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Hyvä asiakkaamme
Me Mondo Frescossa uskomme, että se, joka ylittää toistuvasti asiakkaiden kokemukset laadukkaalla ruoalla, 
erinomaisella palvelulla ja oivallisella konseptilla, pärjää nyt ja tulevaisuudessa. Normisuoritus ei tänä päivänä 
enää riitä.

Jatkuvuuden varmistamiseksi pitää toiminnan olla myös kannattavaa ja tässä me haluamme olla mukana 
auttamassa sinua. Meidän viisi keittiöalan ammattilaista on käytettävissäsi ja tarjoamme sinulle toimivia ideoita 
ja valmiita konsepteja liiketoimintaasi.

Käyttämällä laadukkaita, osin käsintehtyjä tuotteitamme, voit keskittyä olennaiseen; lihan tai kalan valmis
tamiseen, oikeaan kypsyyteen ja esillepanoon sekä hävikin minimointiin. Ennen kaikkea voit varmistaa  
parhaan asiakaskokemuksen ja myös yrityksesi kannattavan liiketoiminnan.

Me Mondo Frescossa teemme eron keittiössä 
tapahtuvan esivalmistelun ja esillelaiton välille, 
kaikkea ei aina kannata tehdä itse.

Ole vain meihin yhteydessä, niin kerromme 
lisää.

Atte, Mika, Mona, Sasu ja Aino
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Mondo Frescon tarina
Mondo Frescon toimitusjohtaja Mika Turunen perusti yrityksen vuonna 2004 
tarjotakseen Suomen markkinoille ensiluokkaisia tuotteita ja asiakaslähtöisen 
palvelukonseptin.

Mistä idea Mondo Frescon perustamiseen sai alkunsa? 

Porvoon hotelli ja ravintolakoulusta 1988 valmistunut Mika lähti neljä vuotta 
valmistumisensa jälkeen KeskiEurooppaan hakemaan lisää alan osaamista. 
Mika työskenteli useissa arvostetussa ravintoloissa sekä myös tunnetussa 
saksalaisessa Käferjuhlapalvelussa. Hän perusti myös oman cateringyrityk
sen ja toimi useissa maissa yk si tyiskokkina. Mikalle kertyikin kokemusta yli 
1000 Vipjuhlatapahtumasta ulkomailla vietettyjen 12 vuoden aikana.

Suomeen palattuaan Mika halusi hyödyntää sekä liiketoimintaosaamisen, 
hyvät suhteensa Eurooppaan, että kokemuksensa onnistuneista juhlatapahtu
mista. Näistä lähtökohdista syntyi Mondo Fresco.

Tiiviillä yhteistyöllä valmistajiemme kanssa 
ja osin omilla resepteillä varmistamme 
tuotteiden sopivuuden suomalaiseen 
makuun. Muun muassa jälkiruokiamme 
on kehittänyt ansioitunut kondiittorimes
tari Frank Kohl, joka on toiminut mm. kol
men Michelintähden ravintolassa pää
kondiittorina.

Kondiittorimestari Frank Kohl
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2004
Yritys perustetaan

2006
ensimmäiset  

Gastro-messut

2007
tuotteet saatavilla  
kaikista tukuista!

2018

1000
Yli

 asiakaspresentaatiota  
vuodessa

Mondo fresco 15-vuotta paremman  
asiakaskokemuksen puolesta, laadukkailla  

premium tuotteilla!
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2019
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tuotteet saatavilla  
kaikista tukuista!

2008
 Lanseeraamme röstit  

premium gluteenittomat  
-tuoteryhmään

2010
Pasta tuoteperheen lanseeraus,  

katso myös uudet  
FINA raviolit  

s. 18 

2011
Lapin suurin catering tapahtuma,  

annoksia noin 20 000,  
toteutettiin pääosin  

Mondo Frescon  
tuotteilla!

2014

100
Yli

tuotetta  
valikoimissa
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Huomaathan, että ainesosiin saattaa tulla muutoksia.  
Tarkista ajantasainen tieto pakkauksen etiketistä.

Tuotteissamme käytetty palmuöljy on RSPO-sertifioitu.

Tuotteiden sisältämät aineosat ovat vegaanisia.
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Myyntipalvelu ja tilaukset
Puh. 010 470 1310  

info@mondofresco.com
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Kasvispaistos Vulkaani 20 g
Runsaassa ja mehevässä kasvistäytteessä on sipulia, porkkanaa, kevätsipulia ja 
siitakesieniä. Koristeena hauska paprikahattu. Sopii mainiosti esimerkiksi buffé tai 
kokoustarjottavaksi.

Ainesosat: VEHNÄTAIKINA (30%) (VEHNÄ JAUHO, vesi, SOIJApapuöljy, suola), kookosmaito, sipuli, paprika, 
kevätsipuli, siitakesieni, SELLERI, porkkana, kikhernejauho, vesi, SOIJApapuöljy, suola, sitruunamehu, valkosi
puli, yrtit, mausteet.

Erityisruokavaliot: kananmunaton, maidoton, lisäaineeton, vegaani

Ohje: lämmitä uunissa n. 8 min. (200°C).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 2,4 kg, 120 x 20 g GTIN: 4019859922407

Tuotenro 12240
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Samosa kasvisnyytti 16 g
Kolmion muotoinen samosa on jännittävä ja monikäyttöinen pik ku  purtava. Curry tuo 
kasvistäytteiseen paistokseen aavistuksen eksoottista makua. Sopii tarjottavaksi pikku
suolaisena edustus tilaisuuksissa sekä osana alku tai pääruokaannosta. Tarjoile esim. 
chutneyn kanssa.

Ainesosat: täy te (peruna, sipuli, herneet, lasinuudeli (mungpavut, herneet, vesi), valkokaali, porkkana, ke
vätsipuli, curry, sokeri, SOIJAöljy, suola, luonnollinen aromi), VEHNÄtaikina (VEHNÄjauho, maissitärkkelys, 
vesi, suola, SOIJAöljy).

Erityisruokavaliot: maidoton, kananmunaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: lämmitys uunissa n. 78 min. (200 °C).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 2,56 kg, n. 160 kpl x 16 g       GTIN: 4019859928317

Samosa kasvisnyytti 50 g
Runsastäytteinen, kolmion muotoinen samosa on currylla maustettu pikkusuolainen, joka sopii niin alkupalaksi kuin  
pääruoan osaksi. Tarjoile helposti buffeessa tai suolaisena kokoustarjottavana.

Ainesosat: täyte (peruna, sipuli, herneet, lasinuudeli (mungpavut, herneet, vesi), valkokaali, porkkana, kevätsipuli, curry, sokeri, SOIJAöljy, suola, luonnollinen aromi), 

VEHNÄtaikina (VEHNÄjauho, maissitärkkelys, vesi, suola, SOIJAöljy).

Erityisruokavaliot: maidoton, kananmunaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: lämmitä uunissa (200 °C) n. 1113 minuuttia.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 2,7 kg, 54 kpl x 50 g     GTIN: 4019859928294

Tuotenro 12829

Tuotenro 12831

Kasvisrulla 80 g
Suuret kasvissienitäytteiset kasvisrullat sopivat tarjoiltavaksi mainiosti lisäkkeenä,  
alkuruokana salaatin kera tai ”take away”välipalana.

Ainesosat: täyte (kevätsipuli, porkkana, sipuli, lasinuudeli (mungpapu, herne, vesi), sienet, SOIJAöljy, sokeri,  
perunatärkkelys, SEESAMIöljy, suola), vehnätaikina (VEHNÄjauho, maissitärkkelys, vesi, suola, SOIJAöljy).

Erityisruokavaliot: maidoton, kananmunaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Lämmitetään uunissa 180°C n. 1520 minuuttia. Mikroaaltouunin käyttöä ei suositella.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 30 x 80 g (2,4 kg)    GTIN: 4019859928904

Tuotenro 12890
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Pienen äyriäisnyytin herkullinen maku syntyy katkaravusta, mustekalasta 
ja vihanneksista höystettynä ripauksella korianteria. Kokeile myös osana 
ruokaannosta, esim. paistetun kalan kanssa!

