Myyntivalikoima ja
hinnasto 2018–2019

Raakamausteet, kuivatut yrtit
Maustepippuri
350 g
Kokonainen, puhdistettu,
kuivattu maustepippuri.
kokonainen		
			
S, G, L			

Mustapippuri
400 g
rouhittu		

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton
Jokapaikanhöylä, keittiömestarin aarre.
Käytä keittoihin, patoihin tai uuniruokiin
esimerkiksi karjalanpaistiin. Myös suutarinloheen ja lasimestarisilliin, siis etikkaisiin kalasäilykkeisiin.

8,00

Puhdasta mustapippuria.
Yleismauste.
Rouhittu karkeuteen 0,7–1,4 mm.		

11,00

S, G, L		
Puhdasta oreganoa.
Oregano
120 g
Hyvä laatu, ei varsiosaa.
kuivattu		
			
S, G, L			

Mitä olisi pizza ilman oreganoa?
Sopii myös tomaattiruuille,
munaruuille, lämpimille voileiville…

6,00

Puhdasta punaista
Paprika
450 g
paprikaa jauhettuna.
jauhettu		
			

Yleismauste.
Antaa makua ja väriä.
Makeahko, ei polttava laatu.

7,00

Tuoreen sipulin sijaan. Hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua tuntea
sipulin kosketusta kielen päässä.

8,50

Tuoreen sipulin sijaan.
Sipulia ilman kyyneliä!

8,50

Vaihtoehto tuoreelle tillille.
Oiva lisä vaikkapa kalalle ja
äyriäisille.

7,00

S, G, L
Kuivattua puhdasta sipulia.
Sipuli
450 g
Jauhe, hiukkaskoko 0,6 mm.
jauhe		
			
S, G, L			

Sipuli450 g
rouhe		

Kuivattua puhdasta sipulia.
Rouhittu kokoon 4 mm.

S, G, L			

Kuivattu
150 g
tilli		
		

Kuivattua, puhdasta tilliä.
Leikattu lehtiosasta; ei vartta.
4 mm.

S, G, L		

		

Valkosipuli
650 g
jauhe		

Puhdasta valkosipulia.
Tuoreen valkosipulin sijaan.
Hiukkaskoko 0,6 mm.		

10,00

S, G, L			

Valkosipuli
600 g
rouhe		

Puhdasta valkosipulia.
Rouheen hiukkaskoko 4 mm.

Tuoreen valkosipulin sijaan.

10,00

S, G, L

Maustesekoitukset

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton
Mausteet (korianteri, ruohosipuli, jala-

Ripaus itämaisen keittiön henkeä. Sopii

”Aasian Yrtit”
350 g		peno, valkosipuli, persilja, sipuli, pap- wok-ruokiin, mutta yhtälailla perinteisiin
maustesekoitus				
rika, inkivääri, kurkuma, chili), aromit
liha-, kala- ja kasvisruokiin. Kermaviiliin
G, L		

10,50

(curry, sitruunanruoho, korianterinlehti). sekoitettuna esim. salaattimausteeksi.
Suola 55%, E621, maltodekstriini

Kestosuosikki!

Aromisuola
950 g		(maissi), mausteet (sipuli, valkosipuli, Yleismauste ruoanlaittoon ja pöytä”AromAaria”				
muskotinkukka, laakerinlehti), hiivakäyttöön. Korvaa tavallisen suolan.

9,00

uute, sokeri, E551, uutteet (kurkuma).

G, L			

Korianteri, juustokumina, kurkuma,

Oma sekoituksemme on suunniteltu

Curry
500 g		sinappi, mustapippuri, cayenne,
maistumaan suomalaiseen makuun.
”Madras”				
inkivääri, suola (6%), sokeri ja
Kastikkeisiin, riisi- ja yleensä kaikkiin
Vähäsuolainen, G, L		

maltodekstriini (maissi).

itämaisen keittiön ruokiin.

