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TUOTESELOSTEET TUOTERYHMITTÄIN 
 
Valmisruuat 
Maitotuotteet 
Riisi-ja soijatuotteet 
Leipomotuotteet 
Gluteenittomat leipomotuotteet 
Mehut, mehukeitot 
Kaakaot, teet 
Makeutusaineet 
Ketsupit, sinapit 
Lihatuotteet 
 

 
VALMISRUUAT 

RIISIPUURO 
Vesi, puuroriisi, laktoositon kerma, kasviöljy, suola  
 
KAURAPUURO 
Vesi, kaurahiutale, suola  
 
LIHAKEITTO  
Peruna, vesi, kypsä suomalainen naudanliha 18% (naudanliha, vesi, suola, 
stabilointiaineet E451, E452, E415, väri E150d), porkkana, lanttu, purjo, sipuli,  
palsternakka, suola, lihaliemijauhe (suola, maltodextriini, kasvirasva, sokeri, hiivauute, 
lihauute, aromi, sipuli, sipulimehutiiviste, mausteuute, kurkuma, kasviöljy), mustapippuri, 
valkopippuri. Valmiin ruuan suolapitoisuus 0,7%. 

LOHIKEITTO 
Peruna, lohi (18%), laktoositon kerma, sipuli, purjo, suola, maustepippuri. Suolapitoisuus 
1,2%, Valmiin keiton suolapitoisuus 0,7% 
 
SPAGETTIPATA 
Vesi, spagetti,	  suomalainen naudan jauheliha 25% (naudanliha, vesi, perunakuitu, suola, 
stabilointiaine E450,E451, aromi, askorbiinihappo), tomaattimurska, sipuli,  tomaattipyre, 
rypsiöljy, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, suola, valkosipuli, etikka, lihaliemijauhe 
(suola, maltodextriini, kasvirasva, sokeri, hiivauute, lihauute, aromi, sipuli, 
sipulimehutiiviste, mausteuute, kurkuma, kasviöljy), mustapippuri, basilika, oregano.  
Valmiin ruoan suolapitoisuus 0,8% 
 



LOHIKEITTO, MAIDOTON 
Peruna, lohi (18%), sipuli, purjo, suola, maustepippuri,Suolapitoisuus 1,2%, Valmiin keiton 
suolapitoisuus 0,7% 
 
KINKKUKIUSAUS, MAIDOTON   
Peruna, soijakerma [vesi, auringonkukkaöljy,soijapavut(4%), fruktoosiglukoosisiirappi, 
emulgointiaine (rasvahappojen sakkaroosiesterit), stabilointiaineet (ksantaanikumi, 
guarkumi, karrageeni), merisuola, aromi], palvikinkkusuikale 12% [suomalainen kinkku, 
vesi, suola, maltodekstriini, stabilointiaineet (E450,E451, E452), glukoosi, 
hapettumisenestoaine E301, säilöntäaine E250, aromi], sipuli, suola, mustapippuri. 
Suolapitoisuus 0,78% 

SALAATTI, KANA-TACO 
Salaattisekoitus(jäävuori-, jääsalaatti, punainen frisee) tacomausteella maustettu broiler 
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), maissi, kurkku, cheddarjuusto (pastöroitu maito, 
perunatärkkelys, suola, maitohappo, hapate, väriaine (E160b)), 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)], Tortillalastu 15g (maissijauho, 
palmuöljy, chilisekoitus (suola, sipulijauhe, maltodekstriini, hiivauute, mausteet, dekstroosi, 
valkosipulijauhe, tomaattijauhe, sokeri, happamuudensäätöaine E330, väriaine E161c-
E162, aromit)) 
 
SALAATTI, KREIKKALAINEN 
Salaattisekoitus (jäävuori-, jääsalaatti, punainen 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)), kananmuna (kanamuna, suola, 
sitruunahappo) 

PITSA 
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 (porsas, nauta), silava, soijaproteiini, suola, hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), mausteet (mm. valko- ja mustapippuri, muskottipähkinä, paprika), värit 
(E150c, E120), säilöntäaine E250], kasviöljy (rypsi, rapsi), sokeri, hiiva, suola, muunnettu 
perunatärkkelys, nostatusaine E500, mustapippuri, valkosipuli, cayennepippuri, paprika, 
valkopippuri, chili, oregano, basilika, aromit, sakeuttamisaine (guarkumi).  



 

MAITOTUOTTEET 

KEVYTMAITO 2DL 
Maito, D-vitamiini  
 
RASVATON MAITO 2 DL 
Rasvaton Maito, D-vitamiini 
 
KEVYTMAITO 1L 
Maito, D-vitamiini 

RASVATON MAITO 1L 
Maito, D-vitamiini  

LAKTOOSITON KEVYTMAITOJUOMA 2,5 DL 
Maito, D-vitamiini 

LAKTOOSITON KEVYTMAITOJUOMA 1L 
Maito, D-vitamiini 
 
LAKTOOSITON RASVATON MAITOJUOMA 1L 
Maito, D-vitamiini 

LAKTOOSITON KEVYTMAITOJUOMA UHT 1L 
Maito, D-vitamiini 

ANNOSVOI 8G 
Kerma, hapate, ruokasuola  
 
MARGARIINI-ANNOSNAPPI 
Rypsiöljy (40 %), vesi, kasvirasvat, suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumkarbonaatti), aromi, A- ja D2-vitamiini, 
väri (beta-karoteeni) 

MARGARIINI LAKTOOSITON  
Vesi, rypsiöljy (25 %), kasvirasvat, camelinaöljy, suola (0,9 %), emulgointiaineet (E471 ja 
E476 kasvirasvasta), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), happamuudensäätöaineet 
(natriumkarbonaatti, sitruunahappo), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni) 

SULATEJUUSTOVIIPALE 
Juusto [maito, hapate, suola, juoksute, happamuudensäätöaine (E509)], vesi, sulatesuolat 
(E452, E339, E341), suola  

KERMAJUUSTOVIIPALEET 17% 300G 
Pastöroitu maito, hapate, suola (1,6%), juoksute  



KERMAJUUSTOVIIPALEET 300G 
Pastöroitu maito, suola (1,6%), hapate, juoksute  

LAKTOOSITON MANSIKKA-RAPARPERIKERROSVIILI 1% 180G 
Pastöroitu maito, sokeri, vesi, mansikka (3%), raparperi (1,5%), muunnettu 
perunatärkkelys, sakeuttamisaine (guarkumi), aromit (vanilja ja vanilliini), 
happamuudensäätöaine (E330), väri (E120), hapate  

LAKTOOSITON PÄÄRYNÄ-VANILJAKERROSVIILI 1% 180G 
Pastöroitu maito, päärynä (9 %), fruktoosi, muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaineet 
(pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), aromit (mm. vanilliini, vanilja), väri (E160a), 
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331, E333), makeutusaineet (aspartaami**, 
asesulfaami K), hapate  

LAKTOOSITON VIILI 1% 150G 
Pastöroitu maito, kalsiumkloridi, hapate 

KEVYTVIILI 200G  
Pastöroitu maito, hapate 

LAKTOOSITON PERSIKKA-MANGOJOGURTTI 150G  
Pastöroitu maito, sokeri, persikka (3 %), mango (3 %), maitoproteiini, sakeuttamisaine 
(pektiini), luontainen aromi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), D-vitamiini, hapate.  

LAKTOOSITON PUOLUKKA-VANILJAJOGURTTI 150G  
Pastöroitu rasvaton maito, sokeri, puolukka (6%), maitoproteiini, maissitärkkelys, 
happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), luontaiset aromit, vaniljauute, D-vitamiini, 
hapate.  

MANSIKKAJOGURTTI 150G 
Pastöroitu maito, sokeri, mansikka (5 %), maitoproteiini, muunnettu tärkkelys, 
sakeuttamisaineet (pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), aromit, väri (punajuuriväri), 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), hapate 

BANAANIJOGURTTI 150G 
Pastöroitu maito, sokeri, banaani, maitoproteiini, sakeuttamisaine (pektiini), aromi, väri 
(riboflaviini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), hapate.   

MANGO-APPELSIINIJOGURTTI 150G 
Pastöroitu maito, sokeri, mango (3 %), maitoproteiini, appelsiini (1,5 %), muunnettu 
tärkkelys, sakeuttamisaine (pektiini), aromit (mm. vanilliini), väri (paprikauute), 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), hapate.  

MANSIKKAJOGURTTI 1L  
Pastöroitu maito, sokeri, mansikka (5 %), maitoproteiini, muunnettu tärkkelys, 
sakeuttamisaineet (pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), aromit, väri (punajuuriväri), 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), hapate.  



MUSTIKKA-VANILJAJOGURTTI 1L LAKTOOSITON 
Pastöroitu maito, mustikka (6 %), sokeri, maitoproteiini, sakeuttamisaine (pektiini), 
luontaiset aromit (mm. vanilja), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), D-vitamiini, 
hapate.  
 
RIISI- JA SOIJATUOTTEET 

RIISIJUOMA 200ml 
Ainesosat: vesi, riisi (14%), auringonkukkaöljy, kalsiumfosfaatti, merisuola, vitamiinit D2 ja 
B12.  
SOIJAJOGURTTI 125G  
Vesi, hedelmät 11% (mansikka 7,6%, banaani 3,4%), sokeri, kuoriput soijapavut (7,4%), 
glukoosi-fruktoosisiirappi, stabilointiaine (pektiini), aromi, porkkana-, saflori-, musta 
porkkana- ja sitruunatäysmehutiiviste, trikalsiumfosfaatti, happamuudensäätöaineet 
(sitruunahappo, natriumsitraatti), merisuola, hapate (S. thermophilus, L. bulgaricus), 
hapettumisenestoaineet (askorbyylipalmitaatti, tokoferoliuute), vitamiinit (riboflaviini, B12, 
D2, C) 

 
 
LEIPOMOTUOTTEET 
 
RUISLEIPÄ  
Täysjyväruis 42 % (jauho, rouhe ja mallas), vesi, vehnäjauho, peruna, vehnägluteeni, 
suola (1,2%), kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu ja kookos), vehnäkuitu, hiiva. Täysjyväruista 
71 % viljaraaka-aineista. Saattaa sisältää pieniä maidon ja kananmunan jäämiä. 
 
KAURA-VEHNÄLEIPÄ 
Kaurarouhe ja -jauho (38%), vesi, vehnäjauho, peruna, suola (1,2%), hiiva. Kauraa 51% 
viljaraaka-aineista. Saattaa sisältää pieniä maidon ja kananmunan jäämiä. 
 
RIESKA (Maidoton, laktoositon)  
Aineosat: vesi, hiivaleipäjauho, perunahiutale 12,6% (säilöntäaine E223, väriaineena 
kurkuma), suola (1,2%), leivinjauhe (E450, E500). 

TÄYTEPULLA  (Laktoositon) 
Vehnäjauho, vesi, margariini, sokeri, kananmuna, vadelmahillo 

VADELMAMUNKKI 
Vehnäjauho, sokeri, kasvimargariini (rapsiöljy, kovetettu rapsi- ja palmuöljy, vesi, suola, 
sokeri, aromi), vadelmatäyte 10% (vadelma, sokeri, tärkkelyssiirappi, vesi, 
sakeuttamisaine E1442, E418,happamuudensäätöaine E509, E330, säilöntäaine E202, 
aromi, suola, väri E120), vesi, hiiva, suola, vehnägluteeni, emulgointiaine E472e. Saattaa 
sisältää pieniä maidon ja kananmunan jäämiä.  



PITKÄVIINERI   
Vehnäjauho, kasvirasva ja -öljy (osittain kovetettu), vesi, sokeri, aprikoosi, kananmuna, 
muunnettu peruna- ja maissitärkkelys, hiiva, sakeuttamisaine (E404), hyytelöimisaine 
(E440), glukoosisiirappi, happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E333), 
säilöntäaine (E202), suola, vehnägluteeni, aromi, väri (E160a), emulgointiaine (E472e), 
maitoproteiini. 
 
SUKLAAPATUKKA 
Glukoosi-fruktoosisiirappi, sokeri, kaakaomassa, kasvirasva (palmu), rasvaton maitojauhe, 
manteli, vähärasvainen kaakaojauhe, kaakaovoi, voiöljy, maitoproteiini, suola, 
emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), aromeja. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa, 
gluteiinia, maapähkinää ja muita pähkinöitä. 
 
GLUTEENITTOMAT LEIPOMOTUOTTEET 
 
GLUTEENITON TUMMA LEIPÄ (Maidoton, laktoositon, munaton, gluteeniton) 
Vesi, jauhoseos (maissitärkkelys, riisijauho, soijaproteiini, sakeuttamisaine (E415, E464), 
sokeri, psyllium, suola, dekstroosi, hiivauute, happamuudensäätöaine (E270, E262), 
glukoosisiirappi, 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.  
 
GLUTEENITON PORKKANASÄMPYLÄ (Laktoositon, munaton, gluteeniton) 
Vesi, jauhoseos [riisitärkkelys, maissitärkkelys, perunahiutale, sakeuttamisaine (E412), 
psylliumkuitu, glukoosisiirappi, dekstroosi, happamuudensäätöaineet (E262, E330)], 
jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 
sakeuttamisaineet (E401,E412,E440, E464), suola, nostatusaineet (E500,E575)], 
porkkana, margariini [kasvirasva ja -öljy, emulgointiaine (E471), aromi, 
happamuudensäätöaine (E330), A-JA D-vitamiinit], hiiva, sokeri, psyllium. 
 
GLUTEENITON OMENAVIINERI (Laktoositon, munaton, maidoton) 
Jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 
sakeuttamisaineet (E401,E412,E440,E464), suola, nostatusaineet (E500,E575)],vesi, 
margariini [kasvirasva ja kasviöljy (osittain kovetettu) palmuöljy, rypsiöljy, vesi, suola, 
emulgointiaineet (E 471), A- ja D3-vitamiini, voiaromi, väri (beetakaroteeni), aromi, 
happamuudensäätöaine (E330), A-JA D-vitamiinit)], hiiva, leivinjauhe, perunahiutale, 
psyllium, kardemumma, vaniljakreemijauhe [tärkkelyssiirappi, sakeuttamisaineet (E401, 
E412), emulgointiaine (E472e), kiinteyttämisaine (E263), paakkuuntumisenestoaine 
(E340),vanilliini, väri (E160a)], omenapalatäyte (omenakuutio 50%, sokeri, vesi, 
sakeuttamisaineet (E1442, E401), omenatäysmehutiiviste.                                                                   

GLUTEENITON MARJAMURO (Laktoositon, gluteeniton) 
Jauhoseos [riisijauho, maissitärkkelys, perunajauho, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, 



sakeuttamisaineet (E401, E412, E440, E464), suola, nostatusaineet (E500, E575)], 
margariini [kasvisrasva ja öljy, aromi, happamuudensäätöaine (E330), A- ja D- vitamiini] 
sokeri, kananmuna, marjasekoitus (mustikka, vadelma) leivinjauhe, vanilliinisokeri, 
psyllium. 

 
MEHUT, MEHUKEITOT 
 
APPELSIINITÄYSMEHU 2dl 
Tiivisteestä valmistettu appelsiinitäysmehu, C-vitamiini.  

APPELSIINIJUOMA 2dl 
Vesi, sokeri, appelsiinitäysmehu tiivisteestä, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), 
aromi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo).  

MANSIKKA-VADELMAJUOMA SOKERITON 2dl 
Vesi, mansikka- ja vadelmatäysmehu tiivisteestä, aromit, happamuudensäätöaine 
(sitruuna- ja omenahappo), makeutusaine (asesulfaami-K, sukraloosi), väri (antosyaani).  

METSÄMANSIKKAJUOMA 2dl 
Vesi, sokeri, rypäle- ja mansikkatäysmehu tiivisteestä, happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), aromi.  

PÄÄRYNÄJUOMA 2dl 
Vesi, sokeri, päärynätäysmehu tiivisteestä, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), 
aromi.   

VADELMAJUOMA 2 dl 
Vesi, sokeri, rypäle- ja vadelmatäysmehu tiivisteestä, happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), aromi.   

METSÄMARJAKEITTO 200g   
Vesi,soseutettu vadelma, mansikka ja mustikka, sokeri, sakeuttamisaineet (muunneltu 
tärkkelys ja pektiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, C-vitamiini. 
Marjapitoisuus 9%.  
 
MUSTIKKAKEITTO 200g 
Vesi,soseutettu mustikka, sokeri, sakeuttamisaineet (muunneltu tärkkelys, pektiini), 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), C-vitamiini, aromi. Marjapitoisuus 10%.  
 
MUSTIKKAKEITTO 1L  
Vesi, sokeri, mustikka (8,5%), sakeuttamisaine (muunnettu perunatärkkelys), 
happamuuden säätöaine (sitruunahappo), C-vitamiini. 

VADELMAKEITTO SOKEROIMATON 1kg 
Vesi, soseutettu vadelma, vadelmatäysmehu tiivisteestä, sakeuttamisaineet (muunneltu 
tärkkelys ja pektiini), aromi, makeutusaineet (aspartaami ja asesulfaami-K), C-vitamiini. 
Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Vadelmapitoisuus 20%.  



 
 
KAAKAOT, TEET 
 
ANNOSKAAKAO 
Ruokosokeri, herajauhe (maitovalmiste), kaakaojauhe (17 %), rasvaton maitojauhe, 
kasviöljy (kookosöljy), paakkuuntumisenestoaine (E341), stabilointiaine (E339)  

MUSTA TEE-LAJITELMA 
Ainekset: Musta tee Punaiset marjat: musta tee 93,4 %*, aromi, karhunvatukan lehdet, 
kuivattu mansikka. *= Reilun kaupan raaka-aineet 93,4 %. Musta tee Mango-appelsiini: 
musta tee 95,7 %*, aromi, kuivatut appelsiininkuoripalat, kuivatut sitruunankuoripalat. *= 
Reilun kaupan raaka-aineet 95,7 %. Musta tee Karamelli-kerma: musta tee 97 %*, aromi. 
*= Reilun kaupan raaka-aineet 97 %. Musta tee Siniset marjat: musta tee 94,7 %*, aromi, 
karhunvatukan lehdet. *= Reilun kaupan raaka-aineet 94,7 % 
 
 
SOKERIT 
 
ANNOSPALASOKERI 
sokeri 
 
MAKEUTUSPURISTE 
Natriumsakariini (E 954) 

  
KETSUPIT, SINAPIT 

KETSUPPI ANNOSPUSSI 
Ainekset: tomaattisose (85 %), sokeri, suola, sakeuttamisaine (E466), 
happamuudensäätöaineet (E260, E330), säilöntäaineet (E202, E211), 
hapettumisenestoaine (E300), luontaiset aromit. Suolapitoisuus 2 %.  
 
SINAPPI ANNOSPUSSI 
Ainekset: vesi, sinapinsiemen, sokeri, suola, happamuudensäätöaine (E260), mausteet 
(valkosipuli, sipuli, valkopippuri), värit (E150d, E160a, E101), säilöntäaine (E211). 
Suolapitoisuus 1,4 %. 

 
LIHATUOTTEET 
LEIKKELE, ANNOSPAKETTI (Laktoositon, gluteeniton) 
Suomalainen porsaan kinkku (71 %), vesi, 
stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450, E451), suola (1,7 %), glukoosi, 
tärkkelyssiirappi, lihaproteiini, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 71 % 



LEIKKELE, PAKETTI (Laktoositon, gluteeniton) 

Suomalainen porsaan kinkku (85 %), vesi, lisätty suola (1,7 %), stabilointiaineet (E450, 
E451), glukoosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250), savuaromi. 
Lihapitoisuus 85 %. Laktoositon, gluteeniton. 

GRILLIMAKKARA, A-LK (Laktoositon, gluteeniton) 
Suomalainen porsaanliha, vesi, kamara, silava, lisätty suola (1,7 %), stabilointiaineet 
(muunnettu tärkkelys, E450), glukoosi, lihaproteiini, perunakuitu, hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), aromit (mm. chili, valkosipuli, korianteri, kumina, paprika, valko- ja 
mustapippuri), mausteet (mm. sipuli), säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 75 %. 
Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 77 %. Tuotteessa 47 %  Rypsiporsas® 
-raaka-ainetta. Laktoositon, gluteeniton. 

GRILLIMAKKARA, B-LK (Laktoositon, gluteeniton) 
Ainesosat: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, perunajauho, suomalainen 
koneellisesti erotettu porsaanliha, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), lisätty 
suola (1,7 %), glukoosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. valkopippuri, korianteri, 
inkivääri, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit (mm. mustapippuri), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 41 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet 
yhteensä 54 %.  


