
TUOTESELOSTEET 

RUUAT

RIISIPUURO
Vesi, laktoositon kerma, puuroriisi, kasviöljy, suola

KAURAPUURO (tarjolla aamuisin)
Vesi, kaurahiutale, suola

LIHAKEITTO
Vesi, peruna, suomalainen naudanliha 18% , porkkana, lanttu, purjo, selleri, suola, mustapippuri

LOHIKEITTO
Vesi, laktoositon kerma, peruna, lohi (18%), sipuli, suola, mustapippuri, tilli

SPAGETTILIHAPAISTOS  700g  (maidoton) 
Vesi, spagetti (vehnä), tomaatti, naudanliha 9 %, koneellisesti erotettu broilerinliha 9 %, sipuli,
vehnäjauho, sokeri, suola, mausteet (mm. paprika, mustapippuri), persilja. Suolapitoisuus 0,8
%. 

SPAGETTIPATA ( maidoton)
Vesi, spagetti (vehnä), tomaatti, naudanliha, sianliha, vesi, glukoosi-fruktoosisiirappi,
kasviöljy (rapsi), muunnettu perunatärkkelys, suola, porkkana, mausteet (sipuli, basilika, oregano, 
mustapippuri),sakeuttamisaine (E415), happamuudensäätöaineet (E260, E330), säilöntäaine (E202)

PIZZAT

PIZZA ( laktoositon, munaton)
VEHNÄjauho, vesi, Edam- ja GoudaJUUSTO (maito), sianlihavalmiste 10 % (sianliha, 
stabilointiaineet E1450, E450, E451, glukoosisiirappi, sakeuttamisaineet E407a, E415, 
hapettumisenestoaine E316, säilöntäaine E250), ananas 5 %, tomaattisose, kestomakkara 3 % 
(porsaanliha, hevosenliha, silava, naudanliha, suola, SOIJAproteiini, mausteet (mm. kardemumma, 
inkivääri, korianteri), hapettumisenestoaine E300, E316, värit E150c, E120, säilöntäaine E250), 
kasviöljy, sokeri, hiiva, suola, muunnettu perunatärkkelys, nostatusaine E500, mustapippuri, 
valkosipuli, cayennepippuri, paprika, valkopippuri, chili, oregano, basilika, aromit, 
sakeuttamisaineet (guarkumi,johanneksenleipäpuujauhe). Suolapitoisuus 1,0 %. 
E250,E316,E407a,E410,E412,E415,E450,E451,E500,E300,E150c,E120 

PIZZA (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).



JÄLKIRUOKAKEITOT

MUSTIKKAKEITTO 200G

VADELMAKEITTO 200G

VIILIT

Valio Viilis 200g mansikka HYLA
Pastöroitu vähälaktoosinen maito, sokeri, maitovalmiste, mansikka, väri (punajuuriväri), aromit, 
sakeuttamisaine (pektiini), hapaamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini. Viilissä 
5 % mansikkaa.

Valio laktoositon 1%viili 200g
Pastöroitu laktoositon maito (rasvaa 1%) ja hapate

JOGURTIT

Valio jogurtti 200g hedelmäpommi
Pastöroitu maito, sokeri, persikka, aprikoosi, vadelma, sakeuttamisaineet (muunnettu 
maissitärkkelys, guarkumi), seljanmarjatiiviste, aromit (mm. vanilliini), happamuudensäätöaine 
(natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini. Jogurtissa 6 % hedelmää.

Valio kerrosjogurtti 175g mansikka-vadelma HYLA
Pastöroitu maito, sokeri, mansikka (2,5%), vadelma (2,5%), sakeuttamisaineet (muunnettu 
maissitärkkelys, pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), aromit, happamuudensäätöaine 
(natriumsitraatti), värit (karamellisiirappi, karmiini),hapate ja D-vitamiini

Valio eila™ laktoositon lohkeava jog. 150 g mustikka-vadelma
Pastöroitu maito, sokeri, vadelma (3 %), mustkka (3 %), sakeuttamisaineet (muunnettu 
perunatärkkelys, pektiini), aromit, happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), hapate ja D-vitamiini.