8,00

Kestosuosikki!
Grillaus- ja
650 g		Mausteet (chili, sipuli, mustapippuri,
paprika, valkosipuli), sokeri, suola
Kaikkeen grillaukseen, mutta myös
yleismauste				

8,50

G, L
			
Herbes de
150 g
Lisää ruokaan ripaus ranskalaisen
Mausteet (oregano, timjami, basilika,
Provence yrttisekoitus			
rosmariini, kirveli, minttu).
keittiön aromia! Tämä eri yrttien seos

6,50

yleismausteena kaikessa ruoanlaitossa.
23,7%, glukoosi, maltodekstriini
(maissi), E621, E551, uutteet (paprika). Sopii mausteeksi marinadeihinkin.

sopii keittoihin, pata- ja munaruokiin ja
paistoksiin.

G, L, S

Kiinalainen
Herra Ming

500 g		Mausteet (curry, juustokumina, inkivääri, Makumatka Kiinaan!
paprika, sipuli, mustapippuri, valkoMausta paistettavaa tai wokattavaa
			
pippuri), suola 20%, maltodekstriini

G, L

(maissi), hiivauute, glukoosi, aromit
(kurkuma, sitruuna, paprika)

lihaa ja kanaa oman maun mukaan tällä
kiinalaisen keittiön mausteella

G, L

sipuli), maltodekstriini (maissi), E621,
glukoosi, E551, uutteet (paprika).

jauhelihan maustamiseen: lihapullat,
murekkeet…

			
Jauheliha650 g		Suola 38%, mausteet (sipuli, sinapin- Kestosuosikki!
siemen, mustapippuri, inkivääri, valko- Perinteinen suomalainen mausteseos
mausteseos				

Voinmakuinen hittituote, joka
Pop Corn
650 g		Glukoosi, maltodekstriini (maissi),
aromit (voi), suola 5,2%, uutteet
sopii normaalin käyttötarkoituksensa
-mauste Butter				
(kurkuma), E551.

G, L

lisäksi myös tavallisten ruokien
maustamiseen.

Mausteet (mustapippuri, paprika,
Kaikkien liharuokien maustamiseen.
Pihvimauste
500 g
timjami, oregano), hiivauute, sokeri,
Myös koristemausteena valmiin pihvin
”Keittiömestarin				
E621.
päälle. Sopii jauheliha- ja kanaruoillekin.
Erikoinen”

9,50
8,00
10,00
12,00

Mainio mauste marinadeihin.

G, L

Suosittu mausteseos.
Pizzamauste
200 g
Mausteet (oregano, basilika,
valkosipuli, mustapippuri, 		Maukas ja pikantti lisämaku pizzoille
”Napoli”		
ja pastoille. Maustaa mukavasti myös
		
sipuli, meirami).
lämpimät leivät, keitot, kastikkeet…
S, G, L			
Suola 61%, mausteet (kurkuma,
Kaikkien perunaruokien maustaja.
Perunamauste
800 g			
paprika, valkosipuli, sipuli, valkopipErityisesti ranskan-, lohko- ja
				
puri), sokeri, E621, uutteet (paprika).

G, L		

paistinperunoille. Maistuu myös esim.
pakastevihanneksien kanssa.

Mausteet (sipuli, sinapinsiemen,
Monikäyttöinen hienoksi jauhettu mausteRanskalainen
600 g
paprika, cayenne, valkosipuli,
seos. Ripottele sellaisenaan salaatin päälle,
salaattimauste				
basilika, persilja, timjami, oregano),

sokeri, glukoosi, hiivauute, suola
G, L			9,3%, E621, E330, aromit (basilika).

Riisimauste
550 g		Mausteet (paprika, sipuli, kurkuma,
”Oriental”			mustapippuri, persilja, valkosipuli),
			suola 20%, E621, uutteet (kurkuma),
G, L			aromit (persilja).

tai tee oma salaattikastike lisäämällä seosta
esimerkiksi oliiviöljyyn tai kermaviiliin.

Väriä ja makua riisiruokiin.
Hienostunut itämainen
tuoksu ja aromi.

7,50
8,50
10,00
11,50

(paprika, mustapippuri,
Viva Mexico!
Tex Mex -mauste 600 g		Mausteet
cayenne, juustokumina, sipuli, korianteri,
Tämä on mausteseos meksikolaisittain.
”Pablo”				
jalapeno, tomaatti), suola 20%, malto-

12,00

Thai- ruoan ystävälle! Sopii mainiosti
Thaimaalainen
600 g		Maitojauhe, mausteet (paprika, valkosipuli, sipuli, chili, anis, persilja), suola 18%, wok- ruokien maustamiseen. Vihannek”Wok Thai”				
sokeri, E621, perunajauho, aromit (kana,

11,50

dekstriini (maissi), E621, glukoosi, uutteet Pablolla loihdit sen oikean maun
burritoksiin, tacoihin, chili con carneen...
G, L			(paprika, kurkuma), aromit (sitruuna).

G

sitruunaruoho, korianterinlehti, kookos),
E330, uutteet (chili, paprika, kurkuma).

sille, kanalle, lihalle, äyriäisille ja kalalle.
Ripaus eksotiikkaa thaimaalaisittain!

Yrttimerisuola
700 g		Merisuola 58%, sipuli, persilja, palster- Hieno tuote! Käytetään yleis- ja
nakka, lipstikka (lehti, juuri), pippuri,
pöytämausteena. UUSI VERSIO!
”HerbAaria”				
G, L

valkosipuli, korianteri, inkivääri, muskottipähkinä, sarviapila (siemen), chili.

Kuivatut kasvikset

9,00

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton

Värikäs sekoitus!
Keittovihannes 220 g		Sisältää vain kuivattuja kasviksia.
Porkkana, palsternakka, purjo, selleri,
Keittoihin ja pataruokiin.
kasvissekoitus				
persilja.

6,00

S, G, L		
Salottisipuli
200 g		TUOTEUUTUUS! Salottisipuli, joka on Salottisipuli (Allium ascalonicum) on
kuivattu lastu				
kuivattu ja leikattu lastuksi. Ei lisättyjä
ruokasipuli, jota käytetään kokonaisena
UUSI TUOTE
aineita! Alkuperämaa: Intia
pataruokiin ja mausteena esimerkiksi
S, G, L
kastikkeisiin, liemiin ja keittoihin.
Sen makua pidetään erityisen hienona.

6,00

Paahdettu sipuli 280 g
”tanskalainen”		
L		

Sipuli, kasviöljy, vehnäjauho,
Perinteinen tanskalainen paahtosipuli.
suola 1%.			
Saavuttanut suuren suosion myös
Suomessa. Salaatteihin, voileiville,
hampurilaisille, Hot Dogin väliin, munaruokiin…

Kuivattu
250 g
tomaatti		
		
S, G, L

Punaista tomaattia, joka on		Maukasta tomaattia!
Keittoihin, patoihin, kastikkeisiin,
kuivattu ja leikattu 10 mm			
leivontaan, salaateille… Mainio tuote
lastuiksi.
myös asuntovaunu- tai venekeittiöön!

6,00

Kastike- ja liemijauheet

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton

Glukoosi, mausteet (sipuli, valkosipuli, Helposti hyvä dippikastike!
Dippikastike600 g
paprika, jalapeno, mustapippuri, chili, Pehmeän tulinen dippikastikeaines.
ainekset ”El Diablo”					
tomaatti), E1442/vahamaissi, suola 6%,
Vähäsuolainen, G

hiivauute, aromit (kerma, sitruuna, voi), Maissi- ja perunalastujen tai vaikkapa
E330, uutteet (mustapippuri, paprika). vihanneksien dippaukseen. Myös pihville!

Kastikejauhe
550 g		E1422/maissi, mausteet (mustapippuri, Perinteinen ruskeakastike.
sipuli, paprika), hiivauute, sokeri,
Lisää vain vettä ja kiehauta!
”Ruskea”						
rasvajauhe (palmu), aromit (liha,
Vähäsuolainen, G		

ruskeakastike), suola 3%, proteiinihydrolysaatti (maissi), väri E150c.

Helppo ja nopea valmistaa. Valmista
kastiketta pakkauksesta n. 5 litraa.

Ei sisällä E621 glutamaattia!
Hiivauute, mausteet (porkkana,
Liemijauhe
600 g
purjo, mustapippuri, sipuli, lipstikka), Kasvisliemivalmiste.
”Kasvis”						
G, L		

suola 22%, glukoosi, maltodekstriini
(maissi), aromit (savu, paprika,
persilja), E551, kasviöljy (rypsi).

Keittoihin, kastikkeisiin.

hiivauute, suola 22%, sokeri, aromit Ei sisällä E621 glutamaattia!
Liemijauhe
650 g			
Valmista lihalientä kuutioita helpom(liha), proteiinihydrolysaatti (maissi),
”Liha”						

mausteet (lipstikka, sipuli, sellerinG, L			juuri, mustapippuri).

Leivonnan tarveaineet ja koristeet
Hedelmäströsseli 600 g
”Tutti Frutti”		
		
S, G, L		

7,50

sokeri, glukoosisiirappi, vesi,
väri (E160a, 120, 141, 132), aromi
(vadelma, karhunvatukka), E901.

Puhdasta hienoksi jauhettua
Kaneli
450 g
kanelia.		
jauhettu		
				

malla. Keittoihin, kastikkeisiin.

11,00
10,00
12,00
13,00

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton
Hedelmän makuinen strösseli.
Värikäs koriste jälkiruokiin,
		

8,50

Perinteinen leivonnaisten maun antaja.
Kokeile myös kanelikahvia!

7,00

leivonnaisiin, jäätelön päälle…

S, G, L
Hyödyllinen aine kodin jokaisessa
Ruokasooda
950 g		Natriumbikarbonaatti
huoneessa. Ruuanvalmistuksesta
Käytetään leivonnassa kohotus						
S, G, L		

aineena, mutta soodalla on myös
monia muita käyttömahdollisuuksia.

Stabilointiaineet E450,
Leivinjauhe
800 g
nostatusaineet E500,
		
		
perunajauho, E551.
S, G, L			

Suklaalastu
300 g
”Maitosuklaa”		
		
S, G		

pyykinpesuun ja lääkekaappiin, ruokasooda on todellinen kodin sekatyöläinen!

Jauhoihin sekoitettuna
taikinan nostatukseen.

Rullalle käpristynyt suklaasta tehty lastu.
Sokeri (juurikassokeri), maitojauhe,
Näyttävä maun antaja erilaisille kakuille
kaakaovoi, kaakaomassa, makea			
ja leivonnaisille. Kestää pakastuksen.
herajauhe, emulgointiaine E322
(soijalesitiini)

Vanilliinisokeri
800 g
Sokeri, aromit (vanilliini).
		
		
				

Täytteiden, kerman ja rahkan
maustamiseen. Munkit, vohvelit,
piirakat, kakut…

5,00
7,00
8,50
7,50

S, G, L		

Vanillakreemi600 g		Sokeri, muunneltu tärkkelys (peruna) Helppokäyttöinen jauhevalmiste
E1414, kasvirasva (palmu), glukoosi- vanillakreemin valmistukseen
				
jauhe		
siirappi,
stabilointiaine E404, aromi,
Kakkujen ja leivonnaisten täytteeksi
		
stabilointiaine E450 ja E339, suola
ja kuorrutteeksi. Valmis kreemi kestää
(0,28%), natriumkaseinaatti, väri E160b
G, L				

paiston ja pakastamisen.

Muffinssimix
650 g		Sokeri (juurikas/ruoko), perunajauho, TUOTEUUTUUS! Nyt teet helposti
muffinssit! Annostele n. 5 dl muffinssivehnäjauho, kananmunajauhe
suklaa						
(kokomuna), rasvajauhe, kaakaojauhe, mixiä ja lisää kylmää nestettä n. 1 1/2 dl,
UUSI TUOTE
sekoita tasaiseksi ja paista kakkuna tai
jodioitu suola 1,4%, aromit (vanilja,
voi, karamelli, suklaa), E450, E500

S, G, L

10,00

muffinsseina.

Kasvirasvapohjainen hieno tuote
Vuokarasva			600 ml:n spraypullo. Kasvirasva
(rapsi), emulgointiaine E322 (rapsi),
vuokien ja peltien voiteluun. Annostus
Goldwax Spray
					
sakeuttamisaine E903. Ponneaineena propaani/butaani.
Valmistettu Hollannissa.

8,50

riippuu vuokamateriaalista ja taikinasta.
tuttu leipomoissa, nyt myös kotona.
Ravistettava ennen käyttöä.

8,50

"Pancoating Aerosol"

1 kpl

S, L

Keittiömestarin
työvälineet
Keittiömestarin työvälineet

(soijalesitiini). Ponneaine propaani-butaa-

Mainio apuväline paljon leipovalle!

niseos: ei tuhoa ilmakehän otsonikerrosta

Tuttu leipomoissa, nyt myös kotona!

Malli: perinteinen syvä torvivuoka,

Todella helppokäyttöinen. Ei vaadi voitelua

Helppokäyttöinen. Ei vaadi voitelua
Lékuén Classic-sarjan
torviSyvä Silikonivuoka
torvivuoka
halkaisija syvä
22 cm.
Kestosuosikki!
1.käyttökertaa
Kakku
(lukuunottamatta 1.
käyttökerralla,lukuunottamatta.
vuoka soveltuu perinteisen kuiva16,50
Classic
					
rasvatonta taikinaa leivottaessa ja

"Lékué"

1 kpl.
Väri:sininen.
Valmistettu
irtoaa helposti, koska vuoka on tarttumaton.
kakun leivontaan.
Halkaisija
22cm. mullistavasta
koneellisen astiapesun jälkeen). Voidaan
Materiaali
100% platinasilikonia.
silikonista.
Patentoitu Lékué-merkkituote.
Kestää
pakastusta, mikroa ja uunia.
laittaa niin uuniin kuin
pakkaseen.
Cupcake -täyttö- ja koristelusetti

16

Poralla saat helposti tehtyä sopivan-

Chef’n SleekSlice on entistäkin
Mandoliini taittuu kolmeen eri asentoon
SleekSlice 2.0		
Cupcake 					
sisältää
kaikki
tarpeelliset
kokoiset
täyttöä varten
ja kahdella
laadukkaampi
mandoliini,
jolla
viipaloit välineet
ja viipaleen paksuutta
pystyykolot
säätämään
26,50
Mandoliini

Täyttö- ja
koristelusetti

8,

nopeasti ja turvallisesti.
Mandoliinin
vino asteittaisesti. Voi pestä
astianpesukoneen
1 kpl.
muffinsin tai
muun vuokaleivoksen
pursotinpullolla
täyttö ja koristelu sujuu
terä tekee siivuttamisesta helppoa.
yläosassa ja taittuu pieneen tilaan säilytystä varten.
koristeluun. Laatuaikaa leivonnan parissa!
leikiten. Nuolijalla levität kuorrutteen.

Kolmiteräinen
silppuri
silppuaa10
niin
sipulit,
Chef'nin
Se alkuperäinen
Frozzypack
-eväsrasia,
tuntia
pakastimessa
takaaVeggichop-vihannessilppuri
Frozzypack		
jonka
jäähdytettävä
kansi
pitää
evääsi
maksimaalisen
jäähdytyksen.
Veggichoptomaatit
kuin
muutkin
vihannekset
muuyllättää
käyttäjänsä tehokkuudellaan.
20,50
Iso eväsrasia 1,2 L					

tuoreena tuntikausia.
Kestää konepesun. Älä laita kantta
1 kpl. tamalla vetäisyllä. Soveltuu myös erilaisten
Veggichopin mukana on säilytyskansi,
mikroaaltouuniin.
kastikkeiden ja täytteiden tekemiseen.
jolloin se toimii myös säilytysastiana.
leikkaa pippurin
Sympaattinen,
minikokoinenPrecision-koneisto
mylly on
Innovatiivinen
uusi Precision-koneisto
Mylly on valmistettu
kristallinCrystalUUTUUS
Pippurimylly
kuoren ennen jauhamista, mikä
kirkkaasta akryylista,
ja sen
Cole & Mason					
saanut muotonsa
englantilaisista
vapauttaa
jauhettaessa
pippurin aromin.
tuo pippurin aromin esiin hienosti.
koneisto on karkaistua terästä.
Jauhaa maustetta runsaasti jokaisella
Pippurimylly
1 kpl.
ovennupeista. Koneisto hiiliterästä.
Jauhaa maustetta runsaasti jokaisella
		
pyöräytyksellä.
lasinkirkasta akryylia
Korkeus 10,5 cm.
pyöräytyksellä.
Vuoka voidaan laittaa
niin voidaan
uuniin laittaa niin uuniin kuin
Lasagne			Lékuén Classic –sarjan
100%suoraplatinasilikonia.
Vuoka
kulmainen lasagnevuoka. Tilavuus
kuin pakkaseen. Leipominen ja
Neliövuoka Classic					
Classic Lasagne /
pakkaseen.
ja ruuanvalmistus
2700 ml, Suorakulmainen
mitat 240 x 200 xlasagne-/kakkuvuoka.
65 mm.
ruuanvalmistus on
turvallista Leipominen
ja

vihannessilppuri

		

