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TIISTAI 01.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. Kiinankaali-kurkku
Aineosat: A. Kiinankaali-kurkku (Kurkku, kiinankaali, punasalaatti).

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos omena
Aineosat: Mehu annos omena (Omenatäysmehu (tiivisteestä), vesi, C-vitamiini, säilöntäaine (kaliumsorbaatti). Lisätty
C-vitamiinia. Täysmehupitoisuus 90%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Kermainen jauhelihakastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Vesi (vesi), Jauheliha kypsä (naudanliha (46 %), viljaporsaanliha (45 %), kasvikuitu, jodioitu
merisuola. Sian- ja naudanlihan alkuperämaa Suomi), Porkkana viipale, Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi,
muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola, aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo
(sitruunahappo). ), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Tomaattisose,
sipulijauhe, Mustapippuri jauhettu, Lihaliemijauhe vähäsuolainen.

Lohipihvit +juustokastike+muusi+kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Kirjolohipihvi (KIRJOLOHI (51%) (Oncorhynchus mykiss, Suomi),
SEITI (33%) (Pollachius virens, Färsaaret), sipuli, perunahiutale, perunajauho, suola (0,7%), mausteet (paprika,
mustapippuri, chili, valkosipuli, valkopippuri, korianteri, kurkuma, inkivääri), kasviöljy (rapsiöljy), sokeri,
hapettumisenestoaine (E330), maissimaltodekstriini, hiivauute, aromi (sitruuna).) (23,9 %), Vesi (vesi), Kasvissekoitus
(Keltainen (25%) ja oranssi (25%) aaltoleikattu porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).),
Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Koskenlaskija, juokseva,
Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E(
451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kirveli (Kirveli.), Timjami.

Broilerleike+currykastike+lohkoperuna+kasvis
Aineosat: Peruna lohko, Broilerleike (Broilerinrintafilee, paloista yhdistetty 53 %, vesi, VEHNÄJAUHO,
VEHNÄGLUTEENI, maissilastut (maissi, sokeri, suola, OHRAMALLAS), auringonkukkaöljy, mausteet (mm. chili, paprika,
SELLERINSIEMEN, valkosipuli), suola, hiiva, tärkkelys, sokeri, nostatusaineet (E450, E500), mausteuute (mm. SELLERI),
oregano ja aromi.), Vesi (vesi), Porkkana viipale, Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine
(karrageeni).), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute,
emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Curry tahna (Vesi, maltodekstriini, suola, etikka, kasviöljy (palmu),
sokeri, curry 5,6 % (mm. korianteri, kurkuma, juustokumina, cayennepippuri,kardemumma, valkopippuri, valkosipuli,
tilli, sipuli), sitruskuoren kuitu, glukoosisiirappi, ananasjauhe, rypälesokeri, sakeuttamisaine(ksantaanikumi).), Curry
(Korianteri, kurkuma, sarviapila, juustokumina, mustapippuri. ), Kurkuma (Kurkuma.), Mustapippuri jauhettu.

Hernekeitto + leipä, levite
Aineosat: Hernekeitto kypsä (Vesi, herne, pekoni (8 %) [suomalainen sianliha, vesi, suola, happamuudensäätöaineet
(E325, E262, E331), stabilointiaineet (E450, E451), sakkaroosi, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine
(E250)], sipuli, suola, maustepippuri, meirami.), Vesi (vesi), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi,
<strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu),
hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi
annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %),
emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Porkkanapihvi+ruohosipulikastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna kuorittu keitetty (peruna), Porkkanapihvi (Porkkana 61%, rypsiöljy, perunarae, sipuli, SOIJAproteiini,
suola, sakeuttamisaineet (E461, E407a), valkopippuri, muskotti.), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu,
keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi,
suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kerma vispi laktoositon (KERMA,
laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Kasvisliemijauhe (suola, aromi, maltodekstriini, sokeri,
maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.), Ruohosipuli.

Kinkkukiusaus + porkkana
Aineosat: Kinkkukiusaus (Peruna, laktoositon ruokakerma <strong>[KERMA </strong>(Suomi),
<strong>MAITO</strong>valmiste, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)], kinkkusuikale 11 % [kinkku (Suomi), vesi, suola, stabilointiaineet (E450, E451), hapettumisenestoaine
(E301), säilöntäaine (E250)], sipuli, suola, mustapippuri.), Porkkana viipale.

Mustajuurisosekeitto + leipä, levite
Aineosat: Mustajuurisosekeitto (Mustajuuri (30 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)], peruna, sipuli, rapsiöljy, valkosipuli, suola, kasvisliemi [suola, maltodekstriini, kasvisjauhe (sipuli,
palsternakka, porkkana, purjosipuli), luontainen aromi].), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi,
<strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu),
hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi
annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %),
emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Maksapihvi + ruskeakastike + peruna +kasvis
Aineosat: Peruna kuorittu keitetty (peruna), Jauhemaksapihvi (Broilerinmaksa (Suomi), perunarae, sipuli, broilerinliha
(Suomi), vesi, SOIJAproteiinivalmisteet, naudanliha (Suomi), kasvimargariini (palmu-, rypsi- ja kookosöljy, aromi),
rypsiöljy, perunajauho, rusina, jodioitu suola, mausteet (mm. valkopippuri).), Vesi (vesi), Juuressuikalesekoitus,
pakaste (porkkana, lanttu, palsternakka, SELLERI.), Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu
perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola, aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ),
Tomaattipyre (Tomaatti.), Sipuli kuivattu (sipuli), sipulijauhe, Suola (suola).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Hedelmäsuklaakiisseli
Aineosat: Hedelmäsuklaakiisseli [Maito laktoositon, Hedelmäkiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys,
hedelmät [6,0 %] (ananas, passionhedelmä, mango), maltodekstriini, glukoosisiirappi, happo (sitruunahappo), Cvitamiini, aromi.), Suklaavanukas jauhe (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, vähärasvainen kaakao 15%,
stabilointiaine: E450, happamuudensäätöaine: E263, suola, aromi.)].

Omena-päärynäkiisseli
Aineosat: Omena-päärynäkiisseli [Vesi (vesi), Omena-päärynäkeittojauhe (Sokeri, omenajauhe 13%, muunnettu
tärkkelys, glukoosisiirappi, päärynäjauhe 5,3%, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, kaneli, väri
(kurkumiini).)].

