapettumisenestoaine E 315, glukoosi, aromit, dekstroosi, säilöntäaine natriumnitriitti