LEVITTEET

MARGARIINI-annosnappi
rypsiöljy, vesi, kasvirasvat, suola, emulgointiaine (E471), happamuudensäätöaineet (E330, E500), 
aromit, A- ja D-vitamiini.  Rasvapitoisuus 60 %. Suolapitoisuus 0,7 %"

VOI-annosnappi 
Kerma, suola (1,4 %) ja hapate

LEIKKELEET

PALVIKINKKU (2 siivua / pkt) (maidoton, gluteeniton)
suomalainen porsaankinkku, vesi, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450, E451), suola (1,7 
%), glukoosi, tärkkelyssiirappi, lihaproteiini, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 71 %. 



JUUSTO (sulatejuusto-annospaketti) (laktoositon)
juusto [maito, hapate, suola, happamuudensäätöaine (E 509)], vesi; sulatesuolat (E 452, E 339, E 
331), suola.

LEIVÄT

RUISLEIPÄ RUISRUIS (maidoton)
Vesi, täysjyväruisjauho, vehnäjauho, ruisrouhe, happamuudensäätöaine (luonnollisella 
käymisellä valmistettu maitohappo), ohra –ja ruismallas, perunahiutale, suola (1,1%) ja 
hiiva

PAAHTO VAALEA  
Vesi, vehnäjauho, hiivaleipäjauho, ruisjauho, kaurahiutale, perunahiutale, 
auringonkukansiemen, pellavansiemen, seesaminsiemen, vehnägluteeni, maissijauho, 
laktoositon margariini (mm. palmu- ja rapsiöljy, palmurasva, aromi), kaurakuitu, 
vehnähapantaikina, herajauhe, suola, hiiva, laktoosi ja mausteet (pippuri, kurkuma).

PERUNARIESKA (maidoton, leivinhiivaton)
Vesi, perunahiutale, vehnäjauho, suola

KAHVILEIVÄT

VADELMAKUKKAVIINERI (LAKTOOSITON, EI SOIJAA)
Vehnäjauho, vesi, vadelmatäyte [mm. muunnettu tärkkelys, hyytelöimisaine (pektiini), 
happamuuden-säätöaineet (sitruunahappo, E 333), säilöntäaine (E202), väri (karmiini)], laktoositon 
margariini (mm. kasviöljy ja -rasva, aromi), kuorrute [mm. glukoosisiirappi, sakeuttamisaineet 
(agar, E 410), väri (titaanioksidi)], kananmuna, sokeri, hiiva, vehnägluteeni, vehnämallasjauho, 
suola, maitoproteiini, happamuudensäätöaineet (E 450, natriumkarbonaatti) ja kardemumma.

HILLOMUNKKI (maidoton)
Vehnäjauho, vesi, palmuöljy, kovetettu rapsiöljy, vaahdonestoaine (E 900), vadelmatäyte [13 % 
(josta vadelmaa 13 %), muunnettu tärkkelys, hyytelöimisaine (pektiini), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo, E331, E 333), mustaseljatäysmehutiiviste, aromi], sokeri, laktoositon margariini 
[mm. rapsiöljy, palmurasva], kananmuna, hiiva, suola, emulgointiaine (E 472e), vehnämallasjauho 
ja jauhonparanne (askorbiinihappo).

OMENAKANELIPULLA
Vehnäjauho, vesi, sokeri, omenamarmeladi [13% (josta omenaa (35%), sakeuttamisaineet 
(muunnettu tärkkelys, pektiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E 333), stabilointiaine (E 
450), säilöntäaine (E 202)], laktoositon margariini [mm. palmu- ja rapsiöljy, palmurasva, aromi 
(voi)], kananmuna, hiiva, kaneli, suola, kardemumma, emulgointiaine (E 481), 
happamuudensäätöaineet (kalsiumkarbonaatti, E 341), maitoproteiini, sitruuna-aromi [mm. 
appelsiini, sitruuna, sitruunamehu, luontainen sitruunaöljy, stabilointiaine (E 413), säilöntäaine (E 
220)], nostatusaine (natriumkarbonaatti) ja jauhonparanne (askorbiinihappo).



JUOMAT

TEE LAJITELMA

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)

SITRUS-MEHUJUOMA

APPELSIINITÄYSMEHU

ERITYISRUOKAVALIO

LOHIKEITTO (Maidoton)
Vesi, peruna, lohi (18%), sipuli, , suola, glukoosi, tilli, sipuli, persilja, valkopippuri, mustapippuri, 
basilika, timjami, maustepippuri, neilikka

LIHAPERUNAVUOKA (Erityisruokavalio)
Peruna, vesi, koneellisesti erotettu broilerinliha 10 %, naudanliha 4 %, sipuli, maissitärkkelys,
suola, mausteet (mm. sinapinsiemen, mustapippuri), karamellisoitu sokeri, sokeri.

MAIDOTON JOGURTTI

GLUTEENITON KAURASÄMPYLÄ munaton
Vesi,jauhoseos (riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys,sokeri, 
sakeuttamisaineet (E401,E412,E440,E464), suola, nostatusaineet (E500,E575)), tattarijauho, 
kaurahiutale, margariini (kasvirasva ja -öljy, emulgointiaine (E471), aromi, happamuudensäätöaine 
(E330), A-JA D-vitamiinit), hiiva, sokeri, psyllium

GLUTEENITON TUMMA VUOKALEIPÄ (luontaisesti gluteeniton, laktoositon, maidoton ja 
munaton)
Vesi, jauhoseos (perunatärkkelys, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, teffjauho, sokeri, suola, 
perunahiutale, sakeuttamisaine (E412), happamuudensäätöaine (E330), emulgointiaine (E471)), 
pellavansiemenrouhe, auringonkukansiemen, pellavansiemen, siirappi, hiiva, psyllium.

GLUTEENITON PIENI RIESKA (luontaisesti gluteeniton, laktoositon ja munaton)
Vesi, jauhoseos (riisitärkkelys, maissitärkkelys, perunahiutale, sakeuttamisaine (E412), 
psylliumkuitu, glukoosisiirappi, dekstroosi, happamuudensäätöaineet (E262, E330)), rypsiöljy, 
maitojauhe (laktoositon), suola (1,4 %), leivinjauhe

GLUTEENITON OMENAVIINERI (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon ja munaton)
Jauhoseos (riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 
sakeuttamisaineet (E401,E412,E440,E464), suola, nostatusaineet (E500,E575)), vesi, margariini 
(Kasvirasva ja kasviöljy (osittain kovetettu) palmuöljy, rypsiöljy, vesi, suola, emulgointiaineet E 



471,A-ja D3-vitamiini,voiaromi,väri(beetakaroteeni), aromi, happamuudensäätöaine (E330), A-JA 
D-vitamiinit)), hiiva, leivinjauhe, perunahiutale, psyllium, kardemumma, vaniljakreemijauhe 
(tärkkelyssiirappi, sakeuttamisaineet (E401,E412), emulgointiaine (E472e), kiinteyttämisaine 
(E263), paakkuuntumisenestoaine(E340),vanilliini, väri (E160a)), omenapalatäyte (omenakuutio 
(50%), sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E1442, E401), omenatäysmehutiiviste.

GLUTEENITON SUKLAAMUFFINSSI (luontaisesti gluteeniton ja maidoton)
Jauhoseos (sokeri, perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys, dekstroosi, maltodekstriini, nostatusaineet 
(E450, E500, E341), emulgointiaineet (E481, E472e, E475, E471), suola, aromi, sakeuttamisaine 
(E415)), kananmuna, rypsiöljy, vesi, rusina, tumma suklaa (kasvirasva, kaakaojauhe, emulgointiaine 
(E322), luontaisenkaltainen vanilliiniaromi).

