
KÖTTSOPPA 
Ingredienser Potatis, nötkött (20%) [stabiliseringsmedel (E451, E452, E415), färg (E150d)] 

morot, kålrot, purjolök, lök, palsternacka, salt, köttbuljong (bl.a vegetabiliskt fett, 

socker, jästextrakt, nötköttexrakt, arom, lökjuicekonsentrat, kryddextakt, gurkmeja), 

svartpeppar, vitpeppar. Salthalten på 1,1%, den färdiga soppan salthalt på 0,7%. 

 

LAXSOPPA 

Ingredienser Potatis, lax (22,5%), lök, purjolök, salt, kryddpeppar, dill, laktosfri kräm, vegetabilisk 

olja, sojalecitin (E322). Halten av 1,33% salt, avslutade koksalt halt av 0,8%. 

LAKTOSFRI 

 

RISGRYNGRÖT 

Ingredienser Vatten, grötris, vegetabilisk olja, sojalecitin (E322) , salt 0,9%, laktosfri kräm. 

LAKTOSFRI 

 

SPAGHETTI 
Ingredienser Vetemjöl. Finska nötkött 20% (nötkött, vatten, modifierad potatisstärkelse, salt, 

stabiliseringsmedel E450,E451, arom, askorbinsyra), tomat krossade, vatten, 

tomatpuré, glukos-fruktossirap, vegetabilisk olja (raps),modifierad potatisstärkelse, 

salt, torkad morot, kryddor (lök, basilika, vitlök, oregano, svartpeppar), 

förtjockningsmedel (E415), surhetsreglerande medel (E260, E330), 

konserveringsmedel (E202). Rapsfrö olja, emulgeringsmedel (sojalecitin E322). 

Salthalt 1,0%. 

 

PIZZA 

Ingredienser VETEmjöl, vatten, Edam- och GoudaOST, grisköttprodukt 10 % (finskt griskött, 

stabiliseringsmedel E1412, E450, förtjockningsmedel E415, E407a, glukos, 

antioxidationsmedel E315, konserveringsmedel E250), ananas 5 %, tomatsås, 

hållbar korv 3 % [finskt kött (svin, nötkött), salt, surhetsreglerandemedel 

(E508), dextros, kryddor (vitpeppar, kardemumma), arom, maltodextrin, 

antioxidationsmedel (askorbinsyra), konserveringsmedel E250], vegetabilisk 

olja (rybs, raps), socker, jäst, salt, modifierad potatisstärkelse, jäsningsmedel 

E500, svartpeppar, vitlök, cayennepeppar, paprika, vitpeppar, chili, oregano, 

basilika, aromer, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl). 

  



LOUNASHETKI KANA-TACO SALAATTI  
Ingredienser Salladblandning (isbergs-, issallad, röd frisee) tacokryddad kyckling 16% 

(tacokrydda: druvsocker, salt (17,5%), lök, modifierad potatisstärkelse, 

chilipeppar, ostkummin, vitlök, potatisfiber, oregano, paprikaextrakt, arom 

(vegetabiliskt köttarom), klumpförebyggande medel (E551), syra (citronsyra), 

maltodextrin, jästextrakt), gurka, majs, thousand Island Dressing 30g [Vatten, 

vegetabilisk olja (raps), socker, tomatpuré, salt, modifierad potatisstärkelse, 

kryddor (paprika, lök, basilika, timjam), äggulepulver (äggulepulver, salt, 

maltodextrin), surhetsreglerande medel (E260), förtjockningsmedel (E415), 

konserveringsmedel (E202), surhetsreglerande medel (E330), arom (paprika)], 

cheddarost (pastöriserad mjölk, potatisstärkelse, salt, mjölksyra, 

syrningskultur, färgämne (E160b)), tortillachips 15g [majsmjöl, palmolja, 

chiliblandning (salt, lökpulver, maltodextrin, jästextrakt, kryddor, dextros, 

vitlökspulver, tomatpulver, socker, surhetsreglerande medel E330, färgämne 

E162, E161c, aromer)) 

 

LOUNASHETKI GREKISK SALAD  
Ingredienser Salladblandning (isbergs-, issallad, frisee), gurka, tomat, salladsost 10%  

(pastöriserad mjölk, syrningskultur, salt (3,5%), konserveringsmedel (E202)), 

oliver 10%,  rödlök,  white balsamico dressing (vegetabilisk olja (raps), vatten, 

socker, senap [vatten, senapsfrön, socker, surhetsreglerande medel (E260), 

salt], vit balsamvinäger, sprittättika, salt, modifierad majsstärkelse, 

konserveringsmedel (E202), färgämne (E171), förtjockningmedel (E415), 

kryddor (vitpeppar), surhetsreglerande medel (E330)) 

LOUNASHETKI PULLED PORK COLE SLAW SALAD  
Ingredienser  Isbergssallad, pulled pork (finländskt griskött, salt (2%), kryddor, glukossirap, 

sakkaros, fruktpulver (citron, appelsin, äpple, ananas), maisstärkelse, 

kryddextrakt, konserveringsmedel (E250)), morot, cole slaw dressing 

(vegetabilisk olja (raps), vatten, senap [vatten, senapsfrön, socker, 

surhetsreglerande medel (E260), salt], socker, vitvinsättika, salt, äggulepulver 

(äggulepulver, salt, maltodextrin), kryddor (vit- och svartpeppar), 

förtjockningsmedel (E415), surhetsreglerande medel (E260), 

konserveringsmedel (E202), jästextrakt), cantaloupe melon 

  



ELONEN OMAN KYLÄN RUISEVÄS  
Ingredienser FULKORNSRÅG ( 57 %)(mjöl, kross och malt), vatten, VETEMJÖL, pota-

tisflingor, jäst och salt (1,2 %). Råg står för 74 % av spannmålen i brödet.  

LAKTOSFRI. MJÖLKFRI. Fiberrik 10,3 %. 

 

ELONEN MAINIO TÄYSJYVÄ-KAURAPALA  
Ingredienser FULLKORNSVETEMJÖL, VETEMJÖL, vatten, HAVRE (15 %) (kli och flingor), 

potatisflingor, rypsolja, HAVREFIBER, VETEGLUTEN, salt (1,2 %) och jäst. 

LAKTOSFRI. MJÖLKFRI. Fiberrik 7,3 % 

 

ELONEN HILLOMUNKKI 
Ingredienser VETEMJÖL, vatten, socker, bärfyllning (socker, vatten, jordgubbe, hallon, 

blåbär, äpple, aprikos, lingon, geleringsmedel [E440, E1442], 

surhetsreglerandemedel [E330, E333], konserveringsmedel [E202], färg 

[E120], arom), delvis härdat vegetabiliskt fett och -olja (ryps, palm), ÄGG, jäst, 

salt och emulgeringsmedel (E472 e, E471). LAKTOSFRI. MJÖLKFRI. 

 

ELONEN MANSIKKATÄYTEPITKO  
Ingredienser VETEMJÖL, socker, vatten, vegetabiliskt fett (ryps), jordgubbe (3 %), äpple, 

ÄGG, VETEGLUTEN, jäst, salt, kardemumma, emulgeringsmedel (E472e), 

MJÖLKPROTEIN och färg (E120, E150c). LAKTOSFRI 

 

ELONEN MURU RAHKAVANILJAPULLA  
Ingredienser VETEMJÖL, laktosfri SMÖR, socker, vaniljfyllning (10 %) [vatten, socker, 

glukossirap, modifierad stärkelse (E1442), stabiliseringsmedel (E460, E466), 

salt, vegetabilisk olja (solros, palm), konserveringsmedel (E202), färg (E101, 

E160a, E171), surhetsreglerande medel (E330, E332), aromer (vanilj, vanillin), 

emulgeringsmedel (E471, E475)], laktosfri KVARG (5 %), vegetabilisk olja 

(ryps), vatten, ÄGG, salt, jäst, kardemumma, MJÖLKPROTEIN och 

emulgeringsmedel (E472e) LAKTOSFRI 

  



LAXSOPPA 

Ingredienser Potatis, lax (22,5%), lök, purjolök, salt, kryddpeppar, dill, vegetabilisk olja, sojalecitin 

(E322). Halten av 1,33% salt, avslutade koksalt halt av 0,8%. LAKTOSFRI, 

MJÖLKFRI, GLUTENFRI 

 

RISGRYNGRÖT  
Ingredienser Vatten, grötris, vegetabilisk olja, sojalecitin (E322) , salt 0,9%, ris mjölk. 

LAKTOSFRI, MJÖLKFRI, GLUTENFRI 

 

PIZZA 
Ingredienser Ost (inkl. mjölk), rökt skinka 14% (finskt fläskkött, vatten, stabiliseringsmedel 

(E1420 av tapioka, E450, E451), salt, glukos, stärkelsesirap (majs), köttprotein, 

antioxidationsmedel (E316), konserveringsmedel (E250)), vatten, rismjöl, 

tomatpure, majsstärkelse, ananas (6,5%), potatisstärkelse, modifierad 

tapiokastärkelse, potatisflingor, olivolja, socker, salt, jäst, förtjockningsmedel 

(guarkärnmjöl), jäsningsmedel (E450, E500), oregano, basilika, vitlök, lök, 

svartpeppar, modifierad majsstärkelse, rypsolja. Kötthalt 10%. GLUTENFRI 

 

ÄPPELWIENERBRÖD 
Ingredienser Mjölblandning (rismjöl, majsstärkelse, potatismjöl, modifierad 

potatisstärkelse, socker, konsistensmedel (E401, E412, E440, E464), salt, 

jäsningsämnen (E500, E575)), vatten, margarin (vegetabiliskt fett och 

vegetabilisk olja, emulgeringsmedel (E471), arom, surhetsreglerande medel 

(E330), A- och D-vitaminer)), jäst, bakpulver, potatisflingor, psyllium, 

kardemumma, vaniljkrämspulver (stärkelsesirap, konsistensmedel (E401, 

E412), emulgeringsmedel (E472e), stabiliseringsmedel (E263), 

klumpförebyggande medel (E340), vanillin, färg (E160a)), fyllning med 

äppelbitar (äppeltärningar (50 %), socker, vatten, konsistensmedel (E1442, 

E401), äppeljuice koncentrat (1,7 %), surhetsreglerande medel (E330), 

konserveringsmedel (E202), arom, askorbinsyra (E300), färg (växtextrakt)), 

vanillinsocker (socker, naturidentisk vaniljarom). LAKTOSFRI, ÄGGFRI, 

MJÖLKFRI OCH GLUTENFRI 

 

 

  



BÄRPAJ 
Ingredienser Mjölblandning (rismjöl, majsstärkelse, potatismjöl, modifierad 

potatisstärkelse, socker, konsistensmedel (E401, E412, E440, E464), salt, 

jäsningsämnen (E500, E575)), margarin (vegetabiliskt fett och vegetabilisk olja, 

arom, surhetsreglerande medel (E330), A- och D-vitaminer), socker, ägg, 

bärblandning (blåbär, hallon), bakpulver, vanillinsocker, psyllium. LAKTOSFRI, 

MJÖLKFRI OCH GLUTENFRI 

GLUTENFRITT MOROTSEMLA 
Ingredienser Vatten, mjölblandning (rismjöl, majsstärkelse, potatismjöl, modifierad 

potatisstärkelse, socker, konsistensmedel (E401, E412, E440, E464), salt, 

jäsningsämnen (E500, E575)), mjölblandning (risstärkelse, konsistensmedel 

(E415, E412), jästextrakt, rostad lins, surhetsreglerande medel (E262), enzym), 

morot, margarin (vegetabiliskt fett och vegetabilisk olja, emulgeringsmedel 

(E471)), jäst, psyllium (mjölkfri, laktosfri, äggfri och glutenfri) 

 

GLUTENFRITT MÖRKT BRÖD  
Ingredienser Vatten, mjölblandning (majsstärkelse, rismjöl, sojaprotein, konsistensmedel 

(E415, E464), socker, psyllium, salt, dextros, jästextrakt, surhetsreglerande 

medel (E270, E262), sirap, druvextrakt, rostad lins, enzym), bovetemjöl, 

mjölblandning (majsstärkelse, potatismjöl, modifierad potatisstärkelse, 

konsistensmedel (E412, E401, E440), jäsningsämnen (E575, E500)), 

fullkornsrismjöl, majsmjöl, krossade linfrön, solrosfrön, linfrön, rybsolja, sirap, 

jäst, salt, psyllium (mjölkfri, laktosfri, äggfri och glutenfri) 

 

GLUTENFRITT TUNNBRÖD  
Ingredienser Vatten, mjölblandning (rismjöl, majsstärkelse, potatismjöl, modifierad 

potatisstärkelse, socker, konsistensmedel (E412, E464, E401, E440), salt, 

jäsningsämnen (E575, E500)), potatisflingor, rybsolja, MJÖLKpulver (laktosfri), 

bakpulver (laktosfri, äggfri, glutenfri) 


