
 

 

Suviseurojen seuraravintolan tuoteselosteet 

Tornio 2016 

 

 

Valmisruuat 

 
KREIKKALAINEN SALAATTI:  

Jää-, puna- ja romainesalaatti, salaattijuusto 20 % (pastöroitu maito, hapate, suola, juoksete), kurkku, tomaatti, 

musta oliivi, punasipuli. 

INGREDIENSER: is-, röd- och romainesallad, salladost (pastöriserad mjölk, syrakultar, salt, löpe), gurka, tomat, 

svart oliv, röd lök. 

 

TACO-BROILERI SALAATTI:  

jää-, puna- ja romainesalaatti, broilerikuutio ((broilerin sisäfilee, vesi, kokonaan kovetettu kasvirasva 

(puuvillansiemen), suola, maltodekstriini, stabilointiaine (E452), dekstroosi), mausteseos (chili, juustokumina, 

valkosipuli, rypälesokeri, sipuli, suola, oregano, hiivauute, perunatärkkelys, perunakuitu, mausteuute 

(paprika))), salaatinkastike (majoneesi (rypsiöljy, vesi, maissitärkkelys, etikka,kananmunajauhe, sinappi 

(sinapinsiemen, mausteet, värit (E150d, E160a, E101), säilöntäaine (E211))), mausteet), mausteseos 

(maltodextriini, maitojauhe, suola, juustojauhe, sokeri, sipuli, chili, kurkuma, sakeuttamisaine (E551)), kurkku, 

cheddarjuustokuutio (pastöroitu maito, suola, hapate, väri (E160b), paakkuuntumisenestoaine 

(perunatärkkelys)), maissi, maissilastu (maissijauho, kasvirasva (palmuöljy), suola). 

INGREDIENSER: is-, röd- och romainesallad, kycklingkub ((kycklingfilé, vatten, helt hydrogenerad fett 

(bomullsfrö), salt, maltodextrin, stabiliseradmedel (E452), dextros), kryddblandning (chili, spiskummin, vitlök, 

druvsocker, lök, salt, oregano, jästextrakt, potatisstärkelse, potatisfiber, kryddextrakt (paprika))), 

dressing (majonäs (rypsolja, majstärkelse, ättika, äggula, senap (senapfrön, kryddor, färg(E150d, E160a, E101), 

konserveringsmedel (E211))), kryddor), kryddblandning (maltodextrin, mjölkpulver, salt, ostpulver, socker, lök, 

chili, gurkmeja, klumpförebyggande medel (E551)), gurka, tärnad cheddarost (pastöriserad mjölk, salt, 

syrakultur, färgämme (E160b), klumpförebyggande medel (potatisstärkelse)), majschips (majsmjöl, 

vegetabiliskt fett (palmolja), salt). 

 



 

 

LAPIN LIHAKEITTO  

Peruna, suomalainen naudanliha (20 %) [naudanliha, suola, stabilointiaineet (E415, E450, E451), väri (E150d)], 

porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, suola, lihaliemijauhe (maltodekstriini, suola, luontainen aromi, 

lihauute, sipuli), mustapippuri, valkopippuri, laktoositon vispikerma. 

Pororouheen tuoteseloste: Poronlihaa (95 %), suolaa (5 %), glukoosi, hapettumisenestoaineet (E300, E301), 

säilöntäaineet (E250, E252) 

Koskenlaskijajuuston tuoteseloste: Juusto, vesi, voi, sulatesuolat (E 452, E 339, E 331), suola ja 

paakkuuntumisenestoaine (E 460).  

 

LOHIKEITTO  

Peruna, lohi! (23 %), sipuli, purjo, suola, maustepippuri, tilli, laktoositon kerma ja rypsiöljy  

 

RIISIPUURO 

Vesi, puuroriisi, kasviöljy, suola 0,9 % ja laktoositon kerma, Rypsiöljy, emulgointiaine (soijalesitiini E322)  

 

SPAGETTIPATA  

Tomaattimurska [tomaatti, tomaattimehu, suola, happamuudensäätöaine (E330)], suomalainen naudan 

jauheliha (20 %) [naudanliha, vesi, suola, perunakuitu, stabilointiaineet (E450, E451), aromi, askorbiinihappo], 

tomaattipyree [tomaatti, suola, happamuudensäätöaine (E330)], sipuli, selleri, porkkana, rypsiöljy, vesi, sokeri, 

suola, valkosipuli, mustapippuri, basilika. 

 

KINKKU/ANANAS METWURSTI PIZZA  

Vehnäjauho, vesi, Edam- ja Goudajuusto, sianlihavalmiste 10 % (suomalainen sianliha, stabilointiaineet E1412, 

E450, sakeuttamisaineet E415, E407a, glukoosi, hapettumisenestoaine E315, säilöntäaine E250), ananas 5 %, 

tomaattisose, kestomakkara % [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).  

 

KASVISPIZZA  

Vehnäjauho, vesi, Edam-ja GoudaJUUSTO, salaattijuusto 9 % (MAITO, suola, hapate, mikrobiologinen juoksete), 

tomaatti 7 %, tomaattisose, rypsiöljy, basilika, sokeri, hiiva, suola, muunnettu perunatärkkelys, mustapippuri, 

valkosipuli, cayennepippuri, paprika, valkopippuri, chili, oregano, aromit, nostatusaine E500, sakeuttamisaine 

(guarkumi).  

 



 

 

 

Wilhelm perinteinen GRILLIMAKKARA  

sianliha, vesi, suola, silava, stabilointiaineet (E 1412, E 450), mausteet (chili, kumina, korianteri, galangal, 

valkosipuli, inkivääri, mustapippuri), aromit, hapettumisenestoaine E 315, glukoosisiirappi, dekstroosi, 

säilöntäaine natriumnitriitti, luonnonsuoli (sika) 

Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita 79 %. Lihapitoisuus 77 % 

 

Hiillos GRILLIMAKKARA  

vesi, sianliha, perunatärkkelys, naudanliha, silava, koneellisesti eroteltu sianliha, suola, naudan 

sidekudosproteiini, perunakuitu, kamara, stabilointiaine E 450, naudan rasva, mausteet (korianteri, valkosipuli, 

sinapinsiemen, paprika), hapettumisenestoaine E 315, aromit, dekstroosi, säilöntäaine natriumnitriitti 

Lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita 55 %. Lihapitoisuus 43 %  

 

PALVIKINKKU (Atria) myynnissä litramyynnissä ja myymälässä. 

kinkku (84 %), vesi, suola, dekstroosi, stabilointiaine E 450, hapettumisenestoaine E 315, säilöntäaine 

natriumnitriitti 

 

PALVIKINKKU (HK) myynnissä ravintolakatoksessa.  

suomalainen porsaankinkku, vesi, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450, E451), suola (1,7 %), glukoosi, 

tärkkelyssiirappi, lihaproteiini, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 71 %. 

Laktoositon ja gluteeniton.  

 

  



 

 

Leipomotuotteet 

 
RUISPALALEIPÄ 

Vesi, täysjyväruisjauho, vehnäjauho, ruisrouhe, happamuudensäätöaine (luonnollisella käymisellä valmistettu 

maitohappo), ohra- ja ruismallas, perunahiutale, suola (1,1 %) ja hiiva.  

Sisältää ruista 47 % tuotteesta ja ruisjauhoa 73 % kaikista jauhoista. 

 

KAURAPALA  

Vesi, vehnäjauho, kaurajauho, kauralitiste, siirappi, rypsiöljy, jodioitu suola (1,3%), psylliumkuitu, 

vehnäproteiini, hiiva, kaurakuitu ja ruishapantaikina. 

Tuote sisältää kauraa 53% viljaraaka-aineista. Täysjyväkauraa 53% leivän viljasta ja 31% leivän painosta. 

Tuote on voimakassuolainen. 

 

TUHTI PORKKANASÄMPYLÄ  

Vehnäjauho, vesi, porkkanasose ja -raaste (8 %), maissihiutale, pellavansiemen, hirssi, 

auringonkukansiemen, ruishiutale, vehnägluteeni, suola (1,0 %), laktoositon margariini (mm. palmu- ja 

rapsiöljy, palmurasva, aromi), hiiva ja vehnämallasjauho 

 

PERUNARIESKA  

Vesi, vehnäjauho, peruna (23 %), nostatusaine (E450, E500), suola, fermentoitu vehnäjauho, hiiva.  

Saattaa sisältää pieniä ohran ja kauran jäämiä. 

 

LETTIPITKO  

vehnäjauho, vesi, sokeri, kasvimargariini [mm. kasviöljy (palmu, rapsi), vesi, suola, aromi], hiiva, kananmuna, 

maitoproteiini, suola ja kardemumma 

 

HILLOMUNKKI  

Vehnäjauho, vesi, palmuöljy, kovetettu rapsiöljy, vadelmatäyte [13 % (josta vadelmaa 13 %), muunnettu 

tärkkelys, hyytelöimisaine (pektiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo, E331, E 333), 

mustaseljatäysmehutiiviste, aromi], sokeri, laktoositon margariini [mm. rapsiöljy, palmurasva], kananmuna, 

hiiva, suola, emulgointiaine (E 472e), vehnämallasjauho ja jauhonparanne (askorbiinihappo). 

 

 

 



 

 

KIERREPULLA  

Vehnäjauho, vesi, sokeri, margariini [mm. osittain kovetettu kasvirasva, kasviöljy, emulgointiaine (E 471, 

auringonkukkalesitiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, A- ja D-vitamiini], vaniljatäyte [mm. 

muunnettu tärkkelys, glukoosisiirappi, sakeuttamisaine (natriumalginaatti, guarkumi), suola, 

happamuudensäätöaine (E 263, E 340), aromi (vanilliini), väri (beetakaroteeni)], hiiva, suola, emulgointiaine (E 

472e), jauhonparanne (askorbiinihappo) ja kardemumma 

 

KORVAPUUSTI  

vehnäjauho, vesi, sokeri, laktoositon voi [mm. kerma, suola, hapate], kananmuna, laktoositon maitojauhe, 

vehnähapantaikina, hiiva, suola, kaneli ja kardemumma. 

Parasta ennen -päiväys on pakkauksen sulkijassa 

 

VANILJAKAMPA  

vehnäjauho, vesi, vaniljakreemitäyte 18 % [mm. vesi, sokeri, tärkkelyssiirappi, laktoositon voi, värit (E 171, 

beetakaroteeni), suola, aromit], laktoositon voi [mm. kerma, suola, hapate], sokeri, kananmuna, voiteluaine, 

hiiva, laktoositonmaitojauhe, suola ja kardemumma 

 

KAMPAWIENER  

vehnäjauho, vesi, vadelmatäyte 14 % [mm. sokeri, vesi, vadelma (13 %), mustaseljatäysmehutiiviste, aromi ja 

säilöntäaine (E 202)], laktoositon margariini [mm. kasviöljy (palmu, rapsi, kookos), vesi, suola, aromi], 

kananmuna, sokeri, hiiva, laktoositon maitojauhe, suola ja kardemumma 

 

 

  



 

 

Erityisruokavalio 

 
LIHAKEITTO  

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)  

Peruna, lohi (22,5 %), sipuli, purjo, suola, maustepippuri, tilli rypsiöljy, emulgointiaine (soijalesitiini E322), 

Valmiin keiton suolapitoisuus 0,8 %  

 

RIISIPUURO  

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

 

GLUTEENITON PIZZA TROPICANA  

Vesi, juusto 14 % (Edam- ja Mozzarella, sis. maito), tomaattisose, maissitärkkelys, kinkku 8% [sianliha, vesi, 

suola, maltodekstriini (maissista), dekstroosi (maissista), stabilointiaine (E450), säilöntäaine (E250), 

hapettumisenestoaine (E300), savuaromi], ananas 8%, riisijauho, pekoni 5% [sianliha, vesi, suola, savuaromi, 

stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaineet (E300, E392), säilöntäaine (E250), savu], tapiokatärkkelys, 

perunatärkkelys, sokeri, rypsiöljy, perunahiutale, hiiva, suola, riisihapatejauhe, psyllium, täysjyväriisijauho, 

sakeuttamisaine (E415), nostatusaineet (E450, E500), hedelmäsokeri, oliiviöljy, perunakuitu, emulgointiaine 

(E471), etikka, oregano, basilika. 

 

GLUTEENITON TUMMA VUOKALEIPÄ 

Vesi, jauhoseos [maissitärkkelys, riisijauho, soijaproteiini, sakeuttamisaine (E415, E464), sokeri, psyllium, 

suola, dekstroosi, hiivauute, happamuudensäätöaine (E270, E262), glukoosisiirappi, rypäleuute, 

paahdettu linssi, entsyymi], tataarijauho, jauhoseos [maissitärkkelys, perunajauho, modifoitu 

perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E412, E401, E440), nostatusaine (E575, E500)], täysjyväriisijauho, 

maissijauho, pellavansiemenrouhe, auringonkukansiemen, pellavansiemen, rypsiöljy, siirappi, hiiva, suola. 

Sisältää soijaa. 

Gluteeniton 

Laktoositon 

Maidoton 

Kananmunaton 



 

 

 

GLUTEENITON PORKKANASÄMPYLÄ 

Vesi, jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifoitu perunatärkkelys, sokeri, 

sakeuttamisaineet (E412, E464, E401, E440), suola, nostatusaine (E575, E500)], jauhoseos [riisitärkkelys, 

sakeuttamisaineet (E415, E412), hiivauute, paahdettu linssi, happamuudensäätöaine (E262), entsyymi], 

porkkana, margariini [kasvirasva ja -öljy, emulgointiaine (E471)], hiiva, psyllium. 

Gluteeniton 

Laktoositon 

Maidoton 

Kananmunaton 

 

GLUTEENITON RIESKA 

Vesi, jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 

sakeuttamisaine (E412, E464, E401, E440), suola, nostatusaine (E575, E500)], perunahiutale, rypsiöljy, 

laktoositon maitojauhe, leivinjauhe. 

Gluteeniton 

Kananmunaton 

Laktoositon 

Hiivaton 

 

GLUTEENITON MARJAMURO 

Jauhoseos [sokeri, perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys, dekstroosi, maltodekstriini, nostatusaineet 

(E450, E500, E341), emulgointiaineet (E481, E472e, E475, E471), suola, aromi, sakeuttamisaine (E415)], 

kananmuna, rypsiöljy, marjasekoitus (mansikka, mustaherukka, punaherukka, vadelma), vesi, jauhoseos 

[riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sakeuttamisaineet (E401, E412, 

E440, E464), suola, nostatusaine (E575)], margariini [kasvirasva ja -öljy, aromi, happamuudensäätöaine 

(E330), A-ja D- vitamiini]. 

Gluteeniton 

Laktoositon 

 

GLUTEENITON SITRUUNAMUFFINSSI 

Sokeri, perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys, kananmuna, rapsiöljy, palmuöljy, herajauhe, vesi, sitruuna- 

aromi [tärkkelyssiirappi, luontainen sitrusöljy, sakeuttamisaineet (E422, E415), säilöntäaine (E202), happo 

(E330), luontaisia aromiaineita], nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet (E481, E472e, E472b, 

E475), suola, aromi, glukoosisiirappi, rasvaton maitojauhe. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa. 

Gluteeniton 



 

 

GLUTEENITON KORVAPUUSTI 

Vesi, riisijauho, sokeri, margariini (kasviöljy ja –rasva, vesi, emulgointiaine (E471, E475, E322), aromi, 

happamuudensäätöaine (E330), väri (E160a), a-vitamiini), maissitärkkelys, perunajauho, hiiva, siirappi, 

psyllium, modifoitu perunatärkkelys, suola, leivinjauhe, vanilja-aromi, kardemumma, kaneli, 

nostatusaineet (E575, E500), sakeuttamisaineet (E412, E464, E401, E440). 

Gluteeniton 

Laktoositon 

Maidoton 

Kananmunaton 

 

GLUTEENITON SUKLAAMUFFINSSI 

Sokeri, perunatärkkelys, muunneltu tärkkelys, kananmuna, rapsiöljy, palmuöljy, herajauhe, vesi, tumma 

suklaa (kaakaomassa, kaakaojauhe, dekstroosi, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini), nostatusaineet 

(E450, E500), emulgointiaineet (E481, E472e, E472b, E475), suola, aromi, sakeuttamisaine (E415), 

glukoosisiirappi, rasvaton maitojauhe. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa. 

Gluteeniton 

 

GLUTEENITON MUSTIKKATÄYTEPULLA 

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], mustikkamarmeladi 

[mustikka 30%, hyytelöimisaine (E1442), happamuudensäätöaine (E333), säilöntäaine (E202)], 

kananmuna, hiiva, vanilliinisokeri, kardemumma, mantelirouhe. 

Gluteeniton 

Laktoositon 

Maidoton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLUTEENITON OMENAVIINERI 

Jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 

sakeuttamisaineet (E401, E412, E440, E464), suola, nostatusaineet (E500, E575), vesi, margariini 

[kasvirasva ja -kasviöljy, palmuöljy, rypsiöljy, vesi, suola, emulgointiaine (E471), A- ja D-vitamiinit, 

laktoositon voi, aromi, beetakaroteeni, happamuudensäätöaine (E300)], hiiva, leivinjauhe, perunahiutale, 

psyllium, kardemumma, vaniljakreemi [tärkkelyssiirappi, sakeuttamisaineet (E401, E412), emulgointiaine 

(E472e), kiinteyttämisaine (E263), paakkuuntumisenestoaine (E340), vanilliini, väri (E160a)], omenatäyte 

[omenakuutio (50 %), sokeri, vesi, sakeuttamisaineet (E1442, E401), omenatäysmehutiiviste. 

Gluteeniton 

Laktoositon 

Maidoton 

Kananmunaton 

 

Lisäksi 
 

Planti soijajuoma 2 DL 

 

Planti kaurajuoma 2 DL 

 

Yosa persik-passion jogurtti kauravalmiste 

 

Alpro soijavalmiste jourtti 125 g persikka-päärynä / mansikka-banaani 

 

Maidoton margariininappi 

 

Myymälästä löytyy lisäksi maidoton kevytlevite 400 g Keiju, maidoton margariininappi ja maidoton jogurtti. 

 

 

 

Lisätietoa voit kysyä osoitteesta info(at)suviseurat.fi. 

 