Ainesosat: VEHNÄtaikina (VEHNÄjauho, vesi, suola, palmuöljy) ÄYRIÄIStäyte (29%) (KAT
KARAVUT (21%) (Litopenaeus Vannamei, viljelty: Vietnam), mustekala (6%) (Uroteuthis Chi
nensis, pyydetty Tyynimeri (fao71) ptb), KALA: Pangasius (2%) (Pangasius Hypophthalmus, 
viljelty: Vietnam)), porkkana, OSTERIkastike (vesi, sokeri, suola,OSTERIuute, maissitärkkelys, 
VEHNÄjauho, väriaine: sokerikulööri), sokeri, tapiokatärkkelys, suola, mausteet, SOIJApa
puöljy, kairapalmu (Pandanus amaryllifolius).

Ohje: Lämmitys uunissa n. 68 min. (200 °C). Mikroaaltouunin käyttöä ei suositella.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 3 kg, n. 188 kpl x 16 g        

GTIN: 4019859928058

Äyriäisnyytti

Kauniisti sidottu pikkunyytti on viimeistelty lisäke 
ja houkutteleva cocktailpala.

Ainesosat: vehnätaikina (VEHNÄjauho, suola, vesi), val
kokaali, porkkana, lasinuudeli (mungpavut, herneet, vesi), 
purjo, tofu (SOIJAPAPU vesi, happamuudensäätöaine: 
magnesiumkloridi), kokonaan kovetettu palmuöljy, pinaatti, 
sieni (Auricularia auriculajudae), vesi, sokeri, soijakastike 
(SOIJAPAPU, VEHNÄjauho, suola, VEHNÄlese, alkoholi, 
vesi), SEESAMIöljy, suola, tärkkelys, mausteet, merilevä.

Erityisruokavaliot: maidoton, kananmunaton, vegaani.

Ohje: Lämmitys uunissa n. 78 min. (200 °C). 
Mikroaaltouunin käyttöä ei suositella.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 1,6 kg, n. 80 kpl x 20 g     

GTIN: 4019859928454

Vihannesnyytti

Kasvisrulla 30 g
Pienemmät kasvissienitäytteiset kasvisrullat sopivat cocktailpaloiksi 
sekä keiton tai kasvisruoan lisäkkeiksi.

Ainesosat: täyte (kevätsipuli, porkkana, sipuli, lasinuudeli (mungpapu, herne,
vesi), sienet, SOIJAöljy, sokeri, perunatärkkelys, SEESAMIöljy, suola), vehnätaikina
(VEHNÄjauho, maissitärkkelys, vesi, suola, SOIJAöljy).

Erityisruokavaliot: maidoton, kananmunaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Lämmitys uunissa n. 78 min. (200 °C). Mikroaaltouunin käyttöä ei suositella.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 2,64 kg, n. 88 kpl x 30 g       

GTIN: 4019859928324

Tuotenro 12832

Tuotenro 12805

Tuotenro 12845
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Kana Yakitori natural 30 g
Kypsä, broilerin reisilihasta valmistettu hiiligrillattu broilerivarras on moni
käyttöinen: tarjoile salaatin, kolmioleivän tai wokannoksen kera.  
Lisämakua saat dippikastikkeella.

Ainesosat:  broilerinliha (81 %), marinadi (vesi, soijakastike [vesi, SOIJAPAPU, VEHNÄjauho, suola], 
sokeri, mirinriisiviini, muunnettu maissitärkkelys, riisiviinietikka, hiivauute, inkivääri, väri: sokeriku
lööri, sakeuttamisaine: ksantaanikumi).

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, kananmunaton.

Ohje: lämmitys uunissa n. 68 minuuttia (180 °C). 

Kypsä pakaste
Myyntierä: 3 kg n. 100 kpl x 30 g        

GTIN: 4019859928188

Kana Yakitori soija 30 g

HUOM. Vaikka yakitori-tuotteet sisältävät soijakastiketta, jonka valmistusai-
neena on käytetty vehnäjauhoa, ovat tuotteet gluteenit tomia. Soijakastikkeen 
valmistusprosessissa gluteeni pilkkoutuu fermentoinnin vaikutuksesta eikä sitä 
enää valmiissa tuotteessa ole.

Tuotenro 12818

Tuotenro 12810

Mini kana Yakitori soija 15 g 
Kypsä, hiiligrillattu broilerivarras  pienenä cocktailkokoisena tarjottavana toimii 
erinomaisesti erilaisten tilaisuuksien fingerfoodina.

Ainesosat: broilerinliha (50,82%), pintamarinadi (38%) (vesi, sokeri, soijakastike (vesi, SOIJApapu, 
VEHNÄjauho, suola, alkoholi), riisiviini (tahmariisi, riisi, vesi, alkoholi), muunneltu maissitärkkelys 
(E1442), etikka, mausteet, väriaine: sokerikulööri (E150 (a)), sakeuttamisaine: ksantaanikumi 
(E415)), marinadi (11,18%) (vesi, SOIJAkastike (vesi, SOIJApapu, VEHNÄjauho, suola, alkoholi), 
sokeri, tärkkelys, riisiviini (tahmariisi, riisi, vesi, alkoholi), muunneltu maissitärkkelys (E1442), etikka, 
hiivauute, mausteet, väriaine: sokerikulööri (E150 (a)), sakeuttamisaine: ksantaanikumi (E415)).

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, kananmunaton.

Ohje: lämmitys jäisenä uunissa n. 46 minuuttia (180 °C).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 1,05 kg n. 70 kpl x 15 g        

GTIN: 4019859928683

Tuotenro 12868

Soijakastike antaa hiiligrillattuun broilerivartaaseen makeahkon, täyteläisen 
maun.

Ainesosat: broilerinliha (69%), marinadi (16 %) (vesi, soijakastike [vesi, SOIJAPAPU, VEHNÄjauho, 
suola, alkoholi], sokeri, mirinriisiviini, muunnettu maissitärkkelys, riisiviinietikka, hiivauute, inkivääri, 
väri: sokerikulööri, sakeuttamisaine: ksantaanikumi), kastike (15%), (vesi, sokeri, soijakastike [vesi, 
SOIJAPAPU, VEHNÄjauho, suola, alkoholi], mirinriisiviini, muunnettu maissitärkkelys, riisiviinietikka, 
inkivääri, väri: sokerikulööri, sakeuttamisaine: ksantaanikumi).

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, kananmunaton.

Ohje: lämmitys uunissa n. 68 minuuttia (180 °C).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 3 kg n. 100 kpl x 30 g        
GTIN: 4019859928102
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Herkkusienipyörykät 
Kasvisateriaksi, cocktailtarjottavaksi ja fingerfoodiksi sopivat  herkkusienipyö
rykät ovat sisältä pehmeän täyteläisiä. Ohut kuorrute paistuu rapeaksi ja 
 kullanruskeaksi.

Ainesosat: herkkusieni (53 %), jauhoseos (VEHNÄ, RUIS), kasviöljy (auringonkukka, palmu), täys
MAITOjauhe, tärkkelys (VEHNÄ, MAISSI), vesi, suola, hiiva, stabilointiaine (E464), kasvitiiviste, soke
ri, mustapippurijauhe, sakeuttamisaine (guarkumi), nostatusaine (natriumbikarbonaatti). 
Täyte: 63  68 %. Leivitys: 32  37 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, kananmunaton, soijaton.

Pakaste
Ohje: Paista jäisiä pyöryköitä 220 °C:ssa uunissa 10  12 minuuttia tai uppopaisto: 180 asteisessa 
öljyssä 3,5  4 minuuttia. Anna jäähtyä 2 minuuttia ennen tarjoilua.

Myyntierä: 6 x 1 kg (n. 300 x 20g)   

GTIN (1 kg): 8718692470286

GTIN (6 x 1kg): 8718692472228

Tuotenro 425

Mini Cocktail Snacks-lajitelma

Hot salsa
VEHNÄjauho, osittain kovetetut kasvimargariinit 
(kasvirasvat ja öljyt, vesi), suola, aromit, 
väri [E160a]), paprika 17 %, vesi, porkkana 
6 %, maissi 6 %, purjo 2 %, tomaattiso
se, JUUSTO, KERMA, suola, riisihiutale, 
KAURA lese, sokeri, MAITO, persilja, peru
na  hiutale, mausteet, muunnettu tärkkelys, 
MAITOproteiini.

Erityisruokavaliot: -
Raakapakaste
Myyntierä: 4 x 1 kg (1 kg / maku), 
yht. noin 250 kpl x 16 g  

GTIN: 4034053091018

Ainesosat:

Tomaatt i- juusto
VEHNÄjauho, tomaattivalmiste 21 % (tomaatti, tomaatti
kastikejauhe [tomaattijauhe, muunnettu tärkkelys, sokeri 
tärkkelys, suola, kasviöljy, mausteita, sipuli, hiivauute, 
yrtit, happamuudensäätöaine [E330]], tomaattisose), 
vesi, kasvimargariini (osittain kovetetut kasvirasvat ja 
öljyt, vesi, suola, aromit, väriaine [E160a]), JUUSTO 
10%, yrtit, KAURAlese, rypsiöljy, perunahiutale, sokeri, 
suola, riisihiutale, mausteet, MAITOproteiini.

Tuorejuusto-ruohosipul i
KERMATUOREJUUSTO 25%, VEHNÄjauho, kasvi
margariinit (osittain kovetetut kasvirasvat ja öl
jyt, vesi, suola, aromit, väri [E160a]), RAHKA, 
vesi, MAITO, ruohosipuli 2 %, KANANMUNA, 
muunnettu tärkkelys, suola, sokeri, KAURAle
se, mausteet, MAITOproteiini.

Ricottajuusto-pinaatt i
VEHNÄjauho, RICOTTATUOREJUUSTO 22 %, 
kasvimargariinit (osittain kovetetut kasvirasvat 
ja öljyt, vesi], suola, aromit, väri [E160a]) 
,vesi, lehtipinaatti 10 %, RAHKA, MAITO, suo
la, sipuli, KANANMUNA, muunnettu tärkkelys, 
sokeri, JUUSTO, perunahiutale, KAURAlese, 
rypsiöljy, mausteet, MAITOproteiini.

Neljä erilaista makua: tomaattijuusto, tuorejuustoruohosipuli, ricottajuustopinaatti ja hot salsa. Herkullisia ja 
täyteläisiä pieniä paistoksia, jotka soveltuvat erinomaisesti esim. seisovaan pöytään, juhla ja kokous tarjoiluun 
tai tarjottavaksi kahvilassa.

Ohje: aseta jäiset snacksit leivinpaperil le. 3 
cm päähän toisistaan. Paista kier toilmauu
nissa 220 °C lämmössä noin 11 min. kunnes 
paistosten pinta on kullanruskea.

Tuotenro 9101

RatatouillepyörykätTuotenro 426

Rapeat ja uunivalmiit ratatouillepyörykät sopivat kasvisateriaksi, cocktailpa loi ksi 
tai fingerfoodiksi.

Ainesosat: VEHNÄjauho, herkkusieni (18%), kasviöljy (auringonkukka, palmu), vihreä paprika, 
punainen paprika, munakoiso, kesäkurpitsa, tomaattipyre, täysMAITOjauhe, tärkkelys (VEHNÄ, 
MAISSI), sipuli, vesi, stabilointiaine (E464), hiiva, kasviti iviste, sokeri, sakeuttamisaine (guarku
mi), mustapippuri, valkosipuli jauhe, paprikajauhe, chili jauhe, nostatusaine (natr iumbikarbonaat
ti). Täyte: 63  68 %. Leivitys: 32  37 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, kananmunaton, soijaton.

Ohje: Paista jäisiä pyöryköitä 220 °C uunissa 10 12 minuuttia tai uppopaista: 180 asteisessa 
öljyssä 3,5  4 minuuttia. Anna jäähtyä 2 minuuttia ennen tarjoilua.

Myyntierä: 6 x 1 kg (n. 300 x 20 g) GTIN (1 kg): 8718692470316 
    GTIN (6 x 1 kg): 8718692472235
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Flammkuchen juusto-pepperonipaprika 30 g 
Ainesosat:  RANSKANKERMA (ranskankerma, suola, pippuri) 30 %, salaatti
JUUSTO 22 % (pastöroitu MAITO, suola, hapate, juoksete), VEHNÄjauho, vesi, 
pepperonipaprika 5 % (pepperoni, vesi, suola, happamuudensäätöaineet [sitruu
nahappo, etikkahappo], säilöntäaine E211, hapettumisenestoaine E223), rapsiöljy, 
hiiva, suola, sokeri, persilja.

Erityisruokavaliot: kananmunaton, soijaton.

Ohje: Paista jäisiä flammkucheneita esilämmitetyssä uunissa 250 °C noin  
5 minuuttia. Parhaan tuloksen saat, kun käytät paistoalustana pizzakiveä.  
Huomioithan, että paistoaika vaihtelee uunin tehon mukaan. 

Pakaste
Myyntierä: 1,8 kg (60 x 30 g)

GTIN: 4016645390020

Flammkuchenin valmistus on nopeaa ja helppoa. Kokeile valmista  
juusto-pepperonipaprika Flammkuchenia tai käytä valmiita pohjiamme. Suolaiset 

täytteet sopivat hyvin esimerkiksi oluthuoneisiin ja makeasta täytteestä syntyy 
maukas jälkiruoka. Pohjien valmistuksessa maukkaan lopputuloksen takaa  

vähintään 25 -rasvaprosentin Crème Fraîche. 

Flammkuchen

Valmista itse flammkucheneita erilaisilla täytteillä. Yhdistä 
valmis flammkuchenpohja, hapankermakastike sekä 
täytteet ja paista uunissa.

Ainesosat: VEHNÄjauho, vesi, suola, rapsiöljy,  
jauhon käsittelyaine E920.

Erityisruokavaliot: kananmunaton, maidoton, soijaton, vegaani.

Pakaste  
Säilyy jääkaappilämpötilassa (+6 °C) 7 vrk.
Pohjan mitat: 37 x 30 cm

Myyntierä: 21 kg (150 kpl x 140 g)
Pakattu 25 kpl sisäpusseihin

GTIN: 4016645350055

Flammkuchen-pohja  
suorakulmio 140 g,37x30 cm 

Tuotenro 1107

Tuotenro 2092

Ainesosat: VEHNÄjauho, vesi, suola, rapsiöljy, jauhonkäsittelyaine E920

Erityisruokavaliot: kananmunaton, maidoton, soijaton, vegaani.

Pakaste  
Säilyy jääkaappilämpötilassa (+6 °C) 7 vrk.
Pohjan mitat: 26 x 17,5 cm

Myyntierä: 6 kg (100 kpl x 60g)
Pakattu 25 kpl sisäpusseihin

GTIN: 4016645350260

Flammkuchen-pohja  
ovaali 60 g, 26x17,5 cm

Tuotenro 2093

Vinkki!
Mikäli haluat pohjasta rapeamman,  

voit esipaistaa pohjaa uunissa ennen  
Crème Fraîchen ja täytteiden lisäämistä.  
Huomioithan, että paistoaika vaihtelee  

uunin tehon mukaan.S
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Flammkuchenin syntytar ina
Flammkuchen syntyi Alsacen alueella, kun viikkoleivonnan 
yhtey dessä paistettiin pala taikinaa leivinuunin lämpötilan 
tarkistamiseksi. Leipätaikinasta tehty ”koekakku” paistettiin 
uunin keskellä, jossa ankara kuumuus paistoi sen valmiiksi 12 
minuutissa. Pohjan päälle ripoteltiin sipulia ja pekonia ja näin 
syntyi lämpimäinen koko perheen ateriaksi.