TASKUVIINERI (laktoositon, ei sisällä kananmunaa, ei sisällä pähkinää, ei sisällä mantelia)
Vehnäjauho, laktoositon margariini [mm. osittain kovettu palmu- ja rypsirasva, kasviöljy, 
emulgointiaineet (E 471, soijalesitiini), aromi], vesi, mansikka-raparperitäyte [19 % (josta 
mansikkaa 23 % ja raparperia 6 %), hyytelöimisaineet  (pektiini, muunnettu tärkkelys), 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E 333), säilöntäaine (E 202), aromi, elintarvikeväri 
(karmiini)], sokeri, suola ja maitoproteiini.

SALAATIT

BROILERISALAATTI 250 g  (laktoositon, gluteeniton) 
jäävuori, säilykeananas, kurkkukuutio, broileri (voi sisältää luuta),
(broilerin rintafilee, maito- ja soijaproteiini, suola, mausteet(tomaatti,
paprika, sipuli), stabilointiaine (pentanatriumtrifosfaatti), antioxidantit,
(natriumerytrobaatti, natriumsitraatti)).
TUOTE SISÄLTÄÄ SOIJAA

KREIKKALAINEN SALAATTI 250G (vähälaktoosinen, gluteeniton)
jäävuori, kurkku, kirsikkatomaatti, paprika, välimerellinen juusto (maito,
suola, hapate, juoksute), oliivi (oliivi, vesi, suola väriaine (E579)),
punasipuli
TUOTE SAATTAA SISÄLTÄÄ OLIIVINKIVIÄ

SALAATINKASTIKE

LITRAMYYNTI

RIISIPUURO
Vesi, laktoositon kerma, puuroriisi, kasviöljy, suola

LIHAKEITTO
Vesi, peruna, suomalainen naudanliha 18% , porkkana, lanttu, purjo, selleri, suola, mustapippuri

LOHIKEITTO
Vesi, laktoositon kerma, peruna, lohi (18%), sipuli, suola, mustapippuri, tilli



SPAGETTILIHAPAISTOS  700g  (maidoton) 
Vesi, spagetti (vehnä), tomaatti, naudanliha 9 %, koneellisesti erotettu broilerinliha 9 %, sipuli,
vehnäjauho, sokeri, suola, mausteet (mm. paprika, mustapippuri), persilja. Suolapitoisuus 0,8
%. 

SPAGETTIPATA ( maidoton)
Vesi, spagetti (vehnä), tomaatti, naudanliha, sianliha, vesi, glukoosi-fruktoosisiirappi,
kasviöljy (rapsi), muunnettu perunatärkkelys, suola, porkkana, mausteet (sipuli, basilika, oregano, 
mustapippuri), sakeuttamisaine (E415), happamuudensäätöaineet (E260, E330), säilöntäaine 
(E202).

MARGARIINI-rasia 

MUSTIKKAKEITTO 1KG 

VADELMAKEITTO 1KG 

JUUSTOPAKETTI (laktoositon) 
Pastöroitu maito, hapate, suola ja happamuudensäätöaine (E 509) 

KINKKULEIKKELE

JOGURTIT 

MAKKARA CAMPING (GLUTEENITON,  MAIDOTON)

suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, perunajauho, suomalainen koneellisesti erotettu 
porsaanliha, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), suola (1,7 %), glukoosi, lihaproteiini, 
perunakuitu, mausteet (mm. valkopippuri, korianteri, inkivääri, paprika), hapettumisenestoaine 
(E315), aromit (mm. mustapippuri), arominvahvenne (E621), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 41 
%. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 54 %. 

MAKKARAKA KABANOSSI (GLUTEENITON, MAIDOTON)
suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®), vesi, kamara, silava, suola (1,7 %), stabilointiaineet 
(muunnettu tärkkelys, E450), glukoosi, lihaproteiini, perunakuitu, hapettumisenestoaine (E315), 
aromit (mm. chili, valkosipuli, korianteri, kumina, paprika, valko- ja mustapippuri), mausteet (mm. 
sipuli), säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 75 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 77 %. Tuoteessa 77 % Rypsiporsas® -lihaa.