Marjakiisseli
Aineosat: Suvimarjakiisseli [Vesi (vesi), Suvimarjakiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, marjat [5,3 %]
(vadelma, mustaherukka, seljanmarja, mansikka), maltodekstriini, happo (omenahappo), C-vitamiini, aromi.)].

Jogurtti pikari
Aineosat: Jogurtti,laktoositon PIKARI (Pastöroitu MAITO, sokeri 5,2 %, persikka, aprikoosi, vadelma, sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, guarkumi), väri (seljanmarjatiiviste), aromit (mm. vanilliini), hapate ja D-vitamiini.).

Ohukainen+hillo
Aineosat: Ohukainen (Laktoositon rasvaton maito, maitojauhe, kananmuna, vehnäjauho, suola, kasviöljy),
Vadelmahillo (sokeri, vadelma, vesi, sakeuttamisaine (E440), happamuudensäätöaine(E330), säilöntäaine (E202,
E211)).
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KE - PE 02.09.-04.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. porkkanaraaste
Aineosat: A. porkkanaraaste (Porkkana).

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos appelsiini
Aineosat: Mehu annos appelsiini (Appelsiinitäysmehu (tiivisteestä), C-vitamiini, säilöntäaine
(kaliumsorbaatti).Mehupitoisuus 100%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Lihapullat+kermakastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Lihapyörykkä, kypsä (Naudanliha (61%) (RUOTSI), vesi, sipuli, perunahiutaleet, perunajauho, suola,
perunakuitu, stabilointiaineet (E450, E451), hiivauute, mausteet (sis. sipuli).), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana,
lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine
(karrageeni).), Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola,
aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ), sipulijauhe, Kasvisliemijauhe (suola, aromi,
maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.).

Lohikiusaus + papu
Aineosat: Lohikiusaus (Peruna, laktoositon ruokakerma [kerma (Suomi), maitovalmiste, muunnetut tärkkelykset (mm.
muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], lohi tai kirjolohi (Norja, Tanska, Ruotsi tai Suomi)
14 %, sipuli, purjosipuli, suola, mustapippuri, tilli.), Papu vihreä pala.

Intialainen kanakastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna kuorittu keitetty (peruna), Broileri fileekuutio kypsä (Broilerin rintaliha, vesi,glukoosi-siirappi, suola,
d-ksyloosi, dekstroosi, stabilointiaineet (E331, E500) muunnettu tapiokatärkkelys (E1420) ), Vesi (vesi), Juureskuutiot
(Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Jogurtti maustamaton 2,5% (Pastöroitu maito, hapate ja Dvitamiini.), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Vaaleakastike
kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi,
kurkuma, riisijauho.), Tandooritahna (Vesi, suola, puuvillansiemenöljy, chili, korianteri, juustokumina, punainen
linssijauho, valkosipuli, inkivääri, happamuudensäätöaine E260, kurkuma, anis, sarviapila, laakerinlehti, neilikka,
kaneli.), sipulijauhe, Paprika jauhe, Kurkuma (Kurkuma.).

Juustoinen bataattisosekeitto+leipä, levite
Aineosat: Bataattisosekeitto (Vesi, bataatti (39 %), sipuli, peruna, rapsiöljy, suola, valkopippuri.), Koskenlaskija
juokseva (Vesi, JUUSTO, VOI, sulatesuolat (E 452, E 339), sakeuttamisaine (E 1442), säilöntäaine (E 200).).

Kasviskääryle +yrttikastike+muusi+kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Kasviskääryle (Valkokaali (47 %), bataatti, riisi, vesi, porkkana,
sipuli, <strong>smetana</strong>, aromi, palsternakka, <strong>voi</strong>, suola, siirappi, mustapippuri.), Vesi
(vesi), Porkkana viipale, Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).),
Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E(
451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kasvisliemijauhe (suola, aromi, maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana,
sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.), Yrttitahna (Vesi, maltodekstriini, yrtit 11 % (oregano,
timjami, rosmariini, basilika), suola, kasviöljy (palmu, maissi), etikka, sokeri, sitruskuoren kuitu, sakeuttamisaine
(ksantaanikumi), yrttiuutteet (basilika, oregano), mausteuute (valkosipuli, valkopippuri), sipuliuute.), sipulijauhe,
Mustapippuri rouhe (mustapippuri), Kurkuma (Kurkuma.).

Merimiespata + parsakaali
Aineosat: Merimiespata (Peruna, suomalainen naudanliha (15 %) (naudanliha, jodioitu merisuola, rypsiöljy), vesi,
sipuli, porkkana, suola, lihaliemijauhe (maltodekstriini, suola, luontainen aromi, lihauute, sipuli), paprikajauhe,
maustepippuri, mustapippuri, laakerinlehti.).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Hedelmärahka
Aineosat: Hedelmärahka [Maitorahka laktoositon, Hedelmäsalaattisäilyke (Persikka, päärynä, ananas, viinirypäle,
kirsikka (väri E127), vesi,sokeri, happamuudensäätöaine: sitruunahappo (E330),hapettumisenestoaine:
askorbiinihappo (E300) ), Mangosose (mango), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine
(karrageeni).), Sokeri (sokeri)].

Puolukkakiisseli
Aineosat: Puolukkakiisseli [Vesi (vesi), Puolukkakiisseliaines (Sokeri, sakeuttamisaine (E 1414, perunapohjainen),
glukoosi, puolukka (3,5%), happamuudensäätöaine (E 330)), mustaherukka, väriaine (E 163), hapettumisenestoaine (E
300). Sisältää puolukkakuitua 1,7%.)].

Aprikoosikiisseli
Aineosat: Aprikoosikiisseli [Vesi (vesi), kiisseliaines aprikoosi (Fruktoosi, muunnettu perunatärkkelys, aprikoosi [11 %]
(sisältää rikkidioksidia), glukoosisiirappi, maltodekstriini, sakeuttamisaine (guarkumi), perunatärkkelys, C-vitamiini,
happo (omenahappo), aromi.)].