Alsace on Ranskan koillisosassa sijaitseva maakunta. Alue 
tunnetaan hyvistä viineistä sekä herkullisesta ruokatarjon
nasta. ”Flammkueche” on yksi Alsacen tunnetuimmista gast
ronomisista erikoisuuksista ja siitä on ensimmäinen maininta 
gastronomian kirjallisuudessa jo vuodelta 1844. Alsacen 
omalla kielellä tätä ruokaa kutsuttiin ”Flammkueche”, saksaksi 
”Flammkuchen” ja ranskaksi ”Tarte Flambee”. Nimi itsessään 
tulee paistamistavasta ja Alsacen kielen alkuperäinen nimi 
tarkoittaakin ”liekeissä paistettua”.

FLAMMKUCHEN-PEKONI-SIPULI

60 g Flammkuchenpohja (ovaali)
80 g Crème Fraîchea, laktoositon 28 %
60 g Pekonia
40 g Kuorittua sipulia
Suolaa, pippuria

Leikkaa pekoni suikaleiksi ja paista pannulla kevyesti. Mausta 
Crème Fraîche suolalla ja pippurilla ja levitä se tasaisesti 
Flammkuchenpohjalle. Ripottele päälle paistetut pekon i sui 
ka leet ja ohueksi suikaloitu sipuli. Paista Flammkucheneita  
esi lämmitetyssä uunissa 240260 °C n. 56 minuuttia. 

FLAMMKUCHEN-YRTTIJUUREKSET SINIHOMEJUUSTOLLA

60 g Flammkuchenpohja (ovaali)
60 g Crème Fraîchea, laktoositon 28 %
80 g Paahdettuja juureksia, esim. punajuurta, palsternakkaa,
porkkanaa, selleriä
40 g Sinihomejuustoa
Rosmariinia, suolaa, pippuria

Mausta Crème Fraîche suolalla ja pippurilla ja levitä se
tasaisesti Flammkuchenpohjalle. Laita Crème Fraîchen päälle
paahdetut juurekset, leikattu rosmariini ja paloiteltu sinihome
juusto. Paista Flammkucheneita esilämmitetyssä uunissa
240260 °C:ssa n. 56 minuuttia.

FLAMMKUCHEN-OMENA

60 g Flammkuchenpohja (ovaali) 
60 g Crème Fraîchea, laktoositon 28 % 
80 g Omenaviipaleita 
Kanelia, sokeria

Levitä Crème Fraîche tasaisesti Flammkuchen
pohjalle. Lado päälle ohueksi leikatut omenaviipaleet 
ja ripottele päälle kanelisokeria. Paista Flammkuche
neita esilämmitetyssä uunissa 240260 °C n. 56 
minuuttia. Ripottele pinnalle vielä tomusokeria ennen 
tarjoilua. OmenaFlammkuchenin kanssa maistuu 
erinomaisesti vaniljajäätelö tai kastike.

Klassikko
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Maistuvaa ruokaa  
laadukkaista tuorepastoista

Rustico raviolit ovat kuin käsin tehtyjä, erittäin laadukkaista  
raaka-aineista valmistettuja täytettyjä pastoja. Raviolien valmistuksessa 
käytetään erikoistekniikkaa, joka mahdollistaa ohuen taikinan, runsaan 

täytteen ja takaa, että ravioli säilyttää kompaktin muotonsa myös 
valmistuksen jälkeen. Täytteiden pääraaka-aineet, kuten kokonaiset 
pinjansiemenet, pinaatinlehdet ja oliivin palaset, antavat ravioleille  

mukavan suutuntuman ja maun.
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Rustico raviolit

Herkkutattiravioli Rustico
Herkkutattitäytteinen ravioli on todellinen sienten ystävän mau kas ja täyteläinen valinta.  
Runsaasti paistettuja herkkutatteja ja kermaista ricottajuustoa mehevässä täytteessä. 
Tämä laadukas Rusticosarjan täytetty pasta on erinomainen valinta syksyn  
sienisesonkiin, kasvisruokailijalle, pastalistalle tai lisäkkeeksi vaikka riistalle. 

Ainesosat: DURUMVEHNÄJAUHO, herkkutatti 23 %, karkea VEHNÄJAUHO, tuoreJUUSTO, vesi,  
ricottaJUUSTO, sipuli, pastöroitu KANANMUNA, perunahiutaleet, suola, mausteet (persilja, valkosi
puli, sienitiiviste, kurkuma, rosmariini, muskottipähkinä, salvia). Täytteen osuus 50 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai  
valmista kevyesti öljyttynä höyryuunissa 47 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)       

GTIN: 4019797054024

Tuotenro 15402

Tryffeliravioli Rustico 

Ainesosat: DURUMVEHNÄjauho, herkkutatti, ricottaJUUSTO 15%, 
karkea VEHNÄJAUHO, tuoreJUUSTO, vesi, pastöroitu KANANMUNA, VOI, 
perunahiutaleet, tryffeligranulat 0,5%, suola, mausteet (kurkuma, unikonsiemen, 
pippuri, muskottipähkinä, tryffeliaromi).  
Täytteen osuus 50%.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: Keitä pasta kastikkeessa tai kiehuvassa, suolatussa vedessä 
n. 3 min. Voit myös kuumentaa jäisen pastan höyryuunissa 4  7 min.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)  

GTIN: 4019797054666

Tämän herkullisen raviolin täytteessä on kermaista ricottajuus
toa sekä aitoa tryffeliä. Tarjoile sellaisenaan kasvisruokailijalle, 
pastalistalle tai lisäkkeenä vaikka kalalle.

Tuotenro 15466

Portobelloravioli Rustico
Herkkusienillä ja portobelloherkkusienillä täytetty ravioli, joka sopii 
mainiosti lisäkkeeksi liharuoalle.

Ainesosat: durumVEHNÄ, herkkusieni 23 %, VEHNÄjauho, ricottaJUUSTO, vesi, 
tuoreJUUSTO, pastöroitu KANANMUNA, sipuli, korppujauho (VEHNÄjauho, vesi, 
suola, hiiva), portobelloherkkusieni 2 %, pippuri, suola, kasviöljy (rapsi), valkosipu
lijauhe, herkkusienijauhe, kurkuma. Täytettä 50 %. 

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai valmista kevyesti 

öljyttynä höyryuunissa 47 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)       

GTIN: 4019797054123 

Tuotenro 15412
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Pesto-pinjansiemenravioli Rustico
Pestopinjansiemenraviolin kermaisessa täytteessä on kokonaisia 
pinjan siemeniä ja pehmeää ricottajuustoa. Kokeile kalan, broilerin tai 
vaalean lihan lisäkkeenä.

Ainesosat:  durumVEHNÄ, ricottaJUUSTO, vesi, VEHNÄjauho, basilika 7,5 %, pastöroitu 
KANANMUNA, korppujauho (VEHNÄjauho, suola, hiiva), KERMAjauhe, provoloneJUUS
TO 4 %, pinjansiemen 2,5 %, kasviöljy (rapsi), valkosipulitahna (valkosipuli, suola), persil
ja, suola, kurkuma. Täytettä 50 %.

Erityisruokavaliot: lisäaineeton.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai valmista kevyesti öljyttynä 
höyryuunissa 47 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)    GTIN: 4019797054185

Tuotenro 15418

Pinaattiravioli Rustico
Pinaattiraviolin täytteessä on aito tuoreen pinaatin maku, johon 
täyteläisyyttä tuo juusto ja ranskankerma. Kokeile lisäkkeenä liha 
ja kalaruoille tai valmista pinaattiraviolista herkullinen ja maistuva 
kasvisruoka. Käy erinomaisesti myös buffetsalaatteihin.

Ainesosat: lehtipinaatti 28 %, durumVEHNÄ, VEHNÄjauho, vesi, ranskanKERMA, 
tuoreJUUSTO, pastöroitu KANANMUNA, korppujauho (VEHNÄjauho, vesi, suola, hii
va), JUUSTO (provolone ja ricotta), suola, valkosipulijauhe, persilja, pippuri, sokeri, 
muskotti,  kurkuma. Täytettä 50 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai valmista kevyesti öljyttynä 
höyryuunissa 47 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)        

GTIN: 4019797054116

Tuotenro 15411

Punajuuri-cappelletti RusticoTuotenro 15407

Puolikuun muotoinen punajuuritäytteinen pasta, jossa on myös 
ricotta ja provolonejuustoa.

Ainesosat: DURUMVEHNÄ, karkea VEHNÄJAUHO, vesi, ricottajuusto (MAITOhera 
[pastöroitu MAITO], suola, happamuudensäätöaine [sitruunahappo]), punajuuri 9,4 %, 
KANANMUNA, VOI, provolonejuusto (MAITO, suola, juoksute), piparjuuritahna  
(piparjuuri, KERMAJAUHE, happamuudensäätöaine [askorbiinihappo], suola),  
kasvisliemijauhe (suola, sokeri, mausteet), suola, kurkuma, sitruunamehu,  
valkosipuli, kumina, pippuri, muskotti, chili. Täytettä 30 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai  
valmista kevyesti öljyttynä höyryuunissa 35 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 4 kg (yksi cappelletti n. 12 g)      

GTIN: 4019797054079
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Pecorino-viikunaravioli Rustico
Trendikäs pecorinojuustolla ja viikunalla täytetty esikeitetty tuorepasta.

Ainesosat: KERMAJUUSTO, durumVEHNÄ, karkea VEHNÄjauho, vesi, pastöroitu  
KANANMUNA, Pecorino Romano lampaanmaitojuusto 8,5 %,  kuivattu viikuna 4,5 %, 
hunaja, sinappi, sokeri, suola, unikonsiemen, kurkuma, pippuri. Täytteen osuus 50 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa vedessä 34 minuuttia tai valmista kevyesti öljyttynä 
höyryuunissa 47 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 12 g)       

GTIN: 4019797054253

Tuotenro 15425

Grande pinaatti-ricottaravioli RusticoTuotenro 15459

Tämän herkullisen raviolin täytteessä on pehmeää pinaattia ja 
kermaista ricottajuustoa. Tarjoile sellaisenaan kasvisruokailijalle tai 
pastalistalle. Ravioli kestää myös höyryttämisen.

Ainesosat: lehtipinaatti 28,7%, durumVEHNÄjauho, VEHNÄjauho, vesi, JUUSTO (ricot
ta) 6,8%, tuoreJUUSTO, pastöroitu KANANMUNA, korppujauho (VEHNÄjauho, hiiva), 
JUUSTO (provolone), suola, valkosipulijauhe, persilja, kurkuma, sokeri, muskottipähkinä, 
pippuri. Täytteen osuus 50 %. 

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: Keitä pasta kastikkeessa tai kiehuvassa, suolatussa vedessä n. 6 7 min. Voit 
myös kuumentaa jäisen pastan höyryuunissa n.10 min.

Esikeitetty pakaste 
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 35 g)     

GTIN: 4019797054598
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Pinaattiravioli Rustico Fina
Pinaatti on yksi myydyimpiä raviolimakujamme, joten kehitimme siitä 
myös ohutkuorisen Finaraviolin!

Ainesosat: Lehtipinaatti 27%, DURUMVEHNÄJAUHO, VEHNÄJAUHO, vesi, Crème 
Fraîche (MAITO) 8%, tuoreJUUSTO, KANANMUNA, korppujauho: (VEHNÄjauho, suo
la, hiiva), provoleneJUUSTO (MAITO), ricottaJUUSTO (MAITO), maustesuola, valkosi
puligranula, persilja, kurkuma, sokeri, muskotti, pippuri. Täytteen osuus 50 %. 

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje:  keitä pasta kastikkeessa tai kiehuvassa, suolatussa vedessä n. 1,5 min tai 
tarjoile kylmänä: sulatus huoneenlämmössä vähintään 3 tuntia. 

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 10,5 g)      GTIN: 4019797052112

Tuotenro 15211

Paprika-ricottaravioli Rustico Fina
Täytteessä runsaasti erottuvia punaisen paprikan paloja ja Ricotta
juustoa. Maku on runsas ja tasapainoinen.

Ainesosat:  ricottaJUUSTO 25%, DURUMVEHNÄJAUHO, paprika 21%, VEHNÄJAUHO, 
vesi, KANANMUNA, korppujauho: (VEHNÄjauho, suola, hiiva), VOI, maustesuola, kas
visliemi (merisuola, maltodekstriini, ruokosokeri, mausteet, kasvisjauhe [palsternakka, 
sipuli, tomaatti], karamellisokeri, auringonkukkaöljy), kurkuma, pippuri, valkosipuli, chili. 
Täytteen osuus 50 %. 

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen

Ohje: keitä pasta kastikkeessa tai kiehuvassa, suolatussa vedessä n. 1,5 min tai tarjoile 
kylmänä: sulatus huoneenlämmössä vähintään 3 tuntia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 10,5 g)  

GTIN: 4019797052167

Tuotenro 15216

Tomaatti-provoloneravioli Rustico Fina
Runsaassa täytteessä kuivattua tomaattia, mausteita ja Provolone
juustoa, jotka yhdessä luovat pehmeän mausteisen makuyhdistelmän. 

Ainesosat: tuorejuusto (MAITO), durumVEHNÄ, VEHNÄjauho, vesi, KANANMUNA,
Provolonejuusto (MAITO) 4 %, rypsiöljy, kuivattu tomaatti 2 % (tomaatti, suola), maus
tesuola, valkosipulitahna (valkosipuli, maustesuola), persilja, kasvisliemi (merisuola, 
maltodekstriini, raakasokeri, mausteet, maustejauho [palsternakka, sipuli, tomaatti], 
karamellisokeri, auringonkukkaöljy), tomaattihiutaleet 0,24%, pippuri, kurkuma. Täytteen 
osuus 50 %. 

Erityisruokavaliot: 
Ohje: keitä pasta kastikkeessa tai kiehuvassa, suolatussa vedessä n. 1,5 min tai tarjoile 
kylmänä: sulatus huoneenlämmössä vähintään 3 tuntia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 3 kg (yksi ravioli n. 10,5 g)    GTIN: 4019797052242

Tuotenro 15224

OHUTKUORISET RAVIOLIT, TÄYSIN UUTTA SUOMESSA! 
Uudessa Fina -tuoteperheessä on kolme herkullista makua.  

Erityisen, ohuen kuoren ansiosta nämä raviolit sopivat käytettäväksi suoraan  
sulatettuna salaatteihin tai ne voi keittää normaalin tapaan, mutta entistä  

nopeammin, sillä keittoaika on vain noin 1,5 minuuttia!

Rustico Fina - raviolit
Keittoaik

a  

1,5 min
.
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RAVIOLEJA GRILLATTUJEN KASVISTEN KERA 

Mondo Fresco Tomaatti 
provoloneravioli Rustico Fina   1 kg
Mondo Fresco Grillattua paprikaa,  
munakoisoa ja kesäkurpitsaa  1 kg
(Vihreää parsaa) 
Minitomaatti   200 g 
Kana tai kasvisliemi  0,5 dl
Valkoviinietikka   0,5 dl
Oliiviöljy    0,5 dl
Parmesaanilastuja   50 g 
Basilikaa koristeluun  20 g
Suola, pippuri 

Sekoita vinaigrette kanatai kasvisliemestä, valkoviinietikasta 
ja oliiviöljystä. Mausta suolalla ja pippurilla. Ota 2/3 osaa 
vinaigrettia ja marinoi grillattuja, sulatettuja kasviksia noin 
tunnin ajan. Lado limittäin sulatettuja Tomaattiprovolonera
violeja ja grillattuja kasviksia vadille ja lisää uunissa paahdetut 
minitomaatit. Mausta vielä lopulla vinaigretella ja koristele 
Parmesaanilastuilla ja tuoreella basilikalla.

PASTA-CARPACCIO PAPRIKA-VINAIGRETELLA

Mondo Fresco Paprikaricottaravioli Rustico Fina 1 kg
Mondo Fresco Grillattu paprika  200 g
Kana tai kasvislientä   0,5 dl
Valkoviinietikkaa    0,5 dl
Oliiviöljy     0,5 dl
Ruokaöljy     0,5 dl
Parmesaanilastuja    50 g
Minikrassia tai basilikaa koristeluun  20 g
Suola, pippuri 

Sekoita  tehosekoittimessa grillatut paprikat, kana tai kasvis
liemi, valkoviinietikka ja öljyt. Mausta suolalla ja pippurilla. 
Levitä valmista vinaigrettea vadin pohjalle ja lado päälle  
sulatetut, ohutkuoriset Paprikaricottaraviolit. Levitä  
vinaigrettea myös raviolien päälle, koristele  
Parmesaanilastuilla ja basilikalla tai  
minikrassilla.

RAVIOLISALAATTI  

Mondo Fresco  
Pinaattiravioli Rustico Fina 1 kg
Salaattisekoitus  300 g 
Vihreää parsaa  200 g 
Minitomaatteja  100 g
Porkkana   100 g
Kana tai kasvisliemi 0,5 dl
Sherryviinietikka  0,5 dl
Oliiviöljy   0,5 dl
Lehtipersilja  50 g
Basilikaa koristeluun 20 g
Suola, pippuri

Sekoita vinaigrette kanatai 
kasvisliemestä, sherryviini
etikasta ja oliiviöljystä. Mausta 
suolalla ja pippurilla. Grillaa 
porkkanaviipaleet ja vihreä parsa 
nopeasti pannulla, jäähdytä. Rakenna 
salaatti ravioleista, vihanneksista ja 
salaattisekoituksesta. Mausta vinaigretella 
ja koristele leikatulla persiljalla ja basilikan 
nupuilla.

Täysin uusi 
tuoteperhe, jonka ansiosta  
raviolien käyttö on entistä  

helpompaa, monipuolisempaa 
ja nopeampaa!
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Ainesosat: durumVEHNÄjauho, ricottaJUUSTO (28 %), 
pinaatti (24 %), vesi, VEHNÄjauho, goudaJUUSTOraaste, 
kasviöljy, sipuli, kasvisliemijauhe (merisuola, LAKTOOSI, 
sipuli, kasvirasva, liperi, porkkana, muskottikukka, kata
janmarja, purjo, persilja, kurkuma, neilikka), MAITOjauhe, 
suola, pinaattijauhe, pippuri. 

Erityisruokavaliot: kananmunaton, lisäaineeton.

Ohje: kuumenna jäisenä, kevyesti öljy t tynä höy
ryuunissa 17 min. tai kastikkeessa uunissa  
200 °C n. 1520 min. Voit myös keit tää  
Cannelonin vedessä n. 6 minuutin ajan.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 4 kg (n. 80 x 50 g) 

GTIN: 4019797054383

Cannelloni pinaatti & ricotta
Kauniin pinaatinvihreän Cannellonin runsaan kermaisessa täytteessä mais
tuvat ricottajuusto sekä pinaatti. Cannelloni on helppo lämmittää ja voidaan 
tarjota yksinkertaisesti kastikkeen ja juuston kera. 

Vihreä Kasvistortelli ini
Pinaattisen vihreä kasvistortelliini, jonka täytteessä tomaattia,  
porkkanaa ja selleriä. Valmistuu nopeasti keittämällä tai  
höyryttämällä ja pysyy hyvin muodossaan. Sopii  
lämpimänä niin lounaslinjastoihin kuin à la carte  
annoksiinkin lisäkkeeksi tai kasviruoaksi ja  
kylmänä myös salaattipöytään.

Ainesosat: durumVEHNÄ, vesi, korppujauho 
(VEHNÄjauho, vesi, suola, hiiva), tomaat
tisose, porkkana 2,3 %, SELLERI 2,3 %, 
sipuli 1,1 %, pinaattijauhe, kasvisliemijauhe 
(suola, sokeri, mausteet), valkosipulitahna 
(valkosipuli, suola), suola, pippuri,  
basilika. Täytettä 30 %.

Erityisruokavaliot: maidoton, laktoosi
ton, kananmunaton, vegaani.

Ohje: keitä jäisenä kiehuvassa, suo
latussa vedessä n. 46 minuuttia tai 
valmista jäisenä, kevyesti öljyttynä 
höyryuunissa 35 minuuttia.

Esikeitetty pakaste
Myyntierä: 9 kg  
(yksi tortelliini n. 6 g)  

GTIN: 4019797054215

Tuotenro 15421

Tuotenro 15438

Voit myös keittää 
Cannelonin!
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Täydennä pääruoka 
valmiilla lisäkkeellä

Klassisia, annoskokoisia perunagratiineja ja kohokkaita  
sekä rouheita, gluteenittomia ja maidottomia  
röstejä pääruokien laadukkaiksi lisäkkeiksi.
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Perunagratiini premium
Annoskokoinen perunagratiini on on korkealuokkainen lisäkevaihtoehto liha 
ja kalaruoille.

Vaihtelua gratiiniin saat maustamalla sen vuohenjuustolla tai käärimällä 
gratiinin ympärille pekoniviipaleen. Nopeasti käyttövalmis perunagratiini 
on pakattu 2 kpl pusseihin.

Ainesosat: peruna 59 %, MAITO, KERMA, juustosekoite (vesi, emmentalJUUSTO 33%, 
VOI, MAITOPROTEIINI, suola, sakeuttamisaine [E415]), JUUSTORAASTE (emmental), 
perunatärkkelys, KANANMUNANKELTUAINEN, suola, valkosipuli jauhe, muunnettu  
perunatärkkelys, kasviöljy, pippuri, sakeuttamisaine [E415].

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen, soijaton.

Ohje: Lämmitä jäisenä esilämmitetyssä uunissa 175 °C noin  
20 minuuttia. Sulatettuna n. 10 minuuttia 180 °C.  
Mikroaaltouunissa jäisenä 2 min 30 sekuntia (850W). 

Kypsä pakaste
Myyntierä: 20 x 100 g (2 kg)      

GTIN: 6430026135105

Perunagratiini classic
Klassinen perunagratiini kätevässä ja näyttävässä pikatukkupak 
 kau k sessa. 

Ainesosat: peruna 55 %, vesi, KERMA, MAITOjauhe, mozzarellaJUUSTO, perunajauho, 
KANANMUNANKELTUAINEN, JUUSTOjauhe ( juusto [cheddar, emmental ja sinihome
juusto], HERAjauhe, sulatesuolat E339, E452]), kasviöljy, suola, valkosipuli, muunnettu 
perunatärkkelys, mustapippuri, sakeuttamisaine (E415). 

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: lämmitä jäisenä esilämmitetyssä n. 20 min (175 °C), tai sulatettuna n. 10 min (180  
°C) tai mikroaaltouunissa n. 2 min 30 sekuntia (850W).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 48  x 120 g          GTIN: 12 x 120 g: 3700478581519

Myyntierä (kuljetuspakkaus) 4 x (12x120g): 13700478581516

Mini perunagratiini
Pienempi versio suositusta perunagratiinista. 

Ainesosat: peruna 60 %, MAITO, KERMA, juustovalmiste (vesi, sveitsiläinen JUUSTO 33 %, VOI, suola, sakeuttamisaine [E415]), JUUSTO, peruna
tärkkelys, KANANMUNANKELTUAINEN, suola, valkosipulijauhe, muunnettu perunatärkkelys, auringonkukkaöljy, pippuri, sakeuttamisaine [ksantaani
kumi]). 

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen.

Ohje: Lämmitä jäisenä esilämmitetyssä 175°C noin 20 minuuttia. Sulaneena  
n. 10 minuuttia 180 °C . Mikroaaltouunissa jäisenä 2 min 30 sekuntia (850 W). 

Kypsä pakaste
Myyntierä: 24 x 45 g (1,08 kg)  
GTIN: 6430026135112

Tuotenro 510

Tuotenro 509

Tuotenro 511
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Ainesosat: tomaatti 26 %, KERMA, kasvimargariini (kovettamaton kasvirasva, kasvi
kuitu, MAITOproteiini, emulgointiaine SOIJAlesitiini, suola, aromi, väri:betakaroteeni), 
kesäkurpitsa 9,8 %, KANANMUNANKELTUAINEN, tomaattivalmiste 5,8% (tomaattia 
ja tomattipyreetä 70 %, auringonkukkaöljy, oliiviöljy, suola, oregano, sokeri, valkosi
puli), paprika 4,9 %, tomaattipyree 2,5 %, kuullotettu sipuli (sipuli, auringonkukkaöljy), 
VEHNÄjauho, ruohosipuli, kuivattu tomaatti 0,9 %, perunatärkkelys, valkosipulijauhe, 
suola, yrtit, pippuri. 

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Uunissa, sulatettuna lämmitys n. 15 min. 140 °C tai jäisenä lämmitys n. 25 
min. 150 °C. Mikrossa, sulatus sulatusohjelmalla n. 4 min. ja lämmitys n. 50 sekuntia 
(650W).

Kypsä pakaste
Myyntierä: 20 x 70 g (1,4 kg)        

GTIN: 6430026135020

Tomaatti-kasviskohokas
Yrteillä maustettu tomaattikasviskohokas on loistava alkuruoka, 
jonka voi tarjota myös hieman jäähtyneenä. Kokeile marinoitujen 
kasvisten tai salaatin kera. Kohokas sopii myös paistetun kalan tai 
broilerin kanssa.

Parsa-parmesaanipaistos 
Pirteä parsaparmesaanipaistos, jonka päällä parsan paloja. 
Parmesaani tuo koostumukseen pehmeyttä ja täyteläistä 
makua. Sopii alkuruoaksi tai kasvislisäkkeeksi.

Ainesosat: vihreä parsasose 21%, kevyt MAITO, KANANMUNA, hernesose, 
auringonkukkaöljy, vihreä parsa 9,5%, parmesaaniJUUSTO 4,3% (MAITO), 
VEHNÄjauho, muunneltu perunatärkkelys, suola, pippuri.

Erityisruokavaliot: soijaton, vähälaktoosinen, lisäaineeton.

Ohje: lämmitä jäisenä uunissa 18 minuuttia 160°C. 

Kypsä pakaste
Myyntierä: 20 x 70 g (1,4 kg)

GTIN: 6430026135006

Tuotenro 500

Tuotenro 502

Herkkusienikohokas on annoskokoinen kasvislisäke, joka sopii myös 
alkuruoaksi esim. salaatin kera. 

Ainesosat: herkkusieni 35,2 % [herkkusieni, säilöntäaine (E222)], KERMAvalmiste 
(KERMA, stabilointiaine E407), KANANMUNAn keltuainen, VEHNÄjauho, ruohosipu
li 1,9%, perunahiutaleet, herkkusienitiiviste 0,9 % (herkkusienitiiviste, maltodekstriini, 
suola), suola, pippuri. Sisältää SULFIITTEJA.

Erityisruokavaliot: soijaton

Ohje: lämmitä jäisenä uunissa 22 minuuttia 150 °C tai sulaneena  
n. 1215 minuuttia 140 °C.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 20 x 70 g (1,4 kg)      

GTIN: 6430026135037

HerkkusienikohokasTuotenro 503
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Porkkanarösti

Rösti on Sveitsistä kotoisin oleva monipuolinen lisäke.  
Alunperin sitä syötiin aamupalaksi. Röstit on esipaistettu kullankeltaisiksi  

ja rapeiksi. Niiden valmistus onnistuu paistinpannulla tai grillissä  
suoraan pakastimesta otettuina tai sulatettuina.

Porkkanarösti on gluteeniton, maidoton ja lisäaineeton, käsin tehdyn 
oloinen kasvislisäke. Mehevän maukkaassa porkkanaröstissä on 68 
% porkkanaa eikä ollenkaan perunaa. Se sopii niin lisäkkeeksi kuin 
kasvisruoaksikin.

Ainesosat: porkkana 68 %, KANANMUNA, sipuli, rapsiöljy, riisijauho, maissijauho, 
suola, mausteet.

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, gluteeniton, lisäaineeton.

Ohje: lämmitetään jäisenä uunissa 200 °C n. 20 min.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 75 x 60 g (4,5 kg) GTIN: 6430026134078

Röstit

Palsternakkarösti
Trendikäs palsternakkarösti on gluteeniton, maidoton ja lisäainee
ton kasvislisäkkeemme.

Ainesosat: palsternakka 61 %, peruna 26 %, rapsiöljy, sipuli, riisijauho,  
KANANMUNA, maissijauho, suola.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, lisäaineeton, soijaton.

Valmistus: Lämmitetään jäisenä esilämmitetyssä uunissa n. 180 °C noin 15 min. 
Voidaan valmistaa myös pannulla.

Myyntierä: 75 x 60 g = 4,5 kg  

GTIN: 6430026134085

Tuotenro 408

Tuotenro 407
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Kasvisrösti
Kasvisrösti on monipuolinen lisäke liha ja linturuoille. Se voidaan 
gratinoida mozzarellajuustolla ja tarjota salaatin kera. Hyviä kastike
vaihtoehtoja ovat tomaatti, pesto ja sienikastike.

Ainesosat: peruna 55 %, maissijauho, riisijauho, kasvissekoitus 28 % (porkkana,  
purjo, sipuli, maissi, parsakaali, ruohosipuli), KANANMUNA, rapsiöljy, suola.

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, gluteeniton, lisäaineeton.

Ohje: lämmitetään jäisenä uunissa 180 °C n. 1012 min.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 75 x 60 g (4,5 kg) GTIN: 6430026134061

Perunarösti 60 g
Perunarösti on mainio lisäke. Kokeile esimerkiksi vuohenjuustolla gratinoituna.

Ainesosat: peruna 68 %, sipuli, maissijauho, KANANMUNA, riisijauho,  
rapsiöljy, suola.

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, gluteeniton, lisäaineeton. 

Ohje: Lämmitetään jäisenä uunissa 180 °C n. 1012 min. Voi valmistaa myös  
paistamalla pannulla tilkassa öljyä tai grillissä.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 75 x 60 g (4,5 kg)  GTIN: 6430026134054

Tuotenro 405

Tuotenro 406

Suosikkiröstimme on saatavilla suuremmassa tuotekoossa. Rösti 
sopii myös grillattavaksi ja se on mainio lisäke lihalle, kalalle ja 
kasviksille. 

Ainesosat: peruna 75%, sipuli, maissijauho, KANANMUNA, rapsiöljy, riisijauho, 
suola.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon, maidoton, soijaton, lisäaineeton

Ohje: Lämmitetään jäisenä uunissa 180 °C n. 1315 min. Voi valmistaa myös  
pannulla tilkassa öljyä tai grillissä.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 25 x 220g (5,5kg) 

GTIN: 6430026134092

Perunarösti 220 gTuotenro 409

Herkulliset  gluteenittomat  lisäkkeet!
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Ainesosat: keitetty bulgur (VEHNÄ, vesi) 39 %, kesäkurpitsa, kikherne, punainen kvinoa 10 %, 
keltainen paprika, punainen paprika, oliivi.

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Sulatus jääkaapissa yön yli tai huoneenlämmössä 4h. Lämmitys pannulla: lisää 2 rkl vettä ja 
lämmitä keskilämmöllä n. 34 min välillä sekoittaen. Mausta makusi mukaan.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 6 x 1 kg 

GTIN: 6430026134306

Bulguria, kvinoaa & vihanneksiaTuotenro 430

Viljakasvissekoitukset
Viljakasvissekoitukset ovat trendikkäitä ”al dente” kypsiä pakasteita,  

jotka ovat sulatettuina käyttövalmiita salaatteihin. Lämmitettyinä ne sopivat 
lisäkkeiksi ja pääruokien valmistukseen, niin lounaalle kuin päivällisellekin.

Ainesosat: keitetty kaura 18 %, keitetty OHRA 18 %, keitetty SPELTTI 18 %, riisi 16 % 
(vesi, riisi, suola, kurkuma), mustariisi 15 % (vesi, riisi, suola), punainen riisi 15 % (vesi, riisi, 
suola).

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Sulatus jääkaapissa yön yli tai huoneenlämmössä 4h. Lämmitys pannulla: lisää 2 rkl 
vettä ja lämmitä keskilämmöllä n. 34 min välillä sekoittaen. Mausta makusi mukaan.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 6 x 1 kg 

GTIN: 6430026134337

Vilja-riisisekoitus Tuotenro 433

Ainesosat: esikeitetty couscous 48% (vesi, couscous (GLUTEENI), suola) grillattu kesäkurpitsa 
11%, grillattu punainen ja keltainen paprika 10%, esikeitetty kikherne (vesi, kikherne, suola) 8,5%, 
esikeitetty herne 8,5%, tomaatti, grillattu sipuli.

Erityisruokavaliot: maidoton, soijaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Sulatus jääkaapissa yön yli tai huoneenlämmössä 4h. Lämmitys pannulla: lisää 2 rkl vettä ja 
lämmitä keskilämmöllä n. 34 min välillä sekoittaen. Mausta makusi mukaan.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 6 x 1 kg 

GTIN: 6430026134344

Couscous-vihannessekoitusTuotenro 434

Ainesosat: esikeitetty linssi 20 % (vesi, linssi), esikeitetty mustapapu 20 % (vesi, papu, suola) 
esikeitetty riisi 14,7 % (vesi, riisi, auringonkukkaöljy, suola, kurkuma), esikeitetty täysjyväriisi 14,7 % 
(vesi, riisi, suola), esikeitetty musta riisi 14,7 % (vesi, riisi, suola), lehtikaali 10%, mausteet (oliiviöljy, 
auringonkukkaöljy, vesi, suola, sitruunamehu, kurkuma, mustapippuri)

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, soijaton, lisäaineeton, vegaani.

Ohje: Lämmitys pannulla: lisää 2 rkl vettä ja lämmitä keskilämmöllä  

n. 56 min välillä sekoittaen.

Kypsä pakaste
Myyntierä: 6 x 1 kg 

GTIN: 6430026134351

Linssi-papu-lehtikaalisekoitus gluteeniton Tuotenro 435

Uusi  

gluteenito
n  

sekoitus!

 Uutuus!
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VILJA-RIISISALAATTI

Lisää sulaneeseen viljariisisekoitukseen kurkkua ja 
appelsiinisahramivinaigretteä. Kokoa lasiin yrttisa

laatin kera. Koristele kurkulla ja varsisellerillä.

Väriä ja vaihtelua 
salaatteihin ja  

lämpimiin 
ruokiin!

BULGUR-KVINOASALAATTI

Mausta sulatettu bulgurkvinoa sekoitus 
esimerkiksi sitruuna tai yrttivinaigretellä. 
Koristele vihannes krassilla tai  
tuoreilla yrteillä.

LEHTIKAALI-LINSSIPAISTOS YAKITORI VARTAIDEN KERA

6 annosta
Ainekset:

Mondo Fresco Linssipapulehtikaalisekoitus 1 kg
Punasipulia    100 g
Lehtikaalinuppuja    100 g
Mondo Fresco Kana Yakitori Natural  12 kpl 
Ruokaöljy     0,3 dl
Sesaamiöljy    0,1 dl
Kana tai kasvisliemi   0,3 dl
Valkoviinietikka 
Suola, pippuri

Kuullota ruokaöljyssä punasipulilohkot ja lehtikaalinuput. Lisää 
Linssipapulehtikaalisekoitus, kana tai kasvisliemi ja sesam
öljy. Mausta suolalla ja pippurilla. Lisää annokseen lämmitetyt 
Yakitorivartaat. Koristele yrteillä.
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Grillatut munakoisoviipaleet
Ainesosat: grillatut munakoisoviipaleet (100%).

Erityisruokavaliot: vegaani, lisäaineeton.

Ohje: lämmitys pannulla n. 4 min., mikroaaltouunissa 180W n. 67 min. 

tai uunissa 180 °C n. 5 min.

Esikypsennetty pakaste
Myyntierä: 4 x 1 kg 

GTIN: 6430026134443

Tuotenro 444

Grillatut kesäkurpitsaviipaleet
Ainesosat: kesäkurpitsa (100%).

Erityisruokavaliot: vegaani, lisäaineeton.

Ohje: lämmitys pannulla n. 56 min., mikroaaltouunissa 180W 89 min. tai 

uunissa 180 °C 56 min.67 min. tai uunissa 180 °C n. 5 min.

Esikypsennetty pakaste
Myyntierä: 5 x 1 kg 

GTIN: 6430026134450

Tuotenro 445

Grillatut kasvikset

Grillatut puolikkaat paprikat
Ainesosat: paprika (100%)

Erityisruokavaliot: vegaani, lisäaineeton.

Ohje: lämmitä pannulla n. 5 min., mikroaaltouunissa 600W noin 4 min., 

uunissa 180 °C n. 67 min.

Esikypsennetty pakaste
Myyntierä: 5 x 1 kg 

GTIN: 6430026134467

Tuotenro 446

Valmiiksi viipaloidut Grillatut kasvikset säästävät aikaa ja tarjoat  
asiakkaallesi aina tasalaatuisia, laadukkaita Grillattuja  

kasviksia vuodenajoista riippumatta. 

Uunissa paistamisen ansiosta tuotteista on poistunut 50 % vettä,  
joten Grillatut kasvikset säilyttävät kiinteän koostumuksensa  

ja kauniin ulkonäkönsä.
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MARINOIDUT GRILLATUT KASVIKSET

Grillattua kesäkurpitsaa, munakoisoa  
tai paprikaa, sulatettuna  1 kg 
Ruokaöljy    2,5 dl 
Oliiviöljy (Extra Virgin)  2,5 dl  
Balsamico Bianco / valkoviinietikka 1 dl 
Viipaloidut valkosipulinkynnet  20 g 
Mieto chilipalko   30 g 
Hakattu persilja   20 g 
Suola, pippuri   
Annoshinta: n. 0,50 € / 100g

”Monipuolista kasvisruokaa lounaalle taikka 
täyttävää kokoustarjottavaa”

”Marinoi itse!”
Sekoita öljyt, valkoviinietikka, hakattu persilja, chili, 
valkosipuli sekä suola ja pippuri keskenään. Laita 
astiaan ensin öljyetikkaseosta ja asettele sitten 
vuorotellen grillattuja kasviksia ja marinadia. Pääl
lystä lopuksi ilmatiiviiksi muovikelmulla ja anna olla 
kylmässä vähintään 12 tuntia.

Sekoita pesto, ruokakerma, Bulgurkvinoase
koitus sekä tuorejuusto tasaiseksi massaksi. 
Laita uunivuoan pohjalle hieman pesto
oliiviöljyseosta. Lusikoi munakoisoviipaleiden 
sisään pestobulgurkvinoaseosta ja asettele 
ne ”tasku”muotoon limittäin vuoan pohjalle. 
Laita päälle mozzarellaraaste ja paista uunissa 
225 °C noin 810 minuuttia. Koristele hakatulla 
persiljalla.

MUNAKOISO-PESTOTASKUