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Jalostaja hernekeitot
Jalostaja Perinteinen
hernekeitto
435 g / 520 g / 860 g
Ainesosat: Vesi, herne (Suomi), sianliha
(Suomi), silava, suola. Lihapitoisuus 4 %,
lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita
yht. 6 %. Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,7 %.

Tuote (435 g)

Myyntierä 12 tlk (435 g)

Tuote (520 g)

Myyntierä 12 tlk (520 g)

Tuote (860 g)

Myyntierä 6 tlk (860 g)

Tuotekoodi: 165942

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Tuotekoodi: 165967

Tuotekoodi: 165980

Jalostaja
Reilusti lihaisa
hernekeitto
435 g / 520 g / 860 g

Tuote (435 g)

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuote (520 g)

Myyntierä 6 tlk (520 g)

Tuote (860 g)

Myyntierä 6 tlk (860 g)

Tuotekoodi: 165978

Ainesosat: Vesi, herne (Suomi), sianliha
(Suomi, 16 %), sipuli, silava, suola.
Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,7 %.
Tuotekoodi: 166015

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Tuotekoodi: 165988

Jalostaja
Kasvishernekeitto
435 g / 520 g
Ainesosat: Vesi, herne (Suomi),
sipuli (17 %), porkkana (10 %), suola,
mausteet (timjami, meirami).
Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,8 %.

Joka torstai on juhlapäivä!

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton,
kasvisruokavalioon.

Tuote (435 g)

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 165948

Tuote (520 g)

Myyntierä 6 tlk (520 g)

Tuotekoodi: 166014

Rakastettu hernekeittomme täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Merkkivuoden kunniaksi julistamme jokaisen hernaritorstain
juhlapäiväksi. Silloin voi herkutella vaikka Perinteisellä
hernekeitolla tai reilusti pekonia sisältävällä Juhlahernekeitollamme,
jota on saatavilla vain rajoitetun ajan.
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Jalostaja hernekeitot

Jalostaja hernekeitot

Jalostaja
Palvilihahernekeitto 435 g
Ainesosat: Vesi, herne (Suomi), palvattu
sianliha (Suomi), silava, suola.
Lihapitoisuus 9 %, lihaa ja lihaan
verrattavia valmistusaineita yht. 11 %.
Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,7 %.

Jalostaja
Juhlahernekeitto 435 g
Tuote (435 g)

Ainesosat: Vesi, herne, pekoni (17 %,
mm. suomalainen sianliha, stabilointiaineet
(E451, E452, E450), glukoosi,
hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine
(natriumnitriitti)), sipuli, suola. Lihapitoisuus
14 %. Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa on n. 0,7 %.

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 165940

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Tuote (435 g)

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 166016

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Luomu
hernekeitto 435 g
Ainesosat: Vesi, luomuherne (Suomi),
luomusianliha (Suomi), luomusilava, suola.
Lihapitoisuus 4 %.
Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,8 %.

Tuote (435 g)

Jalostaja Perinteinen
hernekeitto 4-pack
4 x 520 g

Myyntierä 12 tlk (435 g)

Ainesosat: Vesi, herne (Suomi), sianliha
(Suomi), silava, suola. Lihapitoisuus 4 %,
lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita
yht. 6 %. Suolapitoisuus nautintavalmiissa
tuotteessa n. 0,7 %.

Tuotekoodi: 165956

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Myyntierä (4 x 520 g)

Tuotekoodi: 165990

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Jalostaja Härkis®hernekeitto 435 g
Ainesosat: Vesi, herne, sipuli, HÄRKIS®härkäpapuvalmiste (6 %, härkäpapu, vesi,
herneproteiini, rypsiöljy, stabilointiaineet
(E460, E461), jodioitu suola, siirappi,
muunnettu maissitärkkelys, väri (sokerikulööri),
kasvikuitu, sipuliuute, mustapippuri), suola.
Suolapitoisuus ohjeen mukaan valmistetussa
tuotteessa on n. 0,8 %.

Tuote (435 g)

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 166013

Ravintosisältö /100 g

Laktoositon, gluteeniton, kasvisruokavalioon.

Jalostaja
Riistahernekeitto 435 g
Ainesosat: Vesi, herne (Suomi),
riistarouhe (4 %, mm. saksanhirvenliha,
poronliha, dekstroosi, sokeri,
hapettumisenestoaine (E301),
säilöntäaineet (E250, E252)), sipuli,
suola. Lihapitoisuus 4 %. Suolapitoisuus
ohjeen mukaan valmistetussa tuotteessa
on n. 0,6 %.
Laktoositon, gluteeniton.
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Tuote (435 g)

Myyntierä 6 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 165989

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

4

1,3

15

0,6

Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Perinteinen hernekeitto

529/126

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
-

3,2

6,1

0,99

Reilusti lihaisa hernekeitto

530/130

4,9

1,6

12

0,9

-

2,7

7

1

Kasvishernekeitto

323/77

0,3

0,1

13

1,8

-

3

4,4

1,1

Palvilihahernekeitto

563/134

5

1,7

14

0,6

-

3,1

6,7

0,95

Luomu hernekeitto

366/87

2,2

0,6

7,7

0,8

-

5,6

6,3

1

Härkis®-hernekeitto

425/101

0,9

0,1

15

1,4

-

3,7

6,2

1,1

Riistahernekeitto

382/91

0,9

0,3

8,9

1,6

-

5,7

8,8

0,9

Juhlahernekeitto

585/140

5,2

1,9

14

1

-

3,1

7,6

1

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä.
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Suomalaisten suosikkikeitot
Jalostajan kätevissä
pussipakkauksissa!
Jalostajan pussiin pakatut valmiskeitot ovat lämmitystä vaille
valmiita nautittaviksi joko sellaisenaan tai oman maun mukaan
tuunattuina. Keitot säilyvät avaamattomina huoneenlämmössä
ja ovat oivallisia tarjottavia hektiseen arkeen. Laajasta
keittovalikoimasta jokainen löytää oman suosikkinsa.

Jalostaja pussikeitot
Jalostaja pussikeitot
Jalostaja Kanakeitto
550 ml
Ainesosat: Vesi, broilerin rintafilee (alkuperä:
useat EU-maat, 9 %, mm. broilerin rintafilee,
muunnettu tapiokatärkkelys), porkkana,
vispikerma (kerma, sakeuttamisaine
(karrageeni)), tuorejuusto (5 %, mm.
maitojauhe, sakeuttamisaineet (pektiini,
guarkumi), säilöntäaine (E202), hapate),
tärkkelys (maissi, peruna), maissi, sipuli,
paprika, maissimaltodekstriini, mausteet
(persilja, curry (kurkuma, korianteri,
juustokumina, mustapippuri, inkivääri,
kardemumma, paprika, väri (kurkumiini,
betakaroteeni)), sipuli, valkosipuli, laakerinlehti,
sarviapila, timjami, korianteri), suola, purjo,
kasvirasva (palmuöljy), dekstroosi, aromit
(mm. voi (sis. maitoproteiinia), hiivauute,
happamuudensäätöaine (E508), rypsiöljy,
emulgointiaine (E450i). Kasviksia 11 %.

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665103

Laktoosinen, gluteeniton.

Jalostaja Juustoinen savuporokeitto
350 ml / 550 ml / 900 ml
Ainesosat: Vesi, kerma (kerma,
sakeuttamisaine (karrageeni)), tuorejuusto (5 %,
mm. maitojauhe, sakeuttamisaine (pektiini,
guarkumi), säilöntäaine (E202), hapate), sipuli,
lämminsavustettu pororouhe (3 %, mm.
poronliha, tärkkelys, vehnäkuitu (gluteeniton),
glukoosisiirappi, stabilointiaineet (E451, E452,
E407a), hapettumisenestoaineet (E316, E331),
arominvahvenne (soijaproteiinihydrolysaatti),
säilöntäaine (E250)), muunneltu tärkkelys
(maissi, peruna), maissimaltodekstriini, suola,
kasvirasva (palmuöljy), mausteet (mm. persilja,
valkosipuli, laakerinlehti, timjami, sarviapila,
savupaprika, viherpippuri), dekstroosi, aromit
(mm. voi (sis. maitoproteiinia)), hiivauute,
happamuudensäätöaine (E508), soijakastike,
rypsiöljy, emulgointiaine (E450i).

Tuote (350 ml)

Myyntierä 5 pss (350 ml)

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665117

Tuotekoodi: 665101
Tuote (900 ml)

Tuotekoodi: 665160

Vähälaktoosinen, gluteeniton.

Jalostaja Lihaisa
hernekeitto 550 ml
Ainesosat: Vesi, herne (16 %), sianliha
(Suomi), silava, sipuli (1,5 %), suola.
Lihapitoisuus 10 %, lihaa ja lihaan
verrattavia ainesosia yhteensä 11 %.

Myyntierä 3 pss (900 ml)

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665100

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.
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Jalostaja pussikeitot

Jalostaja pussikeitot

Jalostaja
Tomaattikeitto 550 ml

Jalostaja
Pinaattikeitto 350 ml

Ainesosat: Tomaatti (67 %), vesi, sipuli,
muunneltu maissitärkkelys, sokeri, suola,
mausteet (valkosipuli, chili, juustokumina,
oregano, kurkuma, mustapippuri,
inkivääri).

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665131

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Vähälaktoosinen, gluteeniton,
kasvisruokavalioon.

Jalostaja
Jauhelihakeitto 550 ml

Jalostaja Lohikeitto
550 ml

Ainesosat: Vesi, peruna, jauheliha
(alkuperä: Suomi, 10 %, naudanliha,
jodioitu suola), porkkana, lanttu,
palsternakka, selleri, purjo, sipuli, suola,
maissimaltodekstriini, mausteet (persilja,
laakerinlehti, sipuli, valkosipuli, sarviapila),
dekstroosi, aromit, hiivauute, rypsiöljy.

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665130

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.
		

Jalostaja
Lihakeitto 550 ml
Ainesosat: Vesi, peruna, naudanliha
(alkuperä: useat EU-maat, 10 %),
porkkana, lanttu, palsternakka, selleri,
purjo, sipuli, suola, maissimaltodekstriini,
aromit, mausteet (persilja, laakerinlehti,
valkosipuli), dekstroosi, soijakastike,
hiivauute, rypsiöljy.			
Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.
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Ainesosat: Vesi, pinaatti (12 %),
palmuöljy, muunneltu maissitärkkelys,
maitoproteiini, suola, sokeri, aromi
(pinaatti), sakeuttamisaine (ksantaanikumi),
väri (E141). Suolapitoisuus 0,8 %.

Ainesosat: Vesi, peruna, lohi (10 % Salmo
Salar, Norja, Skotlanti), porkkana, sipuli,
kalaliemijauhe (mm. dekstroosi, hiivauute,
maissimaltodekstriini, mausteet (purjo,
sellerinsiemen, mustapippuri), aromit,
rasvajauhe (palmuöljy RSPO SG)), suola,
tilli.

Tuote (350 ml)

Myyntierä 5 pss (350 ml)

Tuotekoodi: 665123

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665136

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665102

Jalostaja Luomu
kasvissosekeitto 550 ml
Ainesosat: Vesi, luomuporkkana,
luomuperuna, luomupalsternakka,
luomukurpitsa, luomusipuli,
luomuselleri, luomupurjo, luomusokeri,
luomutapiokatärkkelys, suola,
luomumausteet (sipuli, valkosipuli,
valkopippuri). Kasviksia yhteensä 54 %.