23,50

26

29

19

18,00

100% platinasilikonia.
helppoamm.
tämän vuoan on
kanssa.
Neliökakkuvuoka
1 kpl.
Tilavuus 2700 ml, mitat 240x200x65
turvallista ja helppoa tämän
			

Soveltuu elintarvikekäyttöön.
vuoan kanssa.
Näillä onnistut helposti valmistamaan
neliön muotoinen
Mehujäämuotti
		CuisipronMuovinen
Magisso-kakkulapio toimii niin
Uudella innovatiivisella Magissokotona tehtyä mehujäätä mielimehuista
mehujäämuotti
6 kpl:n sarjassa.
			
6 kpl. neliö		
Kakkulapio
kuivakakuissa
kuin perinteisissä
kakkulapiolla
kakun leikkaaminen on
ja -marjoista. Mehujäämuotit
kytkeytyvät
Tilavuus 6 x 85
ml.
		
toisiinsa
ja
pysyvät
tukevasti
pystyssä
pakastimessa.
		
"Magisso Cake
1 kpl.
täytekakuissakin. Kakkupalan saa
helpompaa ja hauskempaa
kuin koskaan
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18,00

Server Color"
Leivontamatto

täydellisenä omalle lautaselle!
ennen.
Leivontamattoa voi käyttää niin työLékué -leivontamatot ovat
Alusta
on
valmistettu
silikonista.
Leivonta-alustan
päällä alustat taikinat ja
alustana
kuin
leivinpaperin
korvikkeena
100%
turvallista
platinasilikonia.
60 x 40 cm					
o
o
Kestää -60
C:sta +220
C:een.
Koko 60 xHelppo
40 cm.puhdistaa, konepesunuunissa.
				
Silikoninen
kestävä.
pyörittelet
pullat,
eikä taikina jää kiinni.
Voidaan pestä koneessa.
leivonta-alusta
1 kpl.
Väri sininen
Samalla alustalla leivonnaiset voi siirtää
"Lékué"
Reilu koko:
40 x 60 cm
uuniin,
sillä se toimii myös leivinpaperina.
Pieni talous ei kaipaa
kaappitilaa
Performance hiiliteräswok
soveltuu
Performance		
rohmuavaa jättiwokkia.Sydänvuoalla
Tämä
kaikille liesille, myös
induktiolle,
non-stick wok 20 cm
				
Laadukasta
Lékuéta…
taiot maittavat ja
sympaattinen miniwok suorastaan
Korkeus 78 mm, Leveys 200 mm,
UUSI TUOTE
Sydänvuoka
Lékuén leivontavuoat on valmistettu
näyttävät leivonnaiset juhlaan ja arkeen!
kutsuu terveellisen wok-ruuan tekoon.
Syvyys 370 mm.
		
"Lékué"
1 kpl.
todella turvallisesta platinasilikonista.
Soveltuu yhtä hyvin uunissa, mikrossa
Lékuén
upeaa
tuoteperhettä!
Voidaan
Sydänpalapeli-keksimuotilla
Leveys
23
cm,
tilavuus
1,2
l.
kuin pakastimessa käytettäväksi.
Sydänpalapeli		
pestä astianpesukoneessa
ylätasolla.
saa
yhdellä
painalluksella
13 eri ja mausteiden levittämistä!
-keksimuotti						
Valmistettu polykarbonaatista ja teräksestä. Helpota öljyjen
Kestää lämpötiloja 0- +120oC.
kokoista sydänpiparia tai -keksiä.
Spray-pumppu
Spray-pumppu säästää öljyä ja
BPA vapaa.Käyttäjien kokemusten perusteella
			
"Mastrad"
1 kpl.
tämä spray-pumppupullo on osoittanut
levittää sen tasaisesti. Suodatin
Kulhon ja kannen materiaali 100%
Teet helposti, vain muutamassa minuuPopCorn -kulho		
varmuutensa käytössä. Taattuatissa
Mastradia!
estää mausteita
tukkimasta pumppua.
mikrossa maissinjyvistä
herkullisia
platinasilikonia, tilavuus 800 ml.
Lékuén Syntynyt mikroon					
popcorneja.
Rasvaa
et
tarvitse
välttäVuoan
laidat reseptiovat silikonia, joten piirakka
Irtopohjapiirakkavuoka (28 cm)
Pakkauksen
mukana
-sarjan tuote 		
mättä lainkaan ja popcornit voit maustaa
vihkonen. Kokoontaittuva.
Piirakkairtopohja1 kpl.
ei paistaessa jää kiinni reunoihin.
helpottaa
piirakan
vamistamista ja
oman makusi mukaan.
Sopii myös
ruuan
Innovatiivinen uutuus!
sulattamiseen, lämmittämiseen...
vuoka "Lékué"
Keraaminen pohja muuntuu tarjoiluun.
tarjoilua.

18

29,50

29

29,50

19

13,00

19

24,50

Aromatisoidut
Muut tuotteet rooibos-teet (kofeiinittomia)
Puhdasta terveellistä rooibosteetä.

G = gluteeniton, L = laktoositon, S = suolaton

Rooibostee
tämän hetken trendijuoma!
Rooibostee on tämän
hetkenon
trendi-

RooibosRooibos
300 g		Väri kauniinPuhdasta
juoma! Valmistetaan
perinteisen teen
punaruskea.
terveellistä rooibosteetä.
Valmistetaan
perinteisen teen tapaan
8,00
”Naturel”				tapaan hauduttamalla. Rooibosteellä on

"Naturel"

G, L		

300

27

Väri kauniin punaruskea.
hauduttamalla. Rooibosteellä on todettu
todettu olevan myös terveydellisiä etuja.
olevan myös terveydellisiä etuja.

7,

Rooibostee,
mustikan
marja, mustikan
lehti,
Maistuvaa
ripaus viinimarjaa,
Palautusjuomajauhe
sisältäämustikkaa,
sekä
Maltodekstriini,
fruktoosi,
maitopro-

Palautusjuoma600 g		teiinivalmiste (kalsiumkaseinaatti,
hiilihydraatteja että
proteiineja.
Rooibos
musta viinimarja, malva, lakritsi,
lakritsaista
aromia… Kerrassaan
mahtava
13,00
jauhe Endurance				
Hiilihydraatit täyttävät tyhjentyneet
heraproteiini), dekstroosi, mausteet
G

"Kesäunelma"

300
luonnonväri
aromit. energiavarastot jamakunautinto!
Valmistetaan perinteiseen
proteiinit toimivat
(mustikka), aromit (mustikka),
lihasten rakennusaineina. tapaan hauduttamalla.
E120, kasviöljy (rypsi)

Supermarja Tyrni on ihmemarja,
kokonainen 220 g Kuivattu kokonainen tyrnimarja.
MakeisetTyrni
Alkuperä: EU
joka sisältää lähes kaikki ihmiselämän
kuivattu						

UUSI TUOTE		
G, L
SekäEttä

Makeissekoitus

Lahjapakkaus

700 g

10,00

tärkeät vitamiinit sekäHyvää
kivennäisja niin illanistujaisiin
makeaa
hivenaineet.
Iso rasiallinen maukkaita irtokarkkeja:
kuin omaan herkkuhetkeenkin.

VALMISTETTU SUOMESSA!!

9,

Sopii myös lahjaksi tai tuliaiseksi.

7,

Pidätämme itsellämme oikeuden pieniin tuotteiden malli-, ainesosa- ja painomuutoksiin. Tarkat tuotesisällöt ilmenevät aina pakkausten etikettitiedoista.

Lahjapakkaus 6 x 330 ml		Pakkauksessa (kiinteänä) sisältönä: Tutut tuotteet pienemmässä pakkauksessa ja lahjapaketissa! Pakkaus sopii
Leivinjauhe 250 g, Vanilliinisokeri
				
250 g, Jauhelihamauste 200 g,
Grillaus- ja Yleismauste 200g,
Paahdettu sipuli 90 g ja Tilli 50 g.

mainiosti joululahjaksi, synttäreille,
tupareihin tai muuten vain tuliaiseksi.

Pidätämme itsellämme oikeuden pieniin tuotteiden malli-, ainesosa- ja painomuutoksiin. Tarkat tuotesisällöt ilmenevät aina pakkausten etikettitiedoista.

20,00

