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VALMISRUOAT  
	  

LIHAKEITTO  
Ainesosat	   Peruna,	  kypsä	  suomalainen	  naudanliha	  20	  %	  [naudanliha,	  vesi,	  suola,	  

stabilointiaineet	  (E451,	  E452,	  E415),	  väri	  (E150d)],	  porkkana,	  lanttu,	  purjo,	  
sipuli,	  palsternakka,	  suola,	  lihaliemijauhe	  (mm.	  kasvirasva,	  sokeri,	  hiivauute,	  
lihauute,	  aromi,	  sipulimehutiiviste,	  mausteuute,	  kurkuma),	  mustapippuri,	  
valkopippuri	  
Suolapitoisuus	  1,1	  %,	  Valmiin	  keiton	  suolapitoisuus	  0,7	  %	  

LOHIKEITTO  
Ainesosat	   Peruna,	  lohi	  (22,5	  %),	  sipuli,	  purjo,	  suola,	  maustepippuri,	  tilli,	  laktoositon	  

kerma,	  rypsiöljy,	  emulgointiaine	  (soijalesitiini	  E322)	  Valmiin	  keiton	  
suolapitoisuus	  0,8	  %	  

RIISIPUURO  
Ainesosat	   Vesi,	  puuroriisi,	  kasviöljy,	  suola	  0,9	  %	  ja	  laktoositon	  kerma.	  Rypsiöljy,	  

emulgointiaine	  (soijalesitiini	  E322)	  

SPAGETTIPATA  
Ainesosat Vehnäspagetti.	  Suomalainen	  naudan	  jauheliha	  20	  %	  (naudanliha,	  vesi,	  

perunakuitu,	  suola,	  stabilointiaine	  E450,E451,	  aromi,	  askorbiinihappo),	  
tomaattimurska,	  vesi,	  tomaattipyree,	  glukoosi-‐fruktoosisiirappi,	  kasviöljy	  
(rapsi),	  muunnettu	  perunatärkkelys,	  suola,	  kuivattu	  porkkana,	  mausteet	  (sipuli,	  
basilika,	  valkosipuli,	  oregano,	  mustapippuri),	  sakeuttamisaine	  (E415),	  
happamuudensäätöaineet	  (E260,	  E330),	  säilöntäaine	  (E202).	  Rypsiöljy,	  
emulgointiaine	  (soijalesitiini	  E322)	  Suolapitoisuus	  1,0	  %	  

  

KINKKU-‐ANANAS-‐METWURSTI  PIZZA  
Ainesosat	   Vehnäjauho,	  vesi,	  Edam-‐	  ja	  Goudajuusto,	  sianlihavalmiste	  10	  %	  (suomalainen	  

sianliha,	  stabilointiaineet	  E1412,	  E450,	  sakeuttamisaineet	  E415,	  E407a,	  
glukoosi,	  hapettumisenestoaine	  E315,	  säilöntäaine	  E250),	  ananas	  5	  %,	  
tomaattisose,	  kestomakkara	  3	  %	  [suomalainen	  liha	  (sika,	  nauta),	  suola,	  
happamuudensäätöaine	  (E508),	  dekstroosi,	  mausteet	  (valkopippuri,	  
kardemumma),	  aromi,	  maltodekstriini,	  hapettumisenestoaine	  
(askorbiinihappo),	  säilöntäaine	  (natriumnitriitti)],	  kasviöljy	  (rypsi,	  rapsi),	  
sokeri,	  hiiva,	  suola,	  muunnettu	  perunatärkkelys,	  nostatusaine	  E500,	  
mustapippuri,	  valkosipuli,	  cayennepippuri,	  paprika,	  valkopippuri,	  chili,	  
oregano,	  basilika,	  aromit,	  sakeuttamisaine	  (guarkumi).	  

	     



KANA-‐TACO  SALAATTI  Vähälaktoosinen  
Ainesosat	   Salaattisekoitus	  (jäävuori-‐,	  jääsalaatti,	  punainen	  frisee)	  tacomausteella	  

maustettu	  broileri	  16	  %	  (Tacomauste:	  rypälesokeri,	  suola	  (17,5	  %),	  sipuli,	  
muunnettu	  perunatärkkelys,	  chilipippuri,	  juustokumina,	  valkosipuli,	  
perunakuitu,	  oregano,	  paprikauute,	  aromi	  (kasviperäinen	  liha-‐aromi),	  
paakkuuntumisenestoaine	  (E551),	  happo	  (sitruunahappo),	  maltodekstriini,	  
hiivauute),	  kurkku,	  maissi,	  thousand	  Island	  kastike	  30g	  [Vesi,	  kasviöljy	  (rapsi),	  
sokeri,	  tomaattipyree,	  suola,	  muunnettu	  perunatärkkelys,	  mausteet	  (paprika,	  
sipuli,	  basilika,	  timjami),	  keltuaisjauhe	  (keltuaisjauhe,	  suola,	  maltodekstriini),	  
happamuudensäätöaine	  (E260),	  sakeuttamisaine	  (E415),	  säilöntäaine	  (E202),	  
happamuudensäätöaine	  (E330),	  aromi	  (paprika)],	  cheddarjuusto	  (pastöroitu	  
maito,	  perunatärkkelys,	  suola,	  maitohappo,	  hapate,	  väriaine	  (E160b)),	  
tortillalastu	  15g	  (maissijauho,	  palmuöljy,	  chilisekoitus	  (suola,	  sipulijauhe,	  
maltodekstriini,	  hiivauute,	  mausteet,	  dekstroosi,	  valkosipulijauhe,	  
tomaattijauhe,	  sokeri,	  happamuudensäätöaine	  E330,	  väriaine	  E161c-‐E162,	  
aromit))	  	  

KREIKKALAINEN  SALAATTI  
Ainesosat	   Salaattisekoitus	  (jäävuori-‐,	  jääsalaatti,	  frisee),	  kurkku,	  tomaatti,	  salaattijuusto	  

10	  %	  (pastöroitu	  maito,	  hapate,	  suola	  (3,5	  %),	  säilöntäaine	  (E202)),	  oliivi	  10	  %,	  
punasipuli,	  white	  balsamicokastike	  (kasviöljy	  (rapsi),	  vesi,	  sokeri,	  sinappi	  [vesi,	  
sinapinsiemen,	  sokeri,	  happamuudensäätöaine	  (E260),	  suola],	  valkoinen	  
balsamico-‐etikka,	  väkiviinaetikka,	  suola,	  muunnettu	  maissitärkkelys,	  
säilöntäaine	  (E202),	  väri	  (E171),	  sakeuttamisaine	  (E415),	  mausteet	  
(valkopippuri),	  happamuudensäätöaine	  (E330))	  

PULLED  PORK  COLE  SLAW  SALAATTI  
Ainesosat	   Jäävuorisalaatti,	  pulled	  pork	  (suomalainen	  porsaanliha,	  suola	  (2	  %),	  mausteet,	  

glukoosisiirappi,	  sakkaroosi,	  hedelmäjauhe	  (sitruuna,	  appelsiini,	  omena,	  
ananas),	  maissitärkkelys,	  mausteuutteet,	  säilöntäaine	  (E250)),	  porkkana,	  cole	  
slaw	  kastike	  (kasviöljy	  (rapsi),	  vesi,	  sinappi	  [vesi,	  sinapinsiemen,	  sokeri,	  
happamuudensäätöaine	  (E260),	  suola],	  sokeri,	  valkoviinietikka,	  suola,	  
keltuaisjauhe	  (keltuaisjauhe,	  suola,	  maltodekstriini),	  mausteet	  (valko-‐	  ja	  
mustapippuri),	  sakeuttamisaine	  (E415),	  happamuudensäätöaine	  (E260),	  
säilöntäaine	  (E202),	  hiivauute),	  cantaloupe	  meloni	  

Wilhelm  Perinteinen  GRILLIMAKKARA  
Ainesosat	  	   Sianliha,	  vesi,	  stabilointiaineet	  (E	  1412,	  E	  450),	  silava,	  suola,	  mausteet	  (mm.	  

korianteri,	  sinappijauhe,	  valkosipuli,	  kumina,	  chili),	  hapettumisenestoaine	  E	  
315,	  aromit	  (mm.	  selleri),	  glukoosi,	  glukoosisiirappi,	  säilöntäaine	  
natriumnitriitti,	  savuaromi.	  Laktoositon	  Gluteeniton	  
Lihaa	  ja	  lihaan	  verrattavia	  valmistusaineita	  79	  %.	  Lihapitoisuus	  77	  %	  	  

Hiillos  GRILLIMAKKARA  
Ainesosat	   Sianliha,	  vesi,	  perunatärkkelys,	  naudanliha,	  silava,	  koneellisesti	  eroteltu	  

sianliha,	  suola,	  kamara,	  naudan	  sidekudosproteiini,	  perunakuitu,	  
stabilointiaine	  E	  450,	  naudan	  rasva,	  mausteet	  (korianteri,	  
valkosipuli,	  sinapinsiemen,	  paprika),	  hapettumisenestoaine	  E	  315,	  aromit,	  
dekstroosi,	  säilöntäaine	  natriumnitriitti.	  Laktoositon	  Gluteeniton	  
Lihaa	  ja	  lihaan	  verrattavia	  valmistusaineita	  55	  %.	  Lihapitoisuus	  43	  %	  	  



VIIPALOITU  PALVIKINKKU  
Ainesosat	   suomalainen	  porsaan	  kinkku	  (83	  %),	  vesi,	  lisätty	  suola	  (1,8	  %),	  

stabilointiaineet(E450,E451),	  dekstroosi,	  hapettumisenestoaine	  (E301),	  
säilöntäaine	  (E250).	  Lihapitoisuus	  83	  %.	  

SULATEJUUSTO  laktoositon  
Ainesosat	   Juusto	  (maito,	  hapate,	  suola),	  vesi,	  voi,	  sulatesuolat	  (E	  452,	  E	  339,	  E	  331),	  

suola.	  Laktoositon	  

  

  

  

  

ERITYISRUOKAVALIO  
LIHAKEITTO  
Ainesosat	   	  Peruna,	  kypsä	  suomalainen	  naudanliha	  20	  %	  [naudanliha,	  vesi,	  suola,	  

stabilointiaineet	  (E451,	  E452,	  E415),	  väri	  (E150d)],	  porkkana,	  lanttu,	  purjo,	  
sipuli,	  palsternakka,	  suola,	  lihaliemijauhe	  (mm.	  kasvirasva,	  sokeri,	  hiivauute,	  
lihauute,	  aromi,	  sipulimehutiiviste,	  mausteuute,	  kurkuma),	  mustapippuri,	  
valkopippuri	  

	   Suolapitoisuus	  1,1	  %,	  Valmiin	  keiton	  suolapitoisuus	  0,7	  %	  

LOHIKEITTO  maidoton  
Ainesosat	  	   	  Peruna,	  lohi	  (22,5	  %),	  sipuli,	  purjo,	  suola,	  maustepippuri,	  tilli	  

rypsiöljy,	  emulgointiaine	  (soijalesitiini	  E322),	  	  
Valmiin	  keiton	  suolapitoisuus	  0,8	  %	  

RIISIPUURO  
Ainesosat	  	   Vesi,	  puuroriisi,	  kasviöljy,	  suola	  0,9	  %	  ja	  riisimaito	  
	   rypsiöljy,	  emulgointiaine	  (soijalesitiini	  E322)	  

PIZZA  TROPICANA  
Ainesosat	   Vesi,	  juusto,	  tomaattisose,	  palvikinkku	  (14	  %)	  (sianliha,	  stabilointiaineet	  

[E1420	  tapiokasta,	  E450,	  E451],	  hapettumisenestoaine	  [E301],	  
aromivahvenne	  [E621],	  säilöntäaine	  [E250],	  riisijauho,	  maissitärkkelys,	  
ananas	  (7	  %),	  perunajauho,	  tapiotärkkelys,	  perunahiutale,	  oliiviöljy,	  
rypsiöljy,	  sokeri,	  suola	  (1.0	  %),	  hiiva,	  sakeuttamisaine	  (E412),	  oregano,	  
basilika,	  valkosipuli,	  sipuli,	  mustapippuri,	  muunnettu	  maissitärkkelys,	  
nostatusaineet	  (E450,	  E500).	  



OMENAVIINERI  Laktoositon,  Munaton,  Maidoton,  Gluteeniton  

Ainesosat	  	   Jauhoseos	  (riisijauho,	  maissitärkkelys,	  perunajauho,	  modifioitu	  
perunatärkkelys,	  sokeri,	  sakeuttamisaineet	  (E401,E412,E440,E464),	  suola,	  
nostatusaineet	  (E500,E575)),	  vesi,	  margariini	  (kasvirasva	  ja	  -‐öljy,	  
emulgointiaine	  (E471),	  aromi,	  happamuudensäätöaine	  (E330),	  A-‐JA	  D-‐
vitamiinit)),	  hiiva,	  leivinjauhe,	  perunahiutale,	  psyllium,	  kardemumma,	  
vaniljakreemijauhe	  (tärkkelyssiirappi,	  sakeuttamisaineet	  (E401,	  E412),	  
emulgointiaine	  (E472e),	  kiinteyttämisaine	  (E263),	  paakkuuntumisenestoaine	  
(E340),	  vanilliini,	  väri	  (E160a)),	  omenapalatäyte	  (omenakuutio	  (50	  %),	  sokeri,	  
vesi,	  sakeuttamisaineet	  (E1442,	  E401),	  omenatäysmehutiiviste	  (1,7	  %),	  
happamuudensäätöaine	  (E330),	  säilöntäaine	  (E202),	  aromi,	  
hapettumisenestoaine	  (E300),	  väri	  (kasviuute)),	  vanilliinisokeri	  (sokeri,	  
luontaisenkaltainen	  vanilja-‐aromi).	  

MARJAMURO  Laktoositon,  Gluteeniton,  Maidoton  

Ainesosat	   Jauhoseos	  (riisijauho,	  maissitärkkelys,	  perunajauho,	  modifioitu	  
perunatärkkelys,	  sokeri,	  sakeuttamisaineet	  (E401,E412,E440,E464),	  suola,	  
nostatusaineet	  (E500,E575)),	  margariini	  (kasvirasva	  ja	  –	  öljy,	  aromi,	  
happamuudensäätöaine	  (E330),	  A-‐	  ja	  D-‐	  vitamiini),	  sokeri,	  kananmuna,	  
marjasekoitus	  (mustikka,	  vadelma),	  leivinjauhe,	  vanilliinisokeri,	  psyllium.	  

PORKKANASÄMPYLÄ  Maidoton,  Laktoositon,  Munaton,  Gluteeniton  
Ainesosat	   Vesi,	  jauhoseos	  (riisijauho,	  maissitärkkelys,	  perunajauho,	  modifoitu	  

perunatärkkelys,	  sokeri,	  sakeuttamisaine	  (E412,	  E464,	  E401,	  E440),	  suola,	  
nostatusaine	  (E575,	  E500)),	  jauhoseos	  (riisitärkkelys,	  sakeuttamisaine	  (E415,	  
E412),	  hiivauute,	  paahdettu	  linssi,	  happamuudensäätöaine	  (E262),	  entsyymi),	  
porkkana,	  margariini	  (kasvirasva	  ja	  -‐öljy,	  emulgointiaine	  (E471),	  hiiva,	  psyllium.	  

TUMMA  VUOKALEIPÄ  Maidoton,  Laktoositon,  Munaton,  Gluteeniton  
Ainesosat	   Vesi,	  jauhoseos	  (maissitärkkelys,	  riisijauho,	  soijaproteiini,	  sakeuttamisaine	  

(E415,	  E464),	  sokeri,	  psyllium,	  suola,	  dekstroosi,	  hiivauute,	  
happamuudensäätöaine	  (E270,	  E262),	  siirappi,	  rypäleuute,	  paahdettu	  linssi,	  
entsyymi),	  tattarijauho,	  jauhoseos	  (maissitärkkelys,	  perunajauho,	  modifoitu	  
perunatärkkelys,	  sakeuttamisaine	  (E412,	  E401,	  E440),	  nostatusaine	  (E575,	  
E500)),	  täysjyväriisijauho,	  maissijauho,	  pellavansiemenrouhe,	  
auringonkukansiemen,	  pellavansiemen,	  rypsiöljy,	  siirappi,	  hiiva,	  suola,	  
psyllium.	  

RIESKA  Laktoositon,  Munaton,  Gluteeniton  
Ainesosat	   Vesi,	  jauhoseos	  (riisijauho,	  maissitärkkelys,	  perunajauho,	  modifoitu	  

perunatärkkelys,	  sokeri,	  sakeuttamisaine	  (E412,	  E464,	  E401,	  E440),	  suola,	  
nostatusaine	  (E575,	  E500)),	  perunahiutale,	  rypsiöljy,	  maitojauhe	  (laktoositon),	  
leivinjauhe.	  

	     



LEIPOMOTUOTTEET  
  

Oman  Kylän  RUISEVÄS,  Laktoositon  ja  maidoton  
Ainesosat	   Täysjyväruis	  (57	  %)(jauho,	  rouhe,	  mallas),	  vesi,	  vehnäjauho,	  perunahiutale,	  

hiiva	  ja	  suola	  (1,2	  %).	  Ruista	  74	  %	  käytetyistä	  viljaraaka-‐aineista.	  	  
Mainio  Täysjyvä  KAURAPALA  
Ainesosat	   Täysjyvävehnäjauho,	  vehnäjauho,	  vesi,	  kaura	  (15	  %	  leseenä	  ja	  litisteenä),	  

perunahiutale,	  rypsiöljy,	  kaurakuitu,	  vehnägluteeni,	  suola	  (1,2	  %)	  ja	  hiiva.	  
	   Laktoositon,	  maidoton.	  
PERUNARIESKANEN  
Ainesosat	   Vesi,	  vehnäjauho,	  peruna	  (23	  %),	  nostatusaine	  (E450,	  E500),	  suola,	  

fermentoitu	  vehnäjauho,	  hiiva.	  Saattaa	  sisältää	  pieniä	  ohran	  ja	  kauran	  jäämiä.	  
Laktoositon.	  

  

HILLOMUNKKI  
Ainesosat	   Vehnäjauho,	  vesi,	  sokeri,	  marjatäyte	  (sokeri,	  vesi,	  mansikka,	  vadelma,	  

mustikka,	  omena,	  aprikoosi,	  puolukka,	  hyytelöimisaineet	  [E440,	  E1442],	  
happamuudensäätöaineet	  [E330,	  E333],	  säilöntäaine	  [E202],	  väri	  [E120],	  
aromi),	  osittain	  kovetettu	  kasvirasva	  ja	  -‐öljy	  (rypsi,	  palmu),	  kananmuna,	  hiiva,	  
suola	  ja	  emulgointiaineet	  (E472e,	  E471).	  
Laktoositon,	  maidoton	  

MANSIKKATÄYTEPITKO  
Ainesosat	   Vehnäjauho,	  sokeri,	  vesi,	  kasvirasva	  (rypsi),	  mansikka	  (3	  %),	  omena,	  

kananmuna,	  vehnägluteeni,	  hiiva,	  suola,	  kardemumma,	  emulgointiaine	  
(E472e),	  maitoproteiini	  ja	  värit	  (E120,	  E150c).	  Laktoositon	  

Muru  RAHKAVANILJAPULLA  
Ainesosat	   Vehnäjauho,	  laktoositon	  voi,	  sokeri,	  vaniljatäyte	  (10	  %)	  [vesi,	  sokeri,	  

glukoosisiirappi,	  muunnettu	  tärkkelys	  (E1442),	  stabilointiaineet	  (E460,	  E466),	  
suola,	  kasviöljy	  (auringonkukka,	  palmu),	  säilöntäaine	  (E202),	  värit	  (E101,	  
E160a,	  E171),	  happamuudensäätöaineet	  (E330,	  E332),	  aromit	  (vanilja,	  
vanilliini),	  emulgointiaineet	  (E471,	  E475)],	  laktoositon	  maitorahka	  (5	  %),	  
kasviöljy	  (rypsi),	  vesi,	  kananmuna,	  suola,	  hiiva,	  kardemumma,	  maitoproteiini	  
ja	  emulgointiaine	  (E472e).	  

	   	   Laktoositon	  
PITKÄ  VIINERI  
Ainesosat Vehnäjauho,	  osittain	  kovetettu	  kasvirasva	  (rypsi,	  palmu),	  kasviöljy	  (rypsi,	  

palmu),	  vesi,	  vadelmahillo	  (sokeri,	  vadelma,	  vesi,	  hyytelöimisaineet	  [E1442,	  
E440],	  happamuudensäätöaineet	  [E330,	  E333,	  E331],	  säilöntäaine	  [E202]),	  
hyytelö	  (vesi,	  sokeri,	  glukoosisiirappi,	  hyytelöimisaineet	  [E440,	  E401],	  
säilöntäaine	  [E202],	  aromi),	  vanilliinikreemijauhe	  (sokeri,	  muunnettu	  
tärkkelys,	  kasvirasva,	  sakeuttamisaine	  [E401],	  
glukoosisiirappi,	  dekstroosi,	  Maitoproteiini,	  vanilliini,	  väri	  [E160a]),	  
kananmuna,	  sokeri,	  hiiva,	  suola,	  maitoproteiini	  ja	  emulgointiaineet	  (E472e,	  
E471).	  

	  