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665111

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton,
kasvisruokavalioon.
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Jalostaja pussikeitot
Jalostaja Tomaattilinssikeitto 550 ml
Ainesosat: Tomaatti (63 %), vesi, linssi
(7 %), sipuli, sokeri, suola, mausteet
(valkosipuli, chili, juustokumina, oregano,
kurkuma, mustapippuri, inkivääri).

Tuote (550 ml)

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665133

Jalostaja Bataattikurpitsasosekeitto 550 ml
Ainesosat: Vesi, bataatti (16 %),
kurpitsa (16 %), peruna, kookosmaito,
sipuli, tapiokatärkkelys, sokeri, suola,
riisitärkkelys, mausteet (sipuli, valkosipuli,
valkopippuri, persilja).

Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665134

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton,
kasvisruokavalioon.

Ravintosisältö /100 g
Jalostaja
Nakkikeitto 550 ml
Ainesosat: Vesi, peruna, nakki (15
%, mm. sianliha (Suomi), kamara
(Suomi), stabilointiaineet (E1412, E450),
jodioitu suola, perunakuitu, savuaromi,
mausteet (valkopippuri, inkivääri,
paprika, maustepippuri), aromit,
säilöntäaine (E250)), porkkana, lanttu,
palsternakka, selleri, purjo, sipuli,
suola, aromit, maissimaltodekstriini,
hapettumisenestoaine (E301), dekstroosi,
mausteet (persilja, valkosipuli,
laakerinlehti), soijakastike, rypsiöljy.
Kasviksia 30 %.			
Laktoositon, gluteeniton.

Tuotteet
Tuote (550 ml)

Myyntierä 5 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665138

Kanakeitto

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

3,5

2,2

5,7

1,4

-

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g
271/65

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
0,4

2,5

0,9

Juustoinen savuporokeitto

291/70

4,7

3,0

5,7

1,2

-

0,1

1,1

1,1

Lihaisa hernekeitto

370/88

3,9

1,4

8,0

0,4

-

1,8

4,4

0,63

Tomaattikeitto

120/30

0,2

-

5,8

3,4

-

0,4

0,8

0,8

Jauhelihakeitto

160/40

1

0,4

4,7

0,2

-

0,7

2,5

0,6

Lihakeitto

160/40

0,5

0,2

4,8

0,2

-

0,7

3,3

1

Pinaattikeitto

270/70

5,1

2,8

4

1,4

0,9

0,2

0,8

0,8

Lohikeitto

170/40

1

0,2

4,8

0,8

-

0,6

2,5

1

Luomu Kasvissosekeitto

120/30

0,1

0,1

5,6

3,5

-

1,5

0,6

0,6

Tomaatti-linssikeitto

190/50

0,3

-

7,8

3,4

-

0,5

2,8

0,8

Bataatti-kurpitsasosekeitto

280/70

2,6

2,4

9,5

3,2

-

1

0,8

0,6

Nakkikeitto

230/55

2,8

1,1

4,8

1,0

-

0,7

2,2

1,1

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna n. 1 vrk jääkaapissa.
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Jalostaja tetrakeitot

Raikas lounas aina valmiina

Jalostaja Tomaattituorejuustokeitto 500 g

Lämpimässä säilyvät Jalostajan keitot kulkevat kätevän kokonsa
ansiosta helposti mukana ja sopivat erinomaisesti vaikka lounaaksi
tai välipalaksi.

Ainesosat: Vesi, tomaatti (23 %),
auringonkukkaöljy, tuorejuusto (2 %, mm.
maito, laktoosi), maissitärkkelys, sokeri,
kerma, suola, sipulijauhe.

Lämmitystä vaille valmiit keitot valmistuvat käden käänteessä
mikrossa tai kattilassa. Keitto on herkullista sellaisenaan tai vaikka
paahdetuilla siemenillä, krutongeilla tai raejuustolla täydennettynä.
Valitse mieleisesi kolmesta eri mausta!

Tuote (500 g)

Myyntierä 12 prk (500 g)

Säilöntäaineeton, lisäaineeton.

Tuotekoodi: 505092

.

Jalostaja
Kasvissosekeitto 500 g
Ainesosat: Vesi, porkkana, sipuli, kerma,
peruna, palsternakka, suola, muunneltu
maissitärkkelys, purjojauhe, mausteet
(kirveli, mustapippuri, lipstikka), aromi.
Kasviksia yhteensä 50 %.

Tuote (500 g)

Myyntierä 12 prk (500 g)

Tuotekoodi: 505093

Säilöntäaineeton.

Jalostaja Samettinen
kantarellikeitto 500 g
Ainesosat: Vesi, porkkana, sipuli, kerma
(sis. maito), sieni (4 %, Cantharellus
cibarius), muunneltu maissitärkkelys,
juustojauhe (cheddar (sis. maito),
sulatesuola (E339)), sokeri, suola,
sieniuute (0,07%).

Tuote (500 g)

Myyntierä 12 prk (500 g)

Tuotekoodi: 505094

Säilöntäaineeton.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g

Tomaatti-tuorejuustokeitto

290/70

4,5

1

5,9

4,1

-

0,9

1

1

Kasvissosekeitto

250/60

3,7

2,6

4,6

2,3

-

1,2

1,6

0,8

Samettinen kantarellikeitto

228/55

3,7

2,6

4,3

2,1

-

0,6

0,8

0,74

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna max 3 vrk jääkaapissa.
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Jalostaja pata-ainekset
Jalostaja Italian pata 165 g
Ainesosat: Pasta (64 %,
durumvehnäjauho, vehnäkuitu, vesi),
mausteet (tomaatti, paprika, oregano,
basilika, valkosipuli, sipuli), muunneltu
maissitärkkelys, rasvajauhe (palmu RSPO
SG), sokeri, porkkana, suola, hiivauute,
herne, aromit ja uutteet (mustapippuri,
tomaatti, paprika), rypsiöljy. Ohjeen mukaan
valmistetun padan suolapitoisuus on n. 0,7
%. Tuote saattaa sisältää jäänteitä maidosta
ja sinapista.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665092

Laktoositon.

Jalostaja Italian pata 300 g
Ainesosat: Pasta (60 %,
durumvehnäjauho, vesi), mausteet
(tomaatti, paprika, oregano, basilika,
valkosipuli, sipuli), muunneltu
maissitärkkelys, rasvajauhe (palmu RSPO
SG), sokeri, porkkana, suola, hiivauute,
herne, aromit ja uutteet (mustapippuri,
tomaatti, paprika), rypsiöljy. Ohjeen mukaan
valmistetun padan suolapitoisuus on noin
0,9 %. Tuote saattaa sisältää jäänteitä
maidosta ja sinapista.

Helpot padat hektiseen arkeen!
Jalostajan pata-aineksilla syntyy helppo ja maukas kotiruoka
hetkessä. Pata-aines sisältää kaikki ruokaan tarvittavat kuivat
ainesosat kompaktisti samassa pussissa ja tuote säilyy pitkään
huoneenlämmössä. Tuoteperheen klassikkomauista löytyy nyt
myös täysjyväversioita.

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Myyntierä 8 pss (300 g)

Tuotekoodi: 665053

Laktoositon.

Jalostaja Täysjyvä
Italian pata 165 g

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Tuote (300 g)

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g

Italian pata 165 g

1447/343

5

1,9

59

11

-

7,7

11

3,6

Italian pata 300 g

1470/348

5,1

2

62

11

-

5,9

11

4

Täysjyvä Italian pata

1500/356

5,3

1,9

62

12

-

8,3

11

4

Tulinen Italian pata

1387/328

2,1

0,4

61

13

-

7,6

12

4,1

Havaijin pata

1454/344

3,4

0,4

68

12

-

4,3

8,2

4,9

Espanjan pata

1416/334

0,9

0,2

71

9,5

-

4,2

8,6

4,3

Maustainen Meksikon pata

1426/336

1,2

0,2

70

7,7

-

4,8

9,5

4,9

Makkaramestarin pata

1516/358

3,8

2,1

71

7,1

-

2,8

8,6

2

Nakkimestarin pata

1540/365

6,5

2,7

64

8,5

-

4,2

11

2,7

Täysjyvä Nakkimestarin pata

1582/375

7,1

2,8

63

9,8

-

6,8

11

3

Pekingin pata

1443/340

1,8

0,4

73

8,0

-

1,2

7,9

4,1

Thaipata

1453/343

2,1

0,5

71

4,5

-

2,2

8,8

4,1

Ainesosat: Täysjyväpasta (60 %, durumtäysjyvävehnäjauho, durumtäysjyvävehnäjauhovesi),
mausteet (tomaatti, paprika, oregano, basilika,
valkosipuli, sipuli), muunneltu maissitärkkelys,
rasvajauhe (palmu RSPO SG), sokeri, porkkana, suola, hiivauute, herne, aromit ja uutteet
(mustapippuri, tomaatti, paprika), rypsiöljy.
Ohjeen mukaan valmistetun padan suolapitoisuus on n. 0,7 %. Tuote saattaa sisältää
jäänteitä maidosta ja sinapista.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665015

Laktoositon.

Jalostaja Tulinen
Italian pata 165 g
Ainesosat: Pasta (64 %, vehnäjauho,
durumvehnäjauho, vesi), mausteet
(tomaatti, sipuli, paprika, chili, valkosipuli,
mustapippuri, oregano, basilika), suola,
herne, sokeri, rypsiöljy.
Ohjeen mukaan valmistetun padan
suolapitoisuus on n. 0,8 %.
Tuote saattaa sisältää jäänteitä maidosta
ja sinapista.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665095

Laktoositon.			

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä.
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Jalostaja pata-ainekset

Jalostaja pata-ainekset
Jalostaja
Nakkimestarin pata 165 g

Jalostaja Havaijin pata 195 g
Ainesosat: Riisi (56 %), mausteet (paprika,
sipuli, porkkana, curry (mm. korianteri,
Tuote (195 g)
juustokumina, sinappi, mustapippuri, cayenne), inkivääri, kurkuma), muunneltu maissitärkkelys, ananas (mm. ananas, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), rasvajauhe
(mm. auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi,
hapettumisenestoaine (rosmariiniuute)),
hiivauutevalmiste (mm. hiivauute, aromi, ammoniumkloridi), sokeri,
omena, suola, maissimaltodekstriini, herne, rypsiöljy, paprikauute.
Kasviksia 19 %. Ohjeen mukaan valmistetun padan suolapitoisuus
on n. 1,0 %. Tuote saattaa sisältää jäänteitä gluteenista ja maidosta.

Myyntierä 10 pss (195 g)

Tuotekoodi: 665048

Laktoositon.

Ainesosat: Pasta (70 %, vehnäjauho,
durumvehnäjauho, vesi), mausteet
(tomaatti, paprika, sinapinsiemen,
mustapippuri, sipuli, persilja), muunneltu
maissitärkkelys, rasvajauhe (palmu RSPO
SG), sokeri, hiivauute, aromit (savu,
aromivahventeet (E621, E627, E631)), suola,
rypsiöljy. Ohjeen mukaan valmistetun
padan suolapitoisuus on n. 1,3 %.
Voimakassuolainen. Tuote saattaa sisältää
jäänteitä maidosta.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665093

Laktoositon.

Jalostaja Espanjan pata
190 g
Ainesosat: Riisi (61 %),
maissimaltodekstriini, mausteet (paprika,
sipuli, tomaatti, kurkuma, korianteri,
valkosipuli, juustokumina, kumina, inkivääri,
cayenne, sarviapila), sokeri, suola,
perunatärkkelys, herne, aromit (mm. savu),
rapsiöljy, väri (E100). Kasviksia 12 %. Ohjeen
mukaan valmistetun padan suolapitoisuus
on noin 0,9 %. Tuote saattaa sisältää jäämiä
gluteenista, maidosta ja sinapista.

Jalostaja Täysjyvä
Nakkimestarin pata 165 g
Tuote (190 g)

Myyntierä 10 pss (190 g)

Tuotekoodi: 665051

Laktoositon.

Ainesosat: Täysjyväpasta (67 %,
durumtäysjyvävehnäjauho, vesi), mausteet
(tomaatti, paprika, sinapinsiemen,
mustapippuri, sipuli, persilja), muunneltu
maissitärkkelys, rasvajauhe (palmu
RSPO SG), sokeri, hiivauute, aromit
(savu, aromivahventeet (E621, E627,
E631)), suola, rypsiöljy. Ohjeen mukaan
valmistetun padan suolapitoisuus on n.
1,3 %. Voimakassuolainen. Tuote saattaa
sisältää jäänteitä maidosta.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665017

Laktoositon.

Jalostaja Pekingin pata
165 g

Jalostaja Maustainen
Meksikon pata 190 g
Ainesosat: Riisi (63 %), mausteet
(paprika, tomaatti, sipuli, chili, oregano,
rosmariini, valkosipuli, juustokumina),
maissimaltodekstriini, muunneltu
maissitärkkelys, suola, sokeri, papu (2,6 %),
aromi, hiivauute, väri (sokerikulööri), rapsiöljy.
Kasviksia 11 %. Ohjeen mukaan valmistetun
padan suolapitoisuus on n. 1,0 %. Tuote
saattaa sisältää jäänteitä gluteenista,
maidosta ja sinapista.

Tuote (190 g)

Myyntierä 10 pss (190 g)

Tuotekoodi: 665041

Laktoositon.

Laktoositon.
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Tuote (190 g)

Myyntierä 10 pss (190 g)

Tuotekoodi: 665077

Laktoositon.

Jalostaja Thaipata 165 g

Jalostaja Makkaramestarin pata
165 g
Tuote (165 g)
Ainesosat: Riisi (70 %), mausteet (sipuli,
paprika, curry (mm. korianteri, juustokumina,
sinappi, cayenne), persilja, inkivääri, kurkuma, mustapippuri), maissimaltodekstriini,
muunneltu maissitärkkelys, rasvajauhe
(palmu RSPO SG), omena, sokeri, hiivauute,
aromit (aromit, aromivahventeet (E621, E627,
E631)), suola, rypsiöljy. Ohjeen mukaan valmistetun padan
suolapitoisuus on n. 1,1 %. Tuote saattaa sisältää jäämiä
gluteenista ja maidosta.

Ainesosat: Jasmiiniriisi 82 %, sokeri,
suola, kuivatut vihannekset (paprika
2,3 %, valkosipuli 0,6 %), muunneltu
maissitärkkelys, rypsi/rapsiöljy, aromit,
maissiproteiinihydrolysaatti, mausteuutteet
(sipuli, inkivääri, chili, neilikka), mausteet
(fenkoli, kaneli), kokonaan kovetettu
kasvirasva (rypsi/rapsi). Ohjeen mukaan
valmistetun padan suolapitoisuus on n.
0,9 %. Tuote saattaa sisältää jäänteitä
gluteenista, maidosta ja sinapista.

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665094

Ainesosat: Jasmiiniriisi 82 %, kuivatut
vihannekset (paprika 4,6 %, valkosipuli
1,1 %), suola, sokeri, mausteet (paprika,
inkivääri, kurkuma, korianteri), muunneltu
maissitärkkelys, rypsi/rapsiöljy,
hiivauute, maissiproteiinihydrolysaatti,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo),
aromit, kokonaan kovetettu kasvirasva (rypsi/
rapsi), chiliuute. Ohjeen mukaan valmistetun
padan suolapitoisuus on n. 0,7 %. Tuote saattaa
sisältää jäänteitä gluteenista, maidosta ja
sinapista.

Tuote (165 g)

Myyntierä 10 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665078

Laktoositon.
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Jalostaja ruokasäilykkeet

Kätevät klassikot!
Jalostajan ruokasäilykkeissä on tuttuja arkiherkkuja,
jotka sopivat perinteiseen makuun. Ruokasäilykkeet
ovat helppoja ja hyvin säilyviä arjen helpottajia.
Säilyketölkkimme ovat 100% kierrätettäviä; laita
tölkki huuhdeltuna metallinkierrätykseen ja etiketti
paperinkeräykseen.

Jalostaja
Lihapullakastike 400 g
Ainesosat: Vesi, lihapulla 35 % (mm. naudan
liha (alkuperä: useat EU-maat, 4,6 %), kamara,
soijaproteiinivalmiste, sianliha (alkuperä: Suomi,
2,2 %), naudan sydän, korppujauho (vehnä),
perunajauho, mausteet (mm. korianteri), perunakuitu, stabilointiaine (E451), dekstroosi), rypsiöljy,
muunneltu maissitärkkelys, vehnäjauho, maito
jauhe, mausteet (paprika, laakerinlehti, mustapippuri, valkosipuli, sipuli, valkopippuri, lipstikka),
soijakastike (mm. soijapapu, säilöntäaine
(E202)), suola, väri (sokerikulööri), aromit, sokeri,
nostatusaine (E500), sakeuttamisaine (guarkumi),
arominvahvenne (E621), maissimaltodekstriini,
rasvajauhe (palmu). Lihapitoisuus 11 %.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165508

Vähälaktoosinen.

Jalostaja Herkkulihapullaruskeakastike 400 g

Tuote (400 g)

Ainesosat: Vesi, lihapulla (34 %, mm.
naudanliha (alkuperä: useat EU-maat), sianliha
(alkuperä: Suomi), naudan sydän (alkuperä:
Suomi), kamara, soijaproteiinivalmiste,
korppujauho (vehnä), perunajauho, sipuli,
muunneltu maissitärkkelys, suola, perunakuitu,
stabilointiaine (E451), dekstroosi (maissi), aromit), kerma
(kerma (sis. maito), sakeuttamisaine (karrageeni)),
kastikejauhe (mm. muunnettu tärkkelys, fariinisokeri,
mausteet (sipuli, paprika, korianteri, maustepippuri,
mustapippuri, valkopippuri), rasvajauhe (auringonkukka),
aromit, maltodekstriini, hiivauute, soijakastikejauhe,
väri (sokerikulööri), rypsiöljy). Lihapitoisuus 13 %.
Voimakassuolainen.

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165514

Laktoositon.

Jalostaja Lihapyörykät
ruskeakastikkeessa 400 g
Ainesosat: Vesi, lihapulla 35 % (mm.
naudanliha (alkuperä: useat EU-maat,
4,6 %), kamara, sianliha (alkuperä: Suomi,
2,2 %), naudan sydän, korppujauho (vehnä),
maitojauhe, perunajauho, perunakuitu,
stabilointiaine (E451)), muunneltu
maissitärkkelys, maissimaltodekstriini,
vehnäjauho, suola, mausteet (valkopippuri,
maustepippuri, mustapippuri, paprika,
korianteri, sipuli, valkosipuli, muskotinkukka,
laakerinlehti, sellerinsiemen, tomaatti),
arominvahvenne (E621), aromit, dekstroosi, väri
(sokerikulööri), soijaproteiini, rypsiöljy, sokeri,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
Voimakassuolainen. Lihapitoisuus 11 %.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165155

Vähälaktoosinen.
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Jalostaja ruokasäilykkeet

Jalostaja ruokasäilykkeet

Jalostaja Stroganoff 400 g
Ainesosat: Vesi, naudan ulkopaisti
(alkuperä: useat EU-maat, 40 %), rypsiöljy,
muunneltu maissitärkkelys, tomaattipyre,
tomaattiketsuppi (mm. tomaattisose,
sakeuttamisaine (E466, ksantaanikumi),
säilöntäaineet (E211, E202), neilikka,
chili), maissimaltodekstriini, suola,
vehnäjauho, mausteet (sipuli, valkopippuri,
maustepippuri, mustapippuri, paprika,
korianteri, valkosipuli, muskotinkukka,
laakerinlehti, sellerinsiemen, tomaatti,
lipstikka), soijakastike (mm. soijapapu),
maitojauhe, etikka, arominvahvenne (E621),
aromit, sokeri, väri (sokerikulööri), dekstroosi,
soijaproteiinivalmiste, rasvajauhe (palmu),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
Sisältää 140 g paistettua lihaa.

Tuote (400 g)

Jalostaja Broilerpyörykkäcurrykastike 400g

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165098

Vähälaktoosinen.

Laktoositon. Gluteeniton. Säilöntäaineeton.

Jalostaja
Sianlihakastike 400 g

Jalostaja Herneitä
suolaliemessä 430 g

Ainesosat: Vesi, sianliha (Suomi, 40 %),
rypsiöljy, muunneltu maissitärkkelys,
maissimaltodekstriini, vehnäjauho, aromit,
mausteet (valkopippuri, maustepippuri,
mustapippuri, paprika, sipuli, valkosipuli,
muskotinkukka, laakerinlehti, korianteri,
sellerinsiemen, tomaatti), suola,
arominvahvenne (E621), glukoosi, väri
(sokerikulööri), soijaproteiinivalmiste,
sokeri, happamuudensäätöaine
(sitruunahappo). Sisältää paistettua lihaa
120 g.

Tuote (400 g)

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Ainesosat: Vesi, kanapyörykkä (22 %,
mm. broilerinliha (Suomi), muunneltu
tapiokatärkkelys, perunajauho, mausteet
(mm. maustepippuri, muskottipähkinä),
perunahiutale, perunakuitu, stabilointiaine
(E450), emulgointiaine (E322)), ananasmurska
(mm. ananas, happamuudensäätöaine (E330)), kerma
(kerma (sis. maito), sakeuttamisaine (E407)), muunneltu
maissi- ja perunatärkkelys, sokeri, maissimaltodekstriini,
mausteet (mm. curry 0,5 % (kurkuma, korianteri,
kumina, mustapippuri, inkivääri, kardemumma, väri
(E100, E160a)), sipuli, paprika, valkosipuli, laakerinlehti,
sarviapila), kanaliemijauhe (mm. aromit, rypsiöljy),
kasvirasva (palmuöljy), suola, dekstroosi, aromit,
rapsiöljy, happamuudensäätöaine (E508).

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165510

Tuote (430 g)

Ainesosat: Herneitä (56%), vettä ja
suolaa (0,8 %).

Myyntierä 6 tlk (430 g)

Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton,
kasvisruokavalioon, vegaaninen.
Tuotekoodi: 165054

Tuotekoodi: 165223

Laktoositon.

Jalostaja Tilliliha 400 g
Ainesosat: Vesi, sianliha (alkuperä: Suomi,
40 %), kastikejauhe (mm. muunneltu
tärkkelys, rasvajauhe (palmuöljy,
glukoosisiirappi), maissitärkkelys,
maltodekstriini, aromit (vehnä, soija),
arominvahventeet (E621, E627, E631),
mausteuutteet (mustapippuri, selleri,
paahdettu sipuli, dekstroosi), mausteet
(kurkuma, valkosipuli, sipuli), rapsiöljy,
kovetettu kasvirasva, emulgointiaine (E471),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo)),
etikka, sokeri, muunneltu maissitärkkelys,
kuivattu tilli (0,1 %), suola. Sisältää 140 g
paistettua lihaa.
Laktoositon, säilöntäaineeton.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Tuotekoodi: 165088

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g

Lihapullakastike

533/128

7,6

1,5

7,9

1,3

0,7

0,9

6,5

1,1

Herkkulihapullaruskeakastike

605/145

9,2

4,1

8,8

2,2

-

1

6,3

1,3

Lihapyörykät ruskeakastikkeessa

399/95

3,9

1,1

8,3

1

0,4

0,8

6,3

1,4

Stroganoff

412/98

5,2

1,2

4,8

1

0,2

0,2

8

1,2

Sianlihakastike

605/146

11

3,3

4,4

0,3

-

0,1

6,9

0,83

Tilliliha

378/90

4,7

2,1

4,4

0,7

-

-

7,4

0,83

Broilerpyörykkäcurrykastike

404/97

5,1

2,2

8,7

3,3

-

0,3

3,9

1,1

Herneet

246/59

0,9

0,2

5,7

2,4

-

4,7

4,6

0,85

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä.

22

23

Jalostaja liha- ja broilersäilykkeet
Jalostaja
Naudanlihavalmiste 400 g

Monikäyttöiset
lihasäilykkeet!

Ainesosat: Naudanliha (alkuperä: useat
EU-maat), vesi, muunneltu maissitärkkelys,
soijaproteiini, suola, stabilointiaineet (E450,
E451), mausteuutteet, arominvahvenne
(E621), hapettumisenestoaine
(E315), rapsiöljy, aromit, säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus 72 %.

Lihasäilykkeet ovat klassikoita, jotka toimivat
niin kylmissä kuin lämpimissä ruoissa.
Jalostajan lihasäilykkeet ovat helppoja
ja hyvin säilyviä arjen helpottajia.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165153

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Sian- ja
naudanlihavalmiste 400 g
Ainesosat: Vesi, sianliha (alkuperä: Suomi),
kamara, naudanliha (alkuperä: useat EUmaat), silava, muunneltu maissitärkkelys,
naudan sydän, soijaproteiini, suola,
stabilointiaine (E450), mausteuutteet,
arominvahvenne (E621), hapettumisenestoaine
(E315), rapsiöljy, aromit, säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus 50 %, lihaa ja
lihaan verrattavia valmistusaineita yhteensä
60 %. Sianlihaa 70 %, naudanlihaa 30 %.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165151

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Naudan- ja
sianlihavalmiste 400 g
Ainesosat: Naudanliha (alkuperä: useat
EU-maat), sianliha (alkuperä: Suomi), vesi,
kamara, silava, muunneltu maissitärkkelys,
soijaproteiini, suola, stabilointiaine (E450),
mausteuutteet, arominvahvenne (E621),
hapettumisenestoaine (E315), rapsiöljy,
mustapippuri, aromit, säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus 70 %, lihaa ja
lihaan verrattavia valmistusaineita yhteensä
75 %. Naudanlihaa 53 %, sianlihaa 47 %.

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165154

Laktoositon, gluteeniton.

Ravintosisältö /100 g
Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

5,3

3,3

18

5,5

5,5

0,2

22

8,3

3,7

0,2

Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Naudanlihavalmiste

800/190

Sian- ja naudanlihavalmiste

1090/262

Naudan- ja sianlihavalmiste

1170/280

13

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
0,2

-

-

16

1,9

-

-

20

1,9

-

-

18

2

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä.
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Jalostaja liha- ja broilersäilykkeet
Jalostaja
Broileria vedessä
200 g

Kotimaista broileria
kätevästi tölkistä

Tuote (200 g)

Myyntierä 8 tlk (200 g)

Ainesosat: Broilerinliha (Suomi,
76 %) vesi, jodioitu suola,
säilöntäaine (natriumnitriitti).

Maukkaat broilersäilykkeemme ovat valmiita
käytettäviksi sellaisenaan. Ne sopivat erinomaisesti
esimerkiksi salaatteihin, wrappeihin, tortilloihin
tai vaikka eväsleivän väliin. Mikä parasta,
säilykkeemme on valmistettu 100-prosenttisesti
laadukkaasta kotimaisesta broilerinlihasta.

Tuotekoodi: 165589

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja
Broileria öljyssä
200 g

Tuote (200 g)

Myyntierä 8 tlk (200 g)

Ainesosat: Broilerinliha (Suomi,
71 %), rypsiöljy, jodioitu suola,
vesi, säilöntäaine (natriumnitriitti).

Tuotekoodi: 165590

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Broileria
tomaattikastikkeessa
200 g

Tuote (200 g)

Myyntierä 8 tlk (200 g)

Ainesosat: Broilerinliha (Suomi,
45 %), vesi, tomaattipyree (15 %),
rypsiöljy, sokeri, maissitärkkelys,
etikka, jodioitu suola, mausteet
(mustapippuri, chili, juustokumina,
oregano, valkosipuli).

Tuotekoodi: 165591

Laktoositon, gluteeniton,
lisäaineeton, säilöntäaineeton.

Ravintosisältö /100 g
Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

5,3

1,3

-

1510/370

34

2,8

-

-

710/170

11

1,2

6,5

4,7

Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Broileria vedessä

480/120

Broileria öljyssä
Broileria tomaattikastikkeessa

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
-

-

-

17

0,9

-

-

16

0,8

-

0,9

11

0,6

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä.
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Jalostaja pussikastikkeet
Jalostaja Lihapyörykät
kermakastikkeessa 450 g

Joskus on muutakin
tekemistä kuin ruoanlaitto

Tuote (450 g)
Ainesosat: Vesi, lihapyörykkä (29 %, mm. sian- ja
naudanliha (Ruotsi), peruna, perunajauho, sipuli,
jodioitu suola, perunakuitu, dekstroosi, mausteet
(muskottipähkinä, mustapippuri), hiivauute, aromi),
kerma (2,8 %, kerma (sis. maito), sakeuttamisaine
(E407)), muunneltu maissitärkkelys, tomaattisose,
soijakastike (mm. soijapapu, vehnäjauho, säilöntäaine
(E202)), lihaliemijauhe (mm. maissimaltodekstriini, aromit, rypsiöljy), laktoositon
maitojauhe, mausteet (paprika, laakerinlehti, valkosipuli, sipuli), suola, aromit,väri
(sokerikulööri), sokeri, nostatusaine (E500), sakeuttamisaine (E412).

Mehevät pussikastikkeemme on tehty ihmisille, joilla
aika tai innostus ruoanlaittoon on kortilla. Lämpökäsittelyn
ansiosta pussikastikkeet säilyvät lämpimässä pitkään ja ovat
valmiita nautittavaksi muutamassa minuutissa. Sinun täytyy
vain valita mieleisesi lisuke!

Myyntierä 5 pss (450 g)

Tuotekoodi: 665507

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Broilerpyörykät
currykastikkeessa 450 g
Ainesosat: Vesi, kanapyörykkä (24 %, mm. broilerinliha Tuote (450 g)
(Suomi), muunneltu tapiokatärkkelys, perunajauho,
mausteet (mm. maustepippuri, muskottipähkinä),
perunahiutale, perunakuitu, stabilointiaine (E450),
emulgointiaine (E322)), ananasmurska (mm. ananas,
happamuudensäätöaine (E330)), kerma (kerma (sis.
maito), sakeuttamisaine (E407)), muunneltu maissija perunatärkkelys, sokeri, maissimaltodekstriini, mausteet (mm. curry 0,5 %
(kurkuma, korianteri, kumina, mustapippuri, inkivääri, kardemumma, väri (E100,
E160a)), sipuli, paprika, valkosipuli, laakerinlehti, sarviapila), kanaliemijauhe (mm.
aromit, rypsiöljy), kasvirasva (palmuöljy), suola, dekstroosi, aromit, rapsiöljy,
happamuudensäätöaine (E508).

Myyntierä 5 pss (450 g)

Tuotekoodi: 665508

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Kermainen
nakkikastike 450g
Tuote (450 g)
Ainesosat: Vesi, nakki (30 %, mm. broilerinliha
(Suomi), mekaanisesti erotettu siipikarjan- ja
porsaanliha (Suomi), kamara, silava, jodioitu
suola, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301),
säilöntäaine (E250)), kerma (4 %, kerma (sis.
maito), stabilointiaine (karrageeni)), muunneltu
maissitärkkelys, tomaattisose, rasvajauhe
(auringonkukka), sokeri, aromit, mausteet (sipuli, paprika, mustapippuri,
valkopippuri), maissi- ja perunatärkkelys, suola, hiivauute, soijakastike
(soijapapu, suola, etikka), maltodekstriini, väri (sokerikulööri), kasviöljy (rypsi).

Myyntierä 5 pss (450 g)

Tuotekoodi: 665511

Laktoositon, gluteeniton.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g

Lihapyörykät kermakastikkeessa

372/89

5,4

2,4

5,7

1,4

-

0,2

4,3

1,1

Broilerpyörykät currykastikkeessa

415/99

5,2

2,3

8,8

3,3

-

0,3

4,2

1,1

Kermainen nakkikastike

451/108

6,1

2,3

8,9

2,4

-

0,3

4,2

1,2

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna n. 1 vrk jääkaapissa.
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Jalostaja pasteijat
Jalostaja
Kinkkupasteija 125 g
Ainesosat: Sianliha (Suomi), vesi, rypsiöljy,
kananmuna, maitojauhe, suola, sokeri,
hiivauute, mausteet (sipuli, paprika,
valkopippuri), maissimaltodekstriini,
savuaromi, aromi. Lihapitoisuus 51 %,
lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita
64 %.

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 165523

Gluteeniton, lisäaineeton.

Jalostaja
Maksapasteija 125 g
Ainesosat: Vesi, sian- ja naudan
maksa (Suomi, 28 %), sianliha (Suomi),
silava, mausteseos (maltodekstriini,
suola, sokeri, sakeuttamisaine (E466),
maustepippuri, valkopippuri, sipuli,
meirami, muskottipähkinä), maitojauhe,
hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo,
natriumsitraatti), glukoosi, säilöntäaine
(natriumnitriitti).

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 165533

Gluteeniton.

Jalostaja
Tonnikalapasteija 125 g

Suomalaisten arkeen
ja juhlaan: koukuttavan
helpot pasteijat!
Jalostajan herkulliset pasteijat sopivat sekä arkena
leivän päälle että moniin juhlapöydän tarjoiluihin.
Pasteijat on pakattu tuubeihin ja ne säilyvät
avaamattomina huoneenlämmössä pitkään.

Ainesosat: Rypsiöljy, tonnikala
(32 %), vesi, kananmuna, maitojauhe,
suola, mausteet (tomaatti,
persilja, korianteri, valkopippuri),
soijaproteiini, maissimaltodekstriini,
glukoosi, sakeuttamisaine (E466),
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo,
askorbiinihappo), aromit (sitruuna, kerma,
paprika, sipuli). Suolapitoisuus 2,1 %.

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 165526

Gluteeniton, säilöntäaineeton.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Kinkkupasteija

1600/390

38

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

11

2,2

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
1,8

1,1

0,1

8,5

1,1

Maksapasteija

950/230

17

5,7

7,6

4

2,8

0,2

11

2

Tonnikalapasteija

1710/420

40

3,7

4

2,5

2,1

0,4

10

2,1

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna n. viikon jääkaapissa.
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Jalostaja sillit
Jalostaja Perinteinen
tomaattisilli 250/150 g
Ainesosat: Silli (60 %, Clupea Harengus,
FAO 27 Koillis-Atlantti), sokeri, vesi,
tomaattipyre (6 %) etikka, punaviini,
mausteuutteet (maustepippuri, valkopippuri,
inkivääri, neilikka, valkosipuli, gin),
punapuu-uute, säilöntäaine (E211).
Voimakassuolainen.

Tuote (250/150 g)

Myyntierä 12 prk (250/150 g)

Tuotekoodi: 505050

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Perinteinen
sipulisilli 250/150 g

Suomessa taidokkaasti
valmistettu silli
Suomessa on aina syöty silliä – nimenomaan
suomalaista silliä. Sitä on tehty taidokkaasti
suomalaisen reseptin mukaan ja nautittu asiaan
kuuluvalla hartaudella. Me Jalostajalla halusimme
varmistaa, että suomalaisten ruokapöydässä on
jatkossakin Suomessa valmistettua silliä. Silliä,
joka on niin suomalaista kuin olla ja voi.

Ainesosat: Silli (60 %, Clupea Harengus,
FAO 27 Koillis-Atlantti), sokeri, vesi, etikka,
kuivattu sipuli (1,6 %), maustepippuri, mauste
uutteet (mm. inkivääri, kaneli, neilikka,
kardemumma, valkopippuri), väri (punajuuri),
säilöntäaine (E211), sakeuttamisaine
(ksantaanikumi), punapuu-uute.
Voimakassuolainen.

Tuote (250/150 g)

Myyntierä 12 prk (250/150 g)

Tuotekoodi: 505051

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Perinteinen
saaristosilli 250/150 g
Ainesosat: Silli (60 %, Clupea Harengus,
FAO 27 Koillis-Atlantti), sokeri, vesi, etikka,
punaviini, kuivattu sipuli, mausteuutteet
(maustepippuri, valkopippuri, inkivääri,
neilikka, väri (punajuuri)), punapuujauhe,
säilöntäaine (E211), sakeuttamisaine
(ksantaanikumi). Voimakassuolainen.

Tuote (250/150 g)

Myyntierä 12 prk (250/150 g)

Tuotekoodi: 505052

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Perinteinen
makea silli 250/150 g
Ainesosat: Silli (60 %, Clupea harengus,
FAO27 Koillis-Atlantti), sokeri, vesi,
suola, etikka, mausteet ja mausteuutteet
(maustepippuri, inkivääri, kaneli, neilikka,
oregano, punapuu), säilöntäaine (E211,
E200). Voimakassuolainen.

Tuote (250/150 g)

Myyntierä 12 prk (250/150 g)

Tuotekoodi: 505054

Laktoositon, gluteeniton.
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Jalostaja sillit
Jalostaja Marinoitu
kolmen sipulin silli
220/110 g
Ainesosat: Silli (50 %, Clupea harengus,
FAO 27 Koillis-Atlantti), vesi, sokeri, etikka,
kuivattu sipuli (0,2 %), sakeuttamisaine
(ksantaanikumi), säilöntäaine (E211),
maustepippuri, punapuu-uute, rosepippuri,
ruohosipuli (0,01 %), valkosipuli (0,01 %),
aromi. Voimakassuolainen.

Tuote (220/110 g)

Myyntierä 8 prk (220/110 g)

Tuotekoodi: 505061

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Marinoitu
tomaattisilli 220/110 g
Ainesosat: Silli (50 %, Clupea harengus,
FAO 27 Koillis-Atlantti), vesi, sokeri,
tomaattipyre (8 %), kuivattu sipuli (1,6
%), mausteet ja mausteuutteet (sipuli,
valkosipuli, basilika), sakeuttamisaine
(ksantaanikumi), säilöntäaine (E211).
Voimakassuolainen.

Tuote (220/110 g)

Myyntierä 8 prk (220/110 g)

Tuotekoodi: 505062

Laktoositon, gluteeniton.

Jalostaja Marinoitu
sinappisilli 220 g
Ainesosat: Silli (50 %, Clupea harengus,
FAO27 Koillis-Atlantti), sokeri, rypsiöljy,
Auran sinappi 12 % (mm. sinapinsiemen,
etikka, suola), vesi, säilöntäaineet (E211,
E202), sakeuttamisaine (ksantaanikumi),
väri (betakaroteeni), aromi.
Voimakassuolainen.

Tuote (220 g)

Myyntierä 8 prk (220 g)

Tuotekoodi: 505060

Laktoositon, gluteeniton.

Ravintosisältö /100 g
Jalostaja Marinoitu
jalosilli 220 g
Ainesosat: Silli (50 %, Clupea harengus,
FAO27 Koillis-Atlantti), vesi, sokeri,
suola, jaloviina (2,5 %), etikka, sipuli,
mausteet ja mausteuutteet (mustapippuri,
maustepippuri, kaneli, inkivääri,
neilikka, oregano, punapuu, vodka,
valkopippuri), säilöntäaineet (E211, E200).
Voimakassuolainen.
Laktoositon, gluteeniton.

Tuote (220 g)

Myyntierä 8 prk (220 g)

Tuotekoodi: 505063

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

13

2,5

13

990/240

13

2,5

940/230

13

2,5

1042/249

13

2,5

810/200

10

2,5

Tuotteet

Energiaa Rasvaa
kj/kcal
g

Perinteinen tomaattisilli

910/220

Perinteinen sipulisilli
Perinteinen saaristosilli
Perinteinen makea silli
Marinoitu kolmen sipulin silli

Sokereita Laktoosia Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
g
g
13

-

-

12

7

18

18

-

-

12

7

15

15

-

-

12

7

22

22

-

-

11

7,0

18

18

-

-

10

3

Marinoitu tomaattisilli

800/190

10

2,5

18

18

-

-

10

3

Marinoitu sinappisilli

1218/292

22

2,4

17

16

-

-

8,3

3,3

Marinoitu jalosilli

882/211

12

2,5

19

18

-

-

11

5,9

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna n. viikon jääkaapissa.
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Jalostaja Para Team on parayleisurheilijoiden ja
suomalaisen perheyhtiön yhteinen matka kohti
parampaa arkea.

Leo-Pekka Tähti

Amanda Kotaja

T54 ratakelaus

T54 ratakelaus

Iida Lounela

Inkki Inola

T/F12

B3 maastohiihto

Pia Reitti

Jenna Rajahalme

kouluratsastus ryhmä 4

S10 uinti

Jalostaja Para Team -hankkeen ytimessä on urheilijoiden parampi arki: tähtihetket, haasteet ja
kaikki siltä väliltä. Kestäville arvoille rakennettu kumppanuus on tärkeää perheyhtiö Jalostajalle, jolle
vastuullisuus ja arjen tukeminen ovat kaiken perusta.
Jalostaja Para Team koostuu kuudesta urheilijasta, jotka ovat nuoria lupauksia tai jo menestystä niittäneitä
konkareita. Tiimiläiset kisaavat niin yleisurheilussa, ratsastuksessa, uinnissa kuin hiihdossakin. Jokainen
heistä on arjen sankari – niin urheilukentällä kuin sen ulkopuolella.
Vuonna 2018 alkaneella yhteistyöllä tuetaan tiimiin kuuluvia urheilijoita ja laajemmin koko paraurheilun
asemaa Suomessa. Projekti on sekä Jalostajan että suomalaisen parayleisurheilun historian mittavin
sponsorointihanke. Yhteistyö kuuden urheilijan kanssa jatkuu aina vuoden 2024 paralympialaisiin saakka.
Seuraa Jalostaja Para Teamin matkaa Instagramissa @jalostajaparateam!
#parampiarki
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Auran majoneesit

Auran majoneesit
kruunaavat herkutteluhetket!

Uusi
pullo!

Auran majoneesien makuvalikoima on maukkaan
runsas maustetuista maustamattomiin ja vegaanisiin
vaihtoehtoihin. Keskiössä on aina maku, ja jokaiselle
tuotteelle löytyy oma pari. Lisää vain mökkireissu,
grillijuhlat tai joulupöytä – Auran hoitaa loput.

Auran Vegaani majoneesi
270 g

Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, Auran
Sinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), etikka, sokeri, muunneltu perunaja maissitärkkelys, suola, sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet
(E202, E211), happamuudensäätöaine
(natriumkarbonaatti, sitruunahappo).

Tuotekoodi: 843154

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaani.

Uusi
pullo!

Auran Vegaani chilimajoneesi
270 g
Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
sokeri, Auran sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), etikka, sitruunamehu,
paprikasäilyke (mm. paprika, stabilointiaine
(E509)), chilikastike (2,5 %, mm. chili 86 %,
happamuudensäätöaine (etikkahappo)), suola,
muunneltu peruna- ja maissitärkkelys, mausteet (cayennepippuri/
chili 0,2 %, valkosipuli), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi,
guarkumi), säilöntäaineet (E202, E211), happamuudensäätöaineet
(maitohappo, kalsiumlaktaatti, sitruunahappo, natriumkarbonaatti).

Tuotekoodi: 843155

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaani.

Uusi
pullo!

Auran Vegaani kurkkumajoneesi
270 g
Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
sinappikurkkusalaatti (10,5 %, mm. kurkku
50 %, sipuli, paprika, aromit, väri
(betakaroteeni)), Auran Sinappi
(mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), sokeri, etikka, muunneltu
peruna- ja maissitärkkelys, suola, happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo, natriumkarbonaatti), sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet (E202, E211).

Tuotekoodi: 843156

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaani.

Uusi
pullo!

Auran Vegaani paprikamajoneesi
270 g
Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
paprikasäilyke (8,4 %, mm. paprika,
stabilointiaine (E509)), Auran Sinappi
(mm.
sinapinsiemen, mausteuute (kurkuma)),
sokeri, etikka, muunneltu peruna- ja
maissitärkkelys, suola, happamuuden-säätöaineet (maitohappo, kalsiumlaktaatti,
natriumkarbonaatti, sitruunahappo), sinappikurkkusalaatti (mm. kurkku, sipuli, aromit,
väri (betakaroteeni)), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet
(E202, E211), mausteet (chili, juustokumina, oregano, valkosipuli).

Tuotekoodi: 843157

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaani.
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Auran majoneesit

Auran majoneesit
Uusi
pullo!

Auran Kurkkumajoneesi
270 g / 400 g
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, sinappikurkkusalaatti (10 %, mm. kurkku 50 %, sipuli,
paprika, aromit, väri (betakaronteeni)), Auran
Sinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), sokeri, etikka, muunneltu maissi
tärkkelys, suola, munankeltuaisjauhe,
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo,
maitohappo, kalsiumlaktaatti), säilöntäaineet
(E202, E211), sakeuttamisaineet (ksantaani
kumi, guarkumi), dekstroosi.

Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Uusi
pullo!

Myyntierä 6 plo (400 g)

Uusi
pullo!
Uusi
pullo!

Auran Paprikamajoneesi
270 g / 400 g
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, paprika
säilyke (8,5 %, mm. paprika, stabilointiaine
(E509)), sokeri, Auran Sinappi (mm. sinapin
siemen, mausteuute (kurkuma)), etikka, muunneltu maissitärkkelys, munankeltuaisjauhe,
suola, sinappikurkkusalaatti (mm. kurkku, sipuli,
aromit, väri (betakaroteeni)), happamuuden
säätöaineet (sitruunahappo, maitohappo,
kalsiumlaktaatti), säilöntäaineet (E202, E211),
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi),
mausteet (chili, juustokumina, oregano, valko
sipuli), dekstroosi.

Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuote (400 g)

Myyntierä 6 plo (400 g)

Uusi
pullo!

Laktoositon, gluteeniton.

Uusi
pullo!

Auran Majoneesi
270 g
Tuote (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
Auran sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), etikka, sokeri,
muunneltu maissitärkkelys, munan
keltuaisjauhe, suola, säilöntäaineet (E202,
E211), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi,
guarkumi), dekstroosi, happamuuden
säätöaine (sitruunahappo), hapettumisen
estoaine (E385).
Laktoositon, gluteeniton.

Auran Currymajoneesi
270 g
Tuote (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, Auran
sinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), sokeri, etikka, ananasmehutiiviste,
curryjauhe 1 % (mm. kurkuma, korianteri,
juustokumina, mustapippuri, inkivääri,
kardemumma, paprika, väri (kurkumiini)),
muunneltu maissitärkkelys, suola, munankeltuaisjauhe,
säilöntäaineet (E202, E211), sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaine
(sitruunahappo), dekstroosi, väri (betakaroteeni).

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843159

Auran Jalapenomajoneesi
270 g

Tuote (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
jalapenokuutio (14 %, mm. jalapeno,
viinietikka, stabilointiaine (E509)), sokeri,
Auran sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), etikka, muunneltu
maissitärkkelys, suola, munankeltuaisjauhe,
säilöntäaineet (E202, E211), sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaine
(sitruunahappo), dekstroosi.

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843160

Laktoositon, gluteeniton.

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843161

Tuotekoodi: 843153

Laktoositon, gluteeniton.

Tuotekoodi: 843150

Tuotekoodi: 843111

Myyntierä 6 plo (270 g)

Laktoositon, gluteeniton.

Tuotekoodi: 843112

Laktoositon, gluteeniton.

Tuote (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, Auran
sinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), etikka, sokeri, valkosipulimurska
(3 %), muunneltu maissitärkkelys, munan
keltuaisjauhe, suola, säilöntäaineet (E202,
E211), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi),
happamuudensäätöaineet (maitohappo, kalsiumlaktaatti,
sitruunahappo), aromi (sitruuna), dekstroosi (maissi, peruna),
hapettumisenestoaine (E385).

Tuotekoodi: 843151
Tuote (400 g)

Auran Aiolimajoneesi
270 g

Uusi
pullo!

Auran Chilimajoneesi
270 g

Tuote (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
paprikasäilyke (mm. paprika, stabilointiaine
(E509)), sokeri, Auran Sinappi (mm. sinapin
siemen, mausteuute (kurkuma)), etikka,
sitruunamehu, suola, muunneltu maissitärkkelys, munankeltuaisjauhe, mausteet (cayennepippuri/chili 0,3 %,
valkosipuli), säilöntäaineet (E202, E211), sakeuttamisaineet (ksantaani
kumi, guarkumi), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, maitohappo,
kalsiumlaktaatti), dekstroosi.

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843152

Laktoositon, gluteeniton.
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Auran majoneesit
Auran
Täysmajoneesi 250 g
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/
rapsi), pastöroitu vapaan kanan
munankeltuainen, etikka, sokeri, vesi,
Auran sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), suola,
säilöntäaineet (E202, E211),
happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo),
hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo,
E385).

Tuote (250 g)

Myyntierä 15 tb (250 g)

Tuotekoodi: 843138

Laktoositon, gluteeniton.

Auran Tilli-sitruunamajoneesi 250 g
Ainesosat: Vesi, kasviöljy (rypsi/rapsi),
etikka, sokeri, muunneltu maissitärkkelys,
sitruunamehutiiviste (1,9 %), Auran dijonsinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), suola, munankeltuaisjauhe,
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi,
guarkumi), sitruunaöljy (0,3 %), kuivattu
tilli (0,06 %), dekstroosi (maissi, peruna),
säilöntäaine (E202), aromi (tilli).

Tuote (250 g)

Myyntierä 15 tb (250 g)

Tuotekoodi: 843139

Laktoositon, gluteeniton.

Ravintosisältö /100 g
Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Vegaani majoneesi

2193/533

57

4,0

Vegaani chilimajoneesi

2006/487

51

3,6

Vegaani kurkkumajoneesi

1927/468

48

3,4

Vegaani paprikamajoneesi

1905/462

48

3,4

Vegaani valkosipulimajoneesi

2082/506

54

3,1

Kurkkumajoneesi

1945/472

48

3,5

Paprikamajoneesi

1925/467

48

Majoneesi

2215/538

57

Aiolimajoneesi

2191/532

57

Currymajoneesi

1867/453

Jalapenomajoneesi

1819/441

Tuotteet

Sokereita
g

Laktoosia
g

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

4,6

3,6

-

0,4

0,4

0,78

7,0

6,2

-

0,3

0,4

1,1

8,5

7,1

-

0,4

0,5

0,97

7,3

5,9

-

0,5

0,5

0,88

5,3

4

-

0,4

0,6

0,78

8,7

7,2

-

0,3

0,7

0,99

3,5

7,9

6,6

-

0,4

0,7

0,86

4,1

4,9

3,8

-

0,2

0,7

0,87

3,6

4,6

3,4

-

0,4

0,8

0,74

47

3,4

7,4

5,9

-

0,5

0,7

1,1

45

3,3

7,7

6

-

0,5

0,6

1,2

Chilimajoneesi

1954/474

48

2,9

9

8

-

0,7

0,8

1,3

Täysmajoneesi

3109/756

82

5

3,1

3,1

-

-

1,2

0,97

Tilli-sitruunamajoneesi

1697/412

43

2,6

6,3

3,4

-

0,2

0,4

1

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa.
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Auran burger- ja pizzakastikkeet
Auran Ranch
burgerkastike 270 g

Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
etikka, sokeri, Auran sinappi (mm. sinapin
siemen, mausteuute (kurkuma)), tomaattipyree, paprikasäilyke
(mm. paprika, stabilointiaine (E509)), suola, muunneltu peruna- ja
maissitärkkelys, mausteet (valkosipuli, cayennepippuri, mustapippuri, timjami, paprika), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaineet (maitohappo, kalsiumlaktaatti,
natriumkarbonaatti, sitruunahappo), säilöntäaineet (E202, E211).

Tuotekoodi: 843517

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.

Auran Sriracha
burgerkastike 270 g

Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
sokeri, srirachakastike (6,8 %,mm. chili,
happamuudensäätöaineet (etikkahappo,
sitruunahappo), auringonkukkaöljy, paprikauute), Auran sinappi
(mm. sinapinsiemen, mausteuute (kurkuma)), etikka, sitruunatäysmehu, paprikasäilyke (mm. paprika, stabilointiaine (E509)),
muunneltu peruna- ja maissitärkkelys, suola, sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), valkosipuli, säilöntäaineet (E202,
E211), happamuudensäätöaineet (maitohappo, kalsiumlaktaatti,
natriumkarbonaatti).

Tuotekoodi: 843518

Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.

Auran Valkosipuli
pizzakastike 285 g

Myyntierä 6 plo (285 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
etikka, sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), sokeri, mausteet
(valkosipuli 0,8 %), muunneltu peruna- ja
maissitärkkelys, suola, sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet
(E202, E211), happamuudensäätöaineet
(maitohappo, kalsiumlaktaatti,
sitruunahappo, E500), valkosipuliöljy, aromi,
hapettumisenestoaine (E385).

Kaksi käsin ja kaikilla mausteilla –
kuumimmat katuruokavinkit
löytyvät Böögasta
Bööga-tuoteperheen burger- ja pizzakastikkeet tekevät kotikokeista
katuruokakulinarismin mestareita. Uudistuneelta Bööga.fi-sivustolta
löytyy burger- ja pizzareseptien lisäksi myös paljon muita trendikkäitä
katuruokaherkkuja, esimerkiksi hodareita, maustettuja ranuja ja aasialaisia
makuja. Uusimpana sivuston ovat valloittaneet sopivan mausteiset tex mex
-maailmaan vievät reseptit.

Tuote (285 g)

Tuotekoodi: 843530

Laktoositon, gluteeniton, maidoton,
vegaaninen.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Ranch burgerkastike

2026/492

50

3,6

Sriracha burgerkastike

1988/482

48

3,4

Valkosipuli pizzakastike

2082/50

54

3,1

Sokereita
g

Laktoosia
g

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

8,4

7,1

-

0,7

0,7

1,1

11

9,7

-

0,6

0,5

1,4

5,2

4

-

0,6

0,6

0,78

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa.
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Auran sinapit
Auran
Mieto sinappi
125 g / 275 g
Ainesosat: Vesi, sinapinsiemen, sokeri,
etikka, rypsiöljy, suola, säilöntäaine (E211),
väri (sokerikulööri), mausteet (chilipippuri).

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuote (275 g)

Myyntierä 15 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170002

Laktoositon, gluteeniton.
Tuotekoodi: 170012

Auran
Väkevä sinappi
125 g / 275 g
Ainesosat: Vesi, sinapinsiemen, sokeri,
etikka, rypsiöljy, omenaviinietikka, suola,
säilöntäaine (E211), väri (sokerikulööri),
mausteet (chilipippuri, cayennepippuri).

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuote (275 g)

Myyntierä 15 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170004

Laktoositon, gluteeniton.

Auran
Tulinen sinappi
125 g / 275 g
Ainesosat: Vesi, sokeri, sinapinsiemen,
etikka, sinappijauhe, rypsiöljy, suola,
väri (kurkuma, sokerikulööri), säilöntäaine
(E211), mausteet (chilipippuri).

Tuotekoodi: 170014

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 170006
Tuote (275 g)

Myyntierä 15 tb (275 g)

Laktoositon, gluteeniton.
Tuotekoodi: 170016

Suomalaisten lemppari
Suomen Turusta
Auran Sinapeilla on oma paikkansa suomalaisten
suussa, sydämissä ja ruokapöydissä. Tykkäsit sitten
väkevänä tai mietona, tulisena tai luomuna, Auran
Sinappi on se ainoa oikea.

Auran
Tosi tulinen sinappi
125 g / 275 g
Ainesosat: Vesi, sinapinsiemen,
sokeri, etikka, rypsiöljy, suola, mausteet
ja mausteuutteet (chili, kurkuma,
cayennepippuri), säilöntäaine (E211), väri
(sokerikulööri).
Laktoositon, gluteeniton.

46

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuote (275 g)

Myyntierä 15 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170083

Tuotekoodi: 170093
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Auran sinapit
Auran
Makea sinappi
275 g

Tuote (275 g)

Myyntierä 15 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170084

Ainesosat: Sokeri, vesi, sinappijauhe,
etikka, mausteuute (kurkuma).
Laktoositon, gluteeniton.

Auran Luomu
makea sinappi
125 g

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 170029

Ainesosat: Luomusokeri, vesi,
luomusinappijauhe, luomuetikka,
luomumausteet (kurkuma, chili, paprika).
Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Auran
Dijon sinappi
125 g

Tuote (125 g)

Myyntierä 12 tb (125 g)

Tuotekoodi: 170070

Ainesosat: Vesi, sinapinsiemen, etikka,
rypsiöljy, suola, mausteuute (kurkuma).
Laktoositon, gluteeniton, lisäaineeton.

Ravintosisältö /100 g
Auran
Makea sinappi
275 g

Tuote (275 g)

Myyntierä 6 plo (275 g)

Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita
g

Laktoosia
g

Mieto sinappi

910/215

10,7

0,6

23,9

21,3

-

2,8

5

2,5

Väkevä sinappi

1030/250

13

0,7

25

22

-

3

6,2

2,9

Tulinen sinappi

950/230

12

0,5

22

18

-

3

6,2

2,2

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

Tosi tulinen sinappi

980/230

12

0,5

24

19

-

2,9

6,1

2,1

Ainesosat: Sokeri, vesi, sinappijauhe,
etikka, mausteuute (kurkuma).

Makea sinappi

1100/260

6,1

-

46

41

-

1,6

4,6

-

Luomu makea sinappi

950/220

1,1

0,1

50

46

-

-

3,6

-

Laktoositon, gluteeniton.

Dijon sinappi

700/170

13

0,7

4,6

1,8

-

3,3

5,9

2,8

Tuotekoodi: 170076

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä. Säilyy parhaiten viileässä.
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Auran ketchupit
Auran Ketchup
370 g
Ainesosat: Tomaattisose (72 %),
sokeri, muunneltu tärkkelys, suola,
happamuudensäätöaine (etikkahappo),
aromi, cayennepippuri.

Tuote (370 g)

Myyntierä 6 plo (370 g)

Gluteeniton, säilöntäaineeton.

Tuotekoodi: 181003

Auran Ketchup
vähemmän suolaa ja
sokeria 360 g
Ainesosat: Tomaattisose (88 %),
sokeri, muunneltu tärkkelys, suola,
happamuudensäätöaineet (etikkahappo,
sitruunahappo), mausteet (sipuli,
mustapippuri, cayennepippuri).

Tuote (360 g)

Myyntierä 6 plo (360 g)

Tuotekoodi: 181007

Gluteeniton, säilöntäaineeton.

Auran Pikku Myyn
ketsuppi 360 g
Ainesosat: Tomaattisose (83 %),
sokeri, muunneltu tärkkelys, suola,
happamuudensäätöaineet (etikkahappo,
sitruunahappo), mausteet (sipuli, paprika,
valkosipuli, cayennepippuri).

Tuote (360 g)

Myyntierä 6 plo (360 g)

Tuotekoodi: 665224

Laktoositon, gluteeniton, säilöntäaineeton.

Säilöntäaineettomat ketchupit
top down –pulloissa!
Auran ketcupit ovat maukkaita, ja suomalaiseen makuun
valmistettuja ketchuppeja! Valikoimasta löydät kätevässä
pikkupullossa myös vähemmän suolaa ja sokeria sisältävän
vaihtoehdon sekä lapsien makuun suunnitellun Pikku Myyn
ketsupin.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita
g

Laktoosia
g

Ketchup

506/119

-

-

28

24

-

-

0,9

2,5

Ketchup vähemmän suolaa ja sokeria

315/74

-

-

16

11

-

1,4

1,5

1,6

Pikku Myyn ketsuppi

415/98

-

-

22

18

-

-

1,5

1,4

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

Säilytys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna jääkaapissa.
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Auran Tex mex
Auran Jauheliha tex
mex -täyte 400 g
Ainesosat: Naudanliha (alkuperä:
useat EU-maat, 57 %), vesi, sipuli,
paprika, mausteet (mm. chili, oregano,
valkosipuli, juustokumina, savupaprika,
cayennepippuri), kidneypapu, sokeri,
perunakuitu, muunneltu maissitärkkelys,
suola, aromit.

Tuote (400 g)

Myyntierä 5 pss (400 g)

Tuotekoodi: 665520

Laktoositon, gluteeniton, säilöntäaineeton.

Auran Kana tex mex
-täyte 400 g
Ainesosat: Broilerinliha (Suomi,
59 %), vesi, paprika, sipuli, maissi,
tomaattisose, tomaattimurska (mm.
happamuudensäätöaine (sitruunahappo)),
mausteet (mm. valkosipuli, mustapippuri,
lime, cilantro, sarviapila, chili,
timjami, fenkoli, basilika), muunneltu
maissitärkkelys, suola, dekstroosi
(maissi), aromit, perunakuitu.

Tuote (400 g)

Myyntierä 5 pss (400 g)

Tuotekoodi: 665521

Laktoositon, gluteeniton, säilöntäaineeton.

Auran HÄRKIS® tex
mex -täyte 400 g

Tämän helpommaksi
ei Tex Mex mene

Ainesosat: Vesi, punainen linssi,
tomaattisose, Härkis® härkäpapuvalmiste
(8 %, härkäpapu, vesi, herneproteiini,
rypsiöljy, stabilointiaineet (E460, E461),
jodioitu suola, siirappi, muunnettu
tärkkelys, väri (sokerikulööri), kasvikuitu,
sipuliuute, mustapippuri), rypsiöljy, maissi,
mausteet (sipuli, chili, oregano, valkosipuli,
juustokumina, paprika, savupaprika),
sokeri, suola, aromit.

Auran Tex Mex -tuoteperheestä löytyy kaikki mitä
tarvitset niin taco-tiistaita kuin nachonyyttäreitä varten.
Käyttövalmiit Tex Mex -täytteet tekevät ruoanlaitosta
nopeaa, ja makupaletti viimeistellään Auran vegaanisilla
Tex Mex -kastikkeilla.

Tuote (400 g)

Myyntierä 5 pss (400 g)

Tuotekoodi: 665522

Laktoositon, gluteeniton, säilöntäaineeton,
vegaaninen.

Ravintosisältö /100 g
Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita
g

Laktoosia
g

789/189

12

4,9

6,9

2,4

-

2,8

13

1,0

474/113

4,2

1,2

6,1

2,2

-

1,1

12

1,3

628/150

6,3

0,4

16

4,4

-

2,7

6,3

1,2

Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Auran Jauheliha tex mex -täyte
Auran Kana tex mex -täyte
®

Auran Härkis tex mex -täyte

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna n. 1 vrk jääkaapissa.
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Auran Tex mex -kastikkeet
Auran Chili-vuusto
tex mex -kastike 270 g
Tuote (270 g)
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, Auran
sinappi (mm. sinapinsiemen, mauste
uute (kurkuma)), etikka, sokeri, chilikastike
3,2 % (mm. chili, happamuudensäätöaine
(etikkahappo)), suola, muunneltu peruna- ja
maissitärkkelys, juustoaromi (maidoton),
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilöntä
aineet (E202, E211), happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo, natriumkarbonaatti), väri
(betakaroteeni), hapettumisenestoaine (E385).

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843543

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen.

Auran Spicy Tomato
tex mex -kastike 270 g
Tuote (270 g)
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi, sokeri,
Auran sinappi (mm. sinapinsiemen, mauste
uute (kurkuma)), etikka, chilikastike (2,7 %,
mm. chili, happamuudensäätöaine (etikka
happo)), tomaattipyre (2,7 %), sitruunatäysmehu, suola, muunneltu peruna- ja maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (maitohappo, kalsiumlaktaatti,
natriumkarbonaatti), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi),
mausteet (mustapippuri, valkosipuli), säilöntäaineet (E202, E211),
aromi, hapettumisenestoaine (E385).

Myyntierä 6 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843544

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen.

Auran Lime-jalapeno
tex mex -kastike 270 g
Tuote (270 g)

Myyntierä 6 plo (270 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi/rapsi), vesi,
jalapenokuutio 12 % (mm. jalapeno 59 %,
viinietikka, stabilointiaine (E509)), etikka,
sokeri, Auran sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), suola, muunneltu
peruna- ja maissitärkkelys, sakeuttamisaineet
(ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaineet
(maitohappo, kalsiumlaktaatti, sitruunahappo,
natriumkarbonaatti), säilöntäaineet (E202, E211),
limeöljy 0,1%, hapettumisenestoaine (E385).

Tuotekoodi: 843545

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen.

Ravintosisältö /100 g
Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita
g

Laktoosia
g

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g

Auran Chili-vuusto tex mex -kastike

2170/527

56

3,2

4,8

3,7

-

0,6

0,4

1,8

Auran Spicy Tomato tex mex -kastike

2031/493

51

2,9

7,7

6,3

-

0,6

0,5

1,3

Auran Lime-jalapeno tex mex -kastike

1930/469

51

2,9

3,3

2,1

-

0,5

0,1

1,3

Säilytys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna jääkaapissa.
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Auran levitteet
Auran Paprikalevite 220 g

Monipuolista makua
Auran levitteillä

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi, rapsi), vesi,
paprikasäilyke (10 %, mm. paprika (56 %),
stabilointiaine (E509)), sinappi (mm.
sinapinsiemen, mausteuute (kurkuma)),
etikka, perunatärkkelys, perunaproteiini,
sokeri, mausteet (sipuli, paprika),
suola, happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo), muunneltu
maissitärkkelys, säilöntäaineet (E202, E211).

Auran herkulliset levitteet tuovat ruoanlaittoon uusia
ja maukkaita ulottuvuuksia monipuolisuudellaan. Levitä
sellaisenaan leivän päälle, tuunaa tutut lempiruokasi tai
kokeile villisti uusia makuyhdistelmiä. Kaikki maut ovat myös
vegaanisia, laktoosittomia, maidottomia ja gluteenittomia.

Tuote (220 g)

Myyntierä 8 rsa (220 g)

Tuotekoodi: 11202

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, maidoton, omega3-rasvahappojen lähde.

Auran Chililevite 220 g
Ainesosat: Kasviöljy (rypsi, rapsi),
vesi, chilikastike (6,7 %, mm. chili
(86 %), suola, happamuudensäätöaine
(etikkahappo)), sinappi (mm. sinapinsiemen,
mausteuute (kurkuma)), etikka,
perunatärkkelys, perunaproteiini, sokeri,
happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo), muunneltu
maissitärkkelys, säilöntäaineet (E202, E211).

Tuote (220 g)

Myyntierä 8 rsa (220 g)

Tuotekoodi: 110204

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, maidoton,
omega-3-rasvahappojen lähde.

Auran Aurinkokuivattu
tomaattilevite 220 g

Auran Pestolevite 220 g

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi, rapsi), vesi,
aurinkokuivattu tomaatti (6 %, mm. tomaatti,
auringonkukkaöljy, happamuudensäätöaine
(etikkahappo), hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo)), sinappi (mm.
sinapinsiemen, mausteuute (kurkuma)),
etikka, perunatärkkelys, perunaproteiini, tomaattipyree,
sokeri, suola, happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo), mustapippuri,
muunneltu maissitärkkelys, säilöntäaineet (E202, E211).

Tuote (220 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi, rapsi),
vesi, pähkinätön pesto (7 %, mm.
auringonkukkaöljy, basilikatiiviste (30 %),
maissitärkkelys, valkosipuli, viinietikka,
fruktoosi), etikka, perunatärkkelys,
perunaproteiini, sokeri, suola,
happamuudensäätöaineet (maitohappo,
kalsiumlaktaatti, sitruunahappo), muunneltu
maissitärkkelys, säilöntäaineet (E202, E211).

Myyntierä 8 rsa (220 g)

Tuotekoodi: 110203

Tuote (220 g)

Myyntierä 8 rsa (220 g)

Tuotekoodi: 110205

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, maidoton,
omega-3-rasvahappojen lähde.

Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, maidoton, omega3-rasvahappojen lähde.

Auran Valkosipulipersiljalevite 220 g

Ravintosisältö /100 g
Tuote (220 g)

Ainesosat: Kasviöljy (rypsi, rapsi), vesi,
valkosipulimurska (5 %, mm. valkosipuli 80 %),
sinappi (mm. sinapinsiemen, mausteuute
(kurkuma)), etikka, perunatärkkelys,
perunaproteiini, mausteet (valkosipuli 1,7 %,
persilja 0,2 %), sokeri, suola, happamuudensäätöaineet
(maitohappo, kalsiumlaktaatti, sitruunahappo),
säilöntäaineet (E202, E211), muunneltu maissitärkkelys.
Laktoositon, gluteeniton, vegaaninen, maidoton,
omega-3-rasvahappojen lähde.
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Tuotteet

Energiaa
kj/kcal

Rasvaa
g

Tyydyttyneitä
rasvahappoja
g

Hiilihydraattia
g

Sokereita
g

Laktoosia
g

Auran Aurinkokuivattu tomaattilevite

1825/443

44

2,6

8,8

3,4

-

Auran Valkosipuli-persiljalevite

1830/444

45

2,5

8,7

2,2

Auran Paprikalevite

1828/443

45

2,6

8,9

3,1

Myyntierä 8 rsa (220 g)

Tuotekoodi: 110201

Ravintokuitua Proteiinia Suolaa
g
g
g
0,7

1,5

0,89

-

0,5

1,6

0,94

-

0,8

1,2

1,0

Auran Chililevite

1815/440

45

2,6

7,9

2,7

-

0,5

1,1

1,0

Auran Pestolevite

1830/444

46

2,9

7,0

1,8

-

0,1

0,7

0,76

Säilytys: Säilytys alle +6 °C.
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Puolilavat
Puolilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
560 x 435 g

Puolilavat
Myyntierä 560 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 165941

Sekapuolilava
Jalostaja Pussikeitot
150 x 550 ml x 5
665101 Juustoinen Savuporokeitto 60 pss
665102 Lihakeitto 25 pss
665103 Kanakeitto 25 pss
665131 Tomaattikeitto 20 pss
665136 Lohikeitto 20 pss

Puolilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
480 x 520 g

Myyntierä 150 pss (550 ml)

Tuotekoodi: 665137

Myyntierä 480 tlk (520 g)

Tuotekoodi: 165970

Sekapuolilava
Jalostaja Pata-ainekset
200 x 165-195 g x 6

Puolilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
294 x 860 g

Myyntierä 294 tlk (860 g)

665092 Jalostaja Italian pata 100 pss
665093 Jalostaja Nakkimestarin pata 20 pss
665094 Jalostaja Makkaramestarin pata 20 pss
665041 Jalostaja Mausteinen Meksikon pata 20 pss
665048 Jalostaja Havaijin pata 20 pss
665051 Jalostaja Espanjan pata 20 pss

Myyntierä 200 pss (165-195 g)

Tuotekoodi: 665096

Tuotekoodi: 165981

Puolilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
120 x 520 g x 4

Myyntierä 120 tlk (520 g)

Tuotekoodi: 165991
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Sekapuolilava
Jalostaja Pata-ainekset
400 x 165-195 g x 6
665092 Jalostaja Italian pata 200 pss
665093 Jalostaja Nakkimestarin pata 40 pss
665094 Jalostaja Makkaramestarin pata 40 pss
665041 Jalostaja Mausteinen Meksikon pata 40 pss
665048 Jalostaja Havaijin pata 40 pss
665051 Jalostaja Espanjan pata 40 pss

Myyntierä 400 pss (165-195 g)

Tuotekoodi: 665097
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Puolilavat
Sekapuolilava Jalostaja
Lihapullat kastikkeessa &
Tilliliha & Stroganoff
192 x 400 g x 3

Puolilavat
Myyntierä 192 tlk (400 g)

Puolilava Jalostaja
Lihapyörykät ruskeakastikkeessa
546 x 400 g

Myyntierä 546 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165094

Tuotekoodi: 165156

165508 Jalostaja Lihapullakastike 96 tlk
165088 Jalostaja Tilliliha 48 tlk
165098 Jalostaja Stroganoff 48 tlk

Sekapuolilava Jalostaja
Tilliliha & Stroganoff
192 x 400 g x 2
165088 Jalostaja Tilliliha 96 tlk
165098 Jalostaja Stroganoff 96 tlk

Puolilava Jalostaja
Lihapullakastike
560 x 400 g

Myyntierä 192 tlk (400 g)

Puolilava Jalostaja
Sian- ja naudanlihavalmiste
546 x 400 g

Myyntierä 560 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165091

Tuotekoodi: 165152

Myyntierä 560 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165505

100-prosenttisesti kierrätettävä
Puolilava Jalostaja
Herneitä suolaliemessä
560 x 430 g

Myyntierä 560 tlk (430 g)

Elintarviketölkissä ruoka säilyy pitkään laadun kärsimättä lämpökäsittelyn
ansiosta. Elintarviketölkkimme ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä: etiketit
kuuluvat paperikeräykseen ja huuhdellut tölkit metallikeräykseen. Yhdessä
kierrättämällä suojelemme luontoa.

Tuotekoodi: 165221
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Puolilavat

Sekapuolilava
Auran Majoneesit
270 x 270 g x 4

Myyntierä 270 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843164

843151 Auran Kurkkumajoneesi 96 plo
843150 Auran Paprikamajoneesi 78 plo
843152 Auran Chilimajoneesi 60 plo
843153 Auran Aiolimajoneesi 36 plo

Sekapuolilava
Auran Sinapit pohjoinen
480 x 275 g x 2

Myyntierä 480 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170017

170012 Auran Mieto sinappi 300 tb
170014 Auran Väkevä sinappi 180 tb

Sekapuolilava
Auran Sinapit etelä
480 x 275 g x 3

Myyntierä 480 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170088

170012 Auran Mieto sinappi 240 tb
170014 Auran Väkevä sinappi 180 tb
170084 Auran Makea sinappi 60 tb
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Varttilavat

Varttilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
245 x 435 g

Varttilavat

Myyntierä 245 tlk (435 g)

Varttilava Jalostaja
Herneitä suolaliemessä
245 x 430 g

Tuotekoodi: 165226

Tuotekoodi: 165985

Varttilava Jalostaja
Perinteinen hernekeitto
210 x 520 g

Myyntierä 210 tlk (520 g)

Varttilava Jalostaja
Lihapullakastike
245 x 400 g

Tuotekoodi: 165986

Varttilava Jalostaja
Palvilihahernekeitto
245 x 435 g

Myyntierä 245 tlk (435 g)

Tuotekoodi: 165987

Varttilava
Jalostaja Italian pata
160 x 165 g

Myyntierä 160 pss (165 g)

Tuotekoodi: 665098
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Myyntierä 245 tlk (430 g)

Myyntierä 245 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165538

Varttilava
Jalostaja Lihapyörykät
ruskeakastikkeessa
216 x 400 g

Myyntierä 216 tlk (400 g)

Varttilava Jalostaja
Sian- ja naudanlihasäilyke
216 x 400 g

Myyntierä 216 tlk (400 g)

Tuotekoodi: 165539

Tuotekoodi: 165595
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Varttilavat
Sekavarttilava
Jalostaja Pasteijat
144 x 125 g x 3
165523 Jalostaja Kinkkupasteija 72 tb
165526 Jalostaja Tonnikalapasteija 36 tb
165533 Jalostaja Maksapasteija 36 tb

Sekavarttilava
Jalostaja Geminakeitot
120 x 500 g
505092 Jalostaja Tomaatti-tuorejuustokeitto 40 prk
505093 Jalostaja Kasvissosekeitto 40 prk
505094 Jalostaja Samettinen kantarellikeitto 40 prk

Sekavarttilava
Jalostaja Pussikastikkeet
80 x 450 g
665507 Jalostaja Lihapyörykät kermakastikkeessa 50 pss
665508 Jalostaja Broilerpyörykät currykastikkeessa 30 pss

Sekavarttilava
Jalostaja Pata-ainekset
160 x 165-195 g
665092 Jalostaja Italian pata 60 pss
665093 Jalostaja Nakkimestarinpata 20 pss
665094 Jalostaja Makkaramestarinpata 20 pss
665041 Jalostaja Mausteinen Meksikon pata 20 pss
665048 Jalostaja Havaijin pata 20 pss
665051 Jalostaja Espanjan pata 20 pss
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Myyntierä 144 tb (125 g)

Tuotekoodi: 165562

Myyntierä 120 prk (500 g)

Tuotekoodi: 505095

Myyntierä 80 pss (450 g)

Tuotekoodi: 665509

Myyntierä 160 pss (165-195 g)

Tuotekoodi: 665099
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Varttilavat

Sekavarttilava
Auran Majoneesit
144 x 270 g x 4

Myyntierä 144 plo (270 g)

Tuotekoodi: 843165

843151 Auran Kurkkumajoneesi 48 plo
843150 Auran Paprikamajoneesi 42 plo
843152 Auran Chilimajoneesi 30 plo
843153 Auran Aiolimajoneesi 24 plo
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Varttilava
Auran Mieto sinappi
240 x 275 g

Myyntierä 240 tb (275 g)

Varttilava
Auran Mieto sinappi
288 x 125 g

Myyntierä 288 tb (125 g)

Tuotekoodi: 170089

Tuotekoodi: 170090
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Varttilavat

Varttilava
Auran Väkevä sinappi
240 x 275 g

Sekavarttilava
Auran Sinapit
240 x 275 g x 2

Varttilavat

Myyntierä 240 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170092
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Myyntierä 84 pss (400 g)

Tuotekoodi: 665523

665520 Auran Jauheliha Tex mex-täyte 35 pss
665521 Auran Kana Tex mex-täyte 28 pss
665522 Auran Härkis® Tex mex-täyte 21 pss

Myyntierä 240 tb (275 g)

Tuotekoodi: 170085

170012 Auran Mieto sinappi 150 tb
170014 Auran Väkevä sinappi 90 tb

Varttilava
Auran Ketchup
280 x 370 g

Sekavarttilava
Auran Tex mex -täytteet
84 x 400 g

Sekavarttilava
Auran sinapit
144 x 125 g x 2

Myyntierä 288 tb (125 g)

Tuotekoodi: 170103

170002 Auran Mieto sinappi 144 tb
170004 Auran Väkevä sinappi 144 tb

Myyntierä 280 plo (370 g)

Tuotekoodi: 181005
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