Suklaaruutu
Aineosat: Mokkapala (VEHNÄjauho, rypsiöljy, vesi, sokeri, kaakaojauhe, suklaa [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi,
luontainen vanilja-aromi, SOIJAlesitiini], maltodekstriini, VEHNÄtärkkelys, KANANMUNAjauhe,
MUNANVALKUAISjauhe, aromi, nostatusaineet (E 450, E 500, E 341), suola, sakeuttamisaine (E 466), väri (E 160a).
Päällinen: Tomusokeri, laktoositon margariini (rypsi- ja palmuöljy, kovettamaton kasvirasva (palmu)), aromit (mokka,
vanilliini), kahvi, kaakao, nomparelli.).
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LA - TI 05.09.-08.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. Tomaatti-kaali
Aineosat: A. Tomaatti-kaali (Miniluumutomaatti, keräkaali, lehtikaali, makea vinaigrettekastike [rypsiöljy,
valkoviinietikka (sis. SULFIITTEJA), ananasmehu, sokeri, valkosipuli, suola, rakuuna, mustapippuri].).

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos omena
Aineosat: Mehu annos omena (Omenatäysmehu (tiivisteestä), vesi, C-vitamiini, säilöntäaine (kaliumsorbaatti). Lisätty
C-vitamiinia. Täysmehupitoisuus 90%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Riistakäristys+perunasose+kasvis
Aineosat: Riistakäristys (saksanhirvenkäristysliha, pekoni (porsaanliha), vesi, margariini, jodioitu suola, mausteet
(valkopippuri).), Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Porkkana viipale.

Kaalilaatikko + papu
Aineosat: Kaalilaatikko (Kaali (49 %), vesi, suomalainen naudan jauheliha (15 %) [naudanliha, vesi, suola, perunakuitu,
stabilointiaineet (E450, E451), aromi, askorbiinihappo], riisi, siirappi, sipuli, lihaliemijauhe (maltodekstriini, suola,
luontainen aromi, lihauute, sipuli), rapsiöljy, suola, mustapippuri, meirami.), Papu vihreä pala.

Kalaseljankakeitto+ leipä, levite
Aineosat: Lohikeittoaine (Peruna,<strong> lohi</strong> tai <strong>kirjolohi</strong> 23 % (Norja, Tanska, Ruotsi tai
Suomi), sipuli, purjo, suola, maustepippuri.), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi,
<strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu),
hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.),
Tomaattimurska, Vesi (vesi), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina
osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)),
Suolakurkku kuutio, Oliivi viipale musta.

Soijapyörykkäkeitto + leipä, levite
Aineosat: Keittopohja (Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, suola, mustapippuri, valkopippuri.), Vesi
(vesi), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi, <strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>,
perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%,
emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Soijapyörykkä (<strong>SOIJAPROTEIINI </strong>(vedellä
turvotettu, 51%), <strong>VEHNÄPROTEIINI </strong>(vedellä turvotettu, 15%), vesi, kasviöljy,
<strong>KANANMUNAN VALKUAISJAUHE</strong>, maltodekstriini, tärkkelys, suola, sipulijauhe, hernekuitu, hiiva,
mallasuute (<strong>OHRASTA</strong>), aromit, valkosipulijauhe, proteiinihydrolysaatti (<strong>VEHNÄ</strong>),
stabilointiaineet (natriumalginaatti, guarkumi), mausteet, punajuurijauhe.), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi,
kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, Aja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Italianpata+kasvis
Aineosat: Italianpata (Vesi, tomaattisose, pizzakastik, valkosipulimurska, naudan jauheliha, suola, sokeri,
paprikajauhe, timjami, cayennepippuri, mustapippuri, oregano, valkosipulijauhe, maissi, herne, paprikakuutio,
spagetti pasta.), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)).

Metsäsienikiusaus + kasvissekoitus
Aineosat: Metsäsienikiusaus (Peruna, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)], sieniseos (13 %) [haaparousku, kangasrousku, herkkusieni, osterivinokas, vesi, suola,
happamuudensäätöaine (E330)], sipuli, suola, mustapippuri, timjami.), Juuressuikalesekoitus, pakaste (porkkana,
lanttu, palsternakka, SELLERI.).

Kanapyörykkä+mangokastike+riisi+kasvis
Aineosat: Riisi pitkäjyvänen, keitetty, Kanapyörykkä (broilerinliha (60 %), vesi, koneellisesti eroteltu siipikarjanliha
(Suomi), SOIJAPROTEIINIVALMISTE, sipuli, korppujauho (VEHNÄ), siipikarjanrasva, rypsiöljy, jodioitu suola,
perunakuitu, perunajauho, dekstroosi, mausteet (rakuuna, sarviapila, chili), happamuudensäätöaine E 300,
Voimakassuolainen.), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Kerma vispi
laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Mangosose (mango), Vaaleakastike
kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi,
kurkuma, riisijauho.), sipulijauhe, Kasvisliemijauhe (suola, aromi, maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana,
sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.), Mustapippuri rouhe (mustapippuri).

Lasagne + herne
Aineosat: Lasagne (Vesi, laktoositon KERMA, lasagnelevy [semoliVEHNÄ, VEHNÄJAUHO, vesi, KANANMUNAN
keltuainen, kasviöljy (rypsi), suola, gluteeni (VEHNÄ), maitohappo], naudanliha (Suomi), sianliha (Suomi),
emmentalJUUSTO, kasvikset (mm. SELLERI), tomaatti, SOIJA, maissitärkkelys, sipuli, vasikanfondi, sokeri, suola,
valkosipuli, lihaliemi [suola, maltodekstriini, mausteet ja aromit (liha-aromi, porkkana, sipuli, lipstikka, kirveli), sokeri,
väri (E150c)], mausteet (mustapippuri, valkopippuri, oregano, basilika).), Herne pakastettu (Herne.).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Aurinkokiisseli
Aineosat: Aurinkokiisseli [Vesi (vesi), Aurinkokiisseli (sokeri, muunnettu maissitärkkelys, hedelmät ja marjat 7,5 %
(omena, aprikoosi, tyrni), maltodekstriini (maissi), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri (betakaroteiini),
aromit)].

Luumukiisseli
Aineosat: Luumukiisseli [Vesi (vesi), Luumusose (Luumu.), Sokeri (sokeri), Kylmäliukoinen tärkkelys / suuruste
(Muunnettu tärkkelys)].

Mansikkakiisseli
Aineosat: Mansikkakiisseli [Vesi (vesi), Mansikkakiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, mansikka [3,3 %],
maltodekstriini, happo (sitruunahappo), seljanmarja, mansikka-aromi, C-vitamiini.)].

Omenamuffinssi
Aineosat: VEHNÄjauho, sokeri, rapsiöljy, KANANMUNA, omenatäyte 10% [omena (4,4%), sokeri, vesi, kaneli,
muunnettu tärkkelys (E1422), sakeuttamisaine (E440, E401), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine
(E202), stabilointiaine (E509)], vesi, muunnettu tärkkelys (E1422), kosteudensäilyttäjä (E420, E422), suola,
nostatusaine (E450, E500), emulgointiaine (E471), KANANMUNAnvalkuaisjauhe, stabilointiaine (E415), säilöntäaine
(E202), aromi..

Vaniljavanukas
Aineosat: Vaniljavanukas [Vesi (vesi), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine
(karrageeni).), Vaniljavanukasaines (Sokeri, glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E 407),
stabilointiaineet (E 450, E 339), aromi (sisältää LAKTOOSIA), herajauhe (MAIDOSTA), kookosrasva (kokonaan
kovetettu), maltodekstriini, rasvaton MAITOJAUHE, suola, vaniljajauhe, väriaineet (betakaroteeni, riboflaviini).)].
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KE - PE 09.09.-11.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. lehtikaalisalaatti
Aineosat: A. lehtikaalisalaatti (Porkkana, keräkaali, lehtikaali (7%), omena-hunajavinaigrette (7%) [rypsiöljy,
hunajaomenaviinietikka, omenamehu, hunaja, suola, mustapippuri, säilöntäaine (E202)].).

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos appelsiini
Aineosat: Mehu annos appelsiini (Appelsiinitäysmehu (tiivisteestä), C-vitamiini, säilöntäaine
(kaliumsorbaatti).Mehupitoisuus 100%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Makkarastroganoff +muusi +kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Vesi (vesi), Kasvissekoitus (Keltainen (25%) ja oranssi (25%)
aaltoleikattu porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).), Makkara kuutio (viljaporsaanliha
(SUOMI), vesi, perunatärkkelys, naudanliha, silava, kamara, koneellisesti eroteltu viljaporsaanliha, jodioitu suola,
perunakuitu, stabilointiaine E 450, naudan sidekudosproteiini, dekstroosi, maltodekstriini, hapettumisenestoaine E
301, mausteet (korianteri, inkivääri, valkopippuri, fenkoli), säilöntäaine natriumnitriitti, aromit (mm. paprika).),
Maustekurkku kuutio, Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c),
suola, aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ), Kerma vispi laktoositon (KERMA,
laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Tomaattipyre (Tomaatti.), Lihaliemijauhe (suola, aromit,
maissitärkkelys, maltodekstriini, sipuli, sokeri, rypsiöljy, väriaine (E150 c), porkkana, kirveli), Sipuli kuivattu (sipuli).

Silakkalaatikko + vihannessekoitus
Aineosat: Silakkalaatikko (Peruna, silli 16 % [<strong>silli</strong> (Tanska), vesi, suola], laktoositon ruokakerma
[<strong>kerma</strong> (Suomi), <strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu
maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], vesi, sipuli, pekoni [sianliha (Suomi), vesi, suola,
happamuudensäätöaineet (E325, E262, E331), stabilointiaineet (E450, E451), sakkaroosi, dekstroosi,
hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250)], suola, muunnettu perunatärkkelys, tilli, maustepippuri.),
Juuressuikalesekoitus, pakaste (porkkana, lanttu, palsternakka, SELLERI.).

Broileririsotto + kasvis
Aineosat: Broiler-risotto (Vesi, broilerliha (PUOLA), riisi, tomaattimurska, paprika, herne, kanaliemi, mausteet
(kurkuma, persilja, curry, valkosipuli, mustapippuri), suola.), Porkkana suikale keltainen, Herne (herne).

Kasvisborsch + leipä, levite
Aineosat: Kasvisborschaine (Punajuuri, kaali, porkkana, palsternakka, lanttu, sipuli, kasviöljy, etikka, suola, sokeri,
valkosipuli, mustapippuri.), Vesi (vesi), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi,
<strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu),
hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi
annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %),
emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Lihapullat+tomaattikastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Lihapyörykkä, kypsä (Naudanliha (61%) (RUOTSI), vesi, sipuli, perunahiutaleet, perunajauho, suola,
perunakuitu, stabilointiaineet (E450, E451), hiivauute, mausteet (sis. sipuli).), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana,
lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Tomaattikeitto (vesi, tomaattimurska 31 %, esikypsennetty sipuli (sipuli,
rypsiöljy), tomaattipyree 6 %, rapsiöljy, sokeri, suola, valkosipuli, oregano, rosmariini, timjami, cayennepippuri.),
Tomaattipyre (Tomaatti.), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri,
hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kasvisliemijauhe (suola, aromi, maltodekstriini, sokeri,
maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.), Mustapippuri rouhe
(mustapippuri).

Kanaa currykastikkeessa + riisi+kasvis
Aineosat: Broiler-currykastike (Vesi, suomalainen broilerin liha (33 %) [broilerin reisiliha, vesi, dekstroosi, suola,
stabilointiaineet (E450, E451)], laktoositon ruokakerma [KERMA (Suomi), MAITOVALMISTE, muunnetut tärkkelykset
(mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], esikypsennetty sipuli (sipuli, rypsiöljy),
muunnettu perunatärkkelys, sitruunatäysmehu [vesi, sitruunatäysmehutiiviste, sokeri, säilöntäaine (E202)],
kanaliemijauhe [maltodekstriini, suola, luontainen aromi, sipuli, jauhettu kananliha, hapettumisenestoaine
(rosmariiniuute)], rapsiöljy, sokeri, curryjauhe, paprikajauhe, valkopippuri), Riisi pitkäjyvänen, keitetty, Kasvissekoitus
(Keltainen (25%) ja oranssi (25%) aaltoleikattu porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Marjakiisseli
Aineosat: Suvimarjakiisseli [Vesi (vesi), Suvimarjakiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, marjat [5,3 %]
(vadelma, mustaherukka, seljanmarja, mansikka), maltodekstriini, happo (omenahappo), C-vitamiini, aromi.)].

Hedelmäkiisseli
Aineosat: Hedelmäkiisseli [Vesi (vesi), Hedelmäkiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, hedelmät [6,0 %]
(ananas, passionhedelmä, mango), maltodekstriini, glukoosisiirappi, happo (sitruunahappo), C-vitamiini, aromi.)].

Aprikoosiriisipuuro
Aineosat: Aprikoosiriisipuuro [Riisipuuro Feelia (Vesi, puuroriisi (15 %), laktoositon ruokakerma
[<strong>kerma</strong> (Suomi), <strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu
maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], suola.), Aprikoosisose (aprikoosi), Sokeri (sokeri)].

Jogurtti pikari
Aineosat: Jogurtti,laktoositon PIKARI (Pastöroitu MAITO, sokeri 5,2 %, persikka, aprikoosi, vadelma, sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, guarkumi), väri (seljanmarjatiiviste), aromit (mm. vanilliini), hapate ja D-vitamiini.).
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LA - TI 12.09.-15.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
S. Perunasalaatti
Aineosat: peruna (47 %), majoneesi (rypsiöljy, vesi, sokeri, etikka, sinappi (SINAPINSIEMEN, väri sokerikulööri,
valkopippuri), KANANMUNANKELTUAINEN, muunnettu maissitärkkelys, jodioitu suola, sakeuttamisaine
ksantaanikumi, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), aromi), säilykekurkku (kurkku, makeutusaine
sakariini, aromit), purjo, sipuli

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos omena
Aineosat: Mehu annos omena (Omenatäysmehu (tiivisteestä), vesi, C-vitamiini, säilöntäaine (kaliumsorbaatti). Lisätty
C-vitamiinia. Täysmehupitoisuus 90%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Porsaanleike+aurajuustokastike+lohkoperuna+kasvis
Aineosat: Peruna lohko, Porsaanleike (Revitty ruotsalainen porsaanliha, vesi, suola, sokeri, valkopippuri,
hapettumisenestoaine E316, muunneltu VEHNÄTÄRKKELYS, VEHNÄJAUHO, KORPPUJAUHO, mausteet, rapsiöljy.
Lihapitoisuus 71 %. Voimakassuolainen 1,5 %.), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana
(20x20x20 mm)), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute,
emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja
stabilointiaine (karrageeni).), Sinihomejuustomuru, Kasvisliemijauhe (suola, aromi, maltodekstriini, sokeri,
maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.), sipulijauhe, Valkopippuri jauhettu.

Herkkulohipihvi+sitruunakastike+perunasose+kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Herkkulohipihvi (Viljelty norjalainen LOHI 55 %, pyydetty SEITI
(Koillis-Atlantti FAO 27), perunahiutale, sitruskuitu, sipuli, tilli, jodioitu suola, sitruunamehutiiviste, valkopippuri.
Lisättyä suolaa 0,4 %. Kalapitoisuus 85 %.), Vesi (vesi), Porkkana viipale, Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu
perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kerma
vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Sitruunamehu, Citrusmauste ( <!-</fupsearch noindex> --><!-- <fupsearch noindex> --> Ainesosat Suola, sokeri, arominvahventeet
(mononatriumglutamaatti), mausteet 4,1 % (mustapippuri, kurkuma, SELLERI, paprika), happo (sitruunahappo),
kasvi&ouml;ljy (palmu), punainen paprika, aromi, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), persilja, sipuli.),
Sitruunapippuri (Mustapippuri, sokeri, sipuli, happamuudens&auml;&auml;t&ouml;aine (sitruunahappo),
sitruunajauhe ja paakkuuntumisenestoaine (E 551), Kurkuma (Kurkuma.).

Kana-yrttikastike + riisi + kasvis
Aineosat: Riisi pitkäjyvänen, keitetty, Vesi (vesi), Kasvissekoitus (Keltainen (25%) ja oranssi (25%) aaltoleikattu
porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).), Broiler kuutio, kypsä (Broilerin rintaliha,
vesi,glukoosi-siirappi, suola, d-ksyloosi, dekstroosi, stabilointiaineet (E331, E500) muunnettu tapiokatärkkelys (E1420)
), Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Porkkana suikale, Vaaleakastike
kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi,
kurkuma, riisijauho.), Sipuli kuivattu (sipuli), Yrttitahna (Vesi, maltodekstriini, yrtit 11 % (oregano, timjami, rosmariini,
basilika), suola, kasviöljy (palmu, maissi), etikka, sokeri, sitruskuoren kuitu, sakeuttamisaine (ksantaanikumi),
yrttiuutteet (basilika, oregano), mausteuute (valkosipuli, valkopippuri), sipuliuute.), Mustapippuri rouhe
(mustapippuri), Kurkuma (Kurkuma.).

Purjoperunasosekeitto + leipä, levite
Aineosat: Purjo-perunasosekeitto (Vesi, peruna (22 %), laktoositon ruoka<strong>kerma</strong>
[<strong>kerma</strong> (Suomi), <strong>maito</strong>valmiste, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu
maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], purjosipuli (7 %), sipuli, rapsiöljy, suola, valkosipuli,
maustepippuri, valkopippuri.), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi, <strong>vehnäjauho</strong>,
<strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi,
<strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi annospala
(Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471
kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Punajuurikroketit+ruskeakastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna kuorittu keitetty (peruna), Punajuurikroketti (Punajuuri (35 %), valkokaali, perunarae, rypsiöljy,
säilötty punajuuri [7 %, punajuuri, vesi, etikka, sokeri, suola, säilöntäaineet (E202), luontainen neilikka-aromi], vesi,
sipuli, herneproteiini, suola, sakeuttamisaineet (E461, E407a), mustapippuri), Vesi (vesi), Kasvissekoitus (Keltainen
(25%) ja oranssi (25%) aaltoleikattu porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).),
Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola, aromi, hiivauute,
sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ), Tomaattipyre (Tomaatti.), Sipuli kuivattu (sipuli), sipulijauhe,
Suola (suola).

Paprikabroilerkastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Vesi (vesi), Broileri fileekuutio kypsä (Broilerin rintaliha, vesi,glukoosi-siirappi, suola, d-ksyloosi,
dekstroosi, stabilointiaineet (E331, E500) muunnettu tapiokatärkkelys (E1420) ), Kerma vispi laktoositon (KERMA,
laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Paprika kuutio (paprika), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu
perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.),
Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Kanaliemijauhe (suola, aromi , glukoosi,
maltodekstriini, sipuli, rypsiöljy, valkosipuli, happo (sitruunahappo), mustapippuri, kurkuma.), Paprika jauhe,
Paprigano (Palmurasva, t&auml;rkkelys, suola, sokeri, tomaattisose 5,5 %, glukoosisiirappi, maltodekstriini, riisijauho,
paprikajauhe 4,1 %, paprika 2,6 % (punainen paprika, vihre&auml; paprika), MAITOPROTEIINI, hiivauute,
auringonkukka&ouml;ljy, valkosipuli 1,9 %, aromi, yrtit (oregano, persilja), mausteet, sipuli, punajuurijauhe.), Paprika
puré (Punainen paprika 54 %, maltodekstriini, suola, etikka, kasviöljy (palmu), sokeri, mausteet (paprika,
cayennepippuri), sitruskuorenkuitu, sitruunamehutiiviste, punajuurijauhe, sakeuttamisaine (ksantaanikumi). ).

Jauhelihakastike + peruna + porkkana
Aineosat: Jauhelihakastike (tomaattimurska, vesi, suomalainen naudan jauheliha (20 %) [naudanliha, vesi, suola,
perunakuitu, stabilointiaineet (E450, E451), aromi, askorbiinihappo], tomaattipyree, sipuli, <strong>selleri</strong>,
porkkana, rapsiöljy, sokeri, suola, valkosipuli, mustapippuri, basilika), Peruna kuorittu keitetty (peruna), Porkkana
viipale.

Lihakeitto + leipä, levite
Aineosat: Lihakeittoaine (Peruna, suomalainen naudanliha (20 %) (naudanliha, jodioitu merisuola, rypsiöljy), porkkana,
lanttu, purjosipuli, palsternakka, suola, lihaliemijauhe (maltodekstriini, suola, luontainen aromi, lihauute, sipuli),
mustapippuri, valkopippuri.), Vesi (vesi), Ruisleipä viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi,
<strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale, kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu),
hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi
annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %),
emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Mustikkakiisseli
Aineosat: Mustikkakiisseli [Vesi (vesi), Mustikkakiisseliaines (Sokeri, sakeuttamisaine (E 1414, peruna), glukoosi, marjat
5% (mustikka ja mustaherukka), happamuudensäätöaine (E 330), hapettumisenestoaine (E 300), aromi. Sisältää
mustikkakuitua (1,8%))].

Raparperikiisseli
Aineosat: Raparperikiisseli [Vesi (vesi), Mansikka-raparperi (mansikka 50 %, raparperi 50 %), Kylmäliukoinen tärkkelys /
suuruste (Muunnettu tärkkelys), Sokeri (sokeri)].

Mangokiisseli
Aineosat: Mangokiisseli [Vesi (vesi), Mangokiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, mango
[2,3 %], happo (sitruunahappo), C-vitamiini, aromi, väriaine (E 160e).)].

Riisipuuro mansikkahillolla
Aineosat: Riisifrutti mansikka (laktoositon) (MAITO, vesi, riisi (8,5 %), sokeri (8 %), KERMA, mansikka (6,5 %),
mustaseljanmarjatäysmehu, sakeuttamisaineet (pektiini, karrageeni), luontaiset aromit (mm. vanilliini), suola, happo
(sitruunahappo), entsyymi (laktaasi).).

Räiskäle+mansikkahillo
Aineosat: Räiskäle (Vesi, VEHNÃ„JAUHO, KANANMUNA, laktoositon rasvaton MAITOjauhe, rypsiÃ¶ljy, sokeri, suola.),
Mansikkahillo.
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KE - PE 16.09.-18.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. Jäävuori-porkkanaraaste
Aineosat: A. Jäävuori-porkkanaraaste (Porkkana, jäävuorisalaatti).

Omena
Aineosat: Omena.

Mehu annos appelsiini
Aineosat: Mehu annos appelsiini (Appelsiinitäysmehu (tiivisteestä), C-vitamiini, säilöntäaine
(kaliumsorbaatti).Mehupitoisuus 100%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Gulassikeitto+ leipä+levite
Aineosat: Gulassikeittoaine (Peruna, tomaattikastike (tomaattimurska, tomaattipyree, valkosipuli, suola, vesi,
mustapippuri, kumina), suomalainen naudanliha (18 %) (naudanliha, jodioitu merisuola, rypsiöljy), porkkana, sipuli,
palsternakka, paprika, <strong>selleri</strong>, paprikajauhe, suola.), Vesi (vesi), Ruisleipä viipale
(<strong>Ruisjauho</strong>, vesi, <strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale,
kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine
E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos
vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (betakaroteeni)).

Nakkikastike +muusi+kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Vesi (vesi), Nakki, pala (Broilerinliha, vesi, sianliha, koneellisesti
erotettu broilerinliha, perunatärkkelys, kamara, silava, jodioitu suola, broilerinrasva, glukoosi, mausteet (valkopippuri,
sinapinsiemen), stabilointiaine (E 450), maltodekstriini, aromit (mm. mustapippuri, valkosipuli, chili),
hapettumisenestoaine (E 316), säilöntäaine (E 250). Lihan alkuperämaa Suomi.), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu,
keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys,
väriaine (E 150c), suola, aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ), Tomaattipyre
(Tomaatti.), Lihaliemijauhe (suola, aromit, maissitärkkelys, maltodekstriini, sipuli, sokeri, rypsiöljy, väriaine (E150 c),
porkkana, kirveli), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute,
emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.).

Smetanalohikastike + peruna +kasvis
Aineosat: Peruna kuorittu keitetty (peruna), Vesi (vesi), Kirjolohi kuutio kypsä (LOHIfileekuutio kypsä. Viljelty
Norjassa.), Porkkana viipale, Kerma vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).),
Smetana (Pastöroitu <strong>kerma</strong> ja hapate.), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys,
glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Tilli, kuivattu (tilli), Suola
(suola), Valkopippuri jauhettu, Kalaliemijauhe (suola, aromit (<strong>kala, äyriäiset),
</strong>maissitärkkelys<strong>, </strong>maltodekstriini, sipuli, rypsiöljy, happamuudensäätöaine
(sitruunahappo), porkkana, rosmariini, tilli, laakerinlehti, mustapippuri.).

Tomaattibroiler + riisi + kasvis
Aineosat: Tomaattibroileri-kastike, feelia (Vesi, broileri, pikkusipuli, paahdettu sipuli, mikrolyysi, tomaattipyree, öljy,
lihaliemi, punaviinietikka, sokeri, suola, timjami, mustapippuri.), Riisi pitkäjyvänen, keitetty, Kasvissekoitus (Keltainen
(25%) ja oranssi (25%) aaltoleikattu porkkanaviipale, romanopapu (25%), parsanuppu 20-40mm (25%).).

Thaikasviskeitto+ leipä, voi
Aineosat: Thaikeittopohja (Vesi, kookoskerma, sipuli, rypsiöljy, modifioitu perunatärkkelys, sokeri, inkivääri,
valkosipuli, suola(1%), sitruunaruoho, kasvisliemijauhe (porkkana, palsternakka, sipuli, purjo, suola, palmurasva,
hiivauute, glukoosisiirappi, persiljauute, kurkuma, aromi, riisijauho, maltodekstriini), chilirouhe, curry.), Ruisleipä
viipale (<strong>Ruisjauho</strong>, vesi, <strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale,
kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine
E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos
vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (betakaroteeni)).

Tonnikalapasta+kasvis
Aineosat: Vesi, pasta (VEHNÄ), säilötty TONNIKALA 12 %, tomaatti, porkkana, laktoositon kuohuKERMA, laktoositon
MAITOjuoma, sulateJUUSTO [sulatesuolat (E 340, E 452)], sipuli, maissitärkkelys, jodioitu suola, rypsiöljy,
chilipaprikatahna, mausteet (mm. cayenne, valkopippuri)., Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana.

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Karpalokiisseli
Aineosat: Karpalokiisseli [Vesi (vesi), Karpalomehu, Sokeri (sokeri), Kylmäliukoinen tärkkelys / suuruste (Muunnettu
tärkkelys), Puolukkakiisseliaines (Sokeri, sakeuttamisaine (E 1414, perunapohjainen), glukoosi, puolukka (3,5%),
happamuudensäätöaine (E 330)), mustaherukka, väriaine (E 163), hapettumisenestoaine (E 300). Sisältää
puolukkakuitua 1,7%.), Suola (suola)].

Appelsiinikiisseli
Aineosat: Appelsiinikiisseli [Vesi (vesi), Appelsiinimehutiiviste, Sokeri (sokeri), Mangokiisseliaines (Sokeri, muunnettu
perunatärkkelys, glukoosisiirappi, mango [2,3 %], happo (sitruunahappo), C-vitamiini, aromi, väriaine (E 160e).),
Kylmäliukoinen tärkkelys / suuruste (Muunnettu tärkkelys), Suola (suola)].

Jogurtti pikari
Aineosat: Jogurtti,laktoositon PIKARI (Pastöroitu MAITO, sokeri 5,2 %, persikka, aprikoosi, vadelma, sakeuttamisaineet
(muunnettu maissitärkkelys, guarkumi), väri (seljanmarjatiiviste), aromit (mm. vanilliini), hapate ja D-vitamiini.).

Mansikkarahkavaahto
Aineosat: Mansikka-rahkavaahto (Pastöroitu rasvaton MAITO, pastöroitu KERMA, sokeri, mansikkasose 6 %, vesi,
MAITOJAUHE, peruna- ja maissitärkkelys, sakeuttamisaineet (guarkumi, pektiini), liivate, aromit, väri (karmiinit),
hapate.).
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LA - PE 19.09.-22.09.2020
Yksittäinpakattu Alkuruoka
A. Kaalisekoitus
Aineosat: A. Kaalisekoitus (Keräkaali, punakaali).

Hedelmä
Aineosat: Hedelmä.

Mehu annos omena
Aineosat: Mehu annos omena (Omenatäysmehu (tiivisteestä), vesi, C-vitamiini, säilöntäaine (kaliumsorbaatti). Lisätty
C-vitamiinia. Täysmehupitoisuus 90%.).

Yksittäinpakattu Lounas
Broilerleike+pippurikastike+muusi+kasvis
Aineosat: Perunasose (Peruna (73 %), vesi, laktoositon ruokakerma [<strong>kerma</strong> (Suomi),
<strong>maitovalmiste</strong>, muunnetut tärkkelykset (mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471,
E466, E460)],<strong> voi </strong>(Suomi), suola.), Broilerleike (Broilerinrintafilee, paloista yhdistetty 53 %, vesi,
VEHNÄJAUHO, VEHNÄGLUTEENI, maissilastut (maissi, sokeri, suola, OHRAMALLAS), auringonkukkaöljy, mausteet
(mm. chili, paprika, SELLERINSIEMEN, valkosipuli), suola, hiiva, tärkkelys, sokeri, nostatusaineet (E450, E500),
mausteuute (mm. SELLERI), oregano ja aromi.), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana
(20x20x20 mm)), Ruskeakastike kylmäsuuruste (Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola,
aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E 451), happo (sitruunahappo). ), Kerma vispi laktoositon (KERMA,
laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Pippuripyre (Vesi, maltodekstriini, suola, kasvi&ouml;ljy (palmu),
etikka, sokeri, viherpippuri 3,4 %, mustapippuri 3,0 %, sitruskuoren kuitu, ros&eacute;pippuri 1,2 %, sakeuttamisaine
(ksantaanikumi).), Sipuli kuivattu (sipuli), Pippurisekoitus, Suola (suola).

Jauhelihakastike + peruna + porkkana
Aineosat: Jauhelihakastike (tomaattimurska, vesi, suomalainen naudan jauheliha (20 %) [naudanliha, vesi, suola,
perunakuitu, stabilointiaineet (E450, E451), aromi, askorbiinihappo], tomaattipyree, sipuli, <strong>selleri</strong>,
porkkana, rapsiöljy, sokeri, suola, valkosipuli, mustapippuri, basilika), Peruna kuorittu keitetty (peruna), Porkkana
viipale.

Riistapyörykkä+rosmariinikastike+lohkoperuna+kasvi
Aineosat: Peruna lohko, Riistapyörykkä (Saksanhirvenliha 54 %, sianliha 25 %, sipuli, KANANMUNA, vesi, korppujauho
(VEHNÄJAUHO, suola, hiiva), suola, mausteet (korianteri, juustokumina, kurkuma, sarviapila, fenkoli, musta-, mausteja valkopippuri, cayenne, inkivääri, chili, paprika, valkosipuli, oregano, katajanmarja, rosmariini, timjami,
muskottipähkinä, kaneli, neilikka), rypsiöljy. Lihapitoisuus 79 %. Lisättyä suolaa 1,0 %. <strong>MAIDOTON.
LAKTOOSITON.</strong>), Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Kerma
vispi laktoositon (KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Ruskeakastike kylmäsuuruste
(Glukoosisiirappi, muunnettu perunatärkkelys, väriaine (E 150c), suola, aromi, hiivauute, sipuli, emulgointiaine (E
451), happo (sitruunahappo). ), Rosmariini, Suola (suola), Mustapippuri jauhettu, Kasvisliemijauhe (suola, aromi,
maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.).

Kebabkiusaus+kasvis
Aineosat: Kebabkiusaus (Peruna, laktoositon ruokakerma [kerma (Suomi), maitovalmiste, muunnetut tärkkelykset
(mm. muunnettu maissitärkkelys), stabilointiaineet (E471, E466, E460)], kebabliha (12 %) [suomalainen naudanliha,
vesi, soijaproteiinivalmisteet, mausteet (mustapippuri, korianteri, sipuli, juustokumina), suola, perunakuitu, hiivauute,
sakeuttamisaine (E407), sokeri, stabilointiaineet (E451, E452), hapettumisenestoaine (E300)], sipuli, kebabkastike
[vesi, rapsiöljy, tomaattipyree, sokeri, punaviinietikka, muunnetut tärkkelykset (vahamaissi, peruna), suola, mausteet
(cayenne, paprika, sipuli, mustapippuri, curry (sinapinsiemen chili), emulgointiaine (E322), happamuudensäätöaine
(E330), säilöntäaineet (E202, E211) aromit (kurkuma, chili, sitruuna)], suola, mustapippuri.), Juureskuutiot (Porkkana,
lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)).

Kasvispyörykkä+yrttikastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Bataatti-kvinoapyörykkä (Bataatti 41 %, porkkana, palsternakka, kananmuna,
soijaproteiinivalmisteet, omena, voi-rypsiöljyseos, kvinoa 4 %, rypsiöljy, perunarae, sipuli, paprika, persilja, mausteet
(mm. valkosipuli, valkopippuri, korianteri, cayenne), jodioitu suola, timjami. Kasvispitoisuus 77 %. Vähemmän suolaa.),
Vesi (vesi), Juureskuutiot (Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Kerma vispi laktoositon (KERMA,
laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys,
glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kasvisliemijauhe (suola,
aromi, maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.),
Yrttitahna (Vesi, maltodekstriini, yrtit 11 % (oregano, timjami, rosmariini, basilika), suola, kasviöljy (palmu, maissi),
etikka, sokeri, sitruskuoren kuitu, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), yrttiuutteet (basilika, oregano), mausteuute
(valkosipuli, valkopippuri), sipuliuute.), sipulijauhe, Mustapippuri rouhe (mustapippuri), Kurkuma (Kurkuma.).

Lohimureke+tillikastike+peruna+kasvis
Aineosat: Peruna, Kirjolohimureke (<strong>Kirjolohi</strong> 52 % (Suomi), vesi, <strong>kananmuna</strong>,
perunahiutale, laktoositon kuohu<strong>kerma</strong>, maissitärkkelys, jodioitu suola, glukoosi, sipuli,
sitruunatäysmehutiiviste, valkopippuri. Huom! Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa.), Vesi (vesi), Juureskuutiot
(Porkkana, lanttu, keltainen porkkana (20x20x20 mm)), Vaaleakastike kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys,
glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.), Kerma vispi laktoositon
(KERMA, laktaasientsyymi ja stabilointiaine (karrageeni).), Tilli, kuivattu (tilli), Kasvisliemijauhe (suola, aromi,
maltodekstriini, sokeri, maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.).

Bataattisosekeitto + leipä, levite
Aineosat: Bataattisosekeitto (Vesi, bataatti (39 %), sipuli, peruna, rapsiöljy, suola, valkopippuri.), Ruisleipä viipale
(<strong>Ruisjauho</strong>, vesi, <strong>vehnäjauho</strong>, <strong>mallas</strong>, perunahiutale,
kasvirasva (rypsi, palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi, <strong>kuivaraski</strong>, suola 1,1%, emulgointiaine
E472e, happamuudensäätöaine E341.), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos
vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %), emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (betakaroteeni)).

Lohikeitto + leipä, levite
Aineosat: Lohikeittoaine (Peruna, lohi tai kirjolohi 23 % (Norja, Tanska, Ruotsi tai Suomi), sipuli, purjo, suola,
maustepippuri.), Vesi (vesi), Ruisleipä viipale (Ruisjauho, vesi, vehnäjauho, mallas, perunahiutale, kasvirasva (rypsi,
palmu, osittain kovetettu), hiiva, siirappi, kuivaraski, suola 1,1%, emulgointiaine E472e, happamuudensäätöaine
E341.), Voi annospala (Rypsiöljy (42 %), vesi, kasvirasvat (SG-palmu ja kookos vaihtelevina osuuksina), suola (0,7 %),
emulgointiaine (E471 kasvirasvasta), aromit, A- ja D2-vitamiini, väri (beta-karoteeni)).

Yksittäinpakattu Jälkiruoka
Omena-kanelikiisseli
Aineosat: Omena-kanelikiisseli [Vesi (vesi), Omena-kanelikiisseliaines (Sokeri, omena [20 %], muunnettu
perunatärkkelys, happo (omenahappo), kaneli, C-vitamiini)].

Luumupuuro
Aineosat: Luumupuuro [Vesi (vesi), Luumusose (Luumu.), Mannasuurimo (VEHNÄ.), Sokeri (sokeri), Suola (suola)].

Aurinkokiisseli
Aineosat: Aurinkokiisseli [Vesi (vesi), Aurinkokiisseli (sokeri, muunnettu maissitärkkelys, hedelmät ja marjat 7,5 %
(omena, aprikoosi, tyrni), maltodekstriini (maissi), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri (betakaroteiini),
aromit)].

Vadelmakiisseli
Aineosat: Vadelmakiisseli [Vesi (vesi), Vadelmakiisseliaines (Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, maltodekstriini,
vadelma [3,0 %], happo (omenahappo), seljanmarja, C-vitamiini, aromi.)].

Muffinssi
Aineosat: VEHNÄjauho, sokeri, rapsiöljy, KANANMUNA, mustikka (5%), vesi, muunnettu tärkkelys (E1422),
kosteudensäilyttäjä (E420, E422), suola, nostatusaine (E450, E500), emulgointiaine (E471),
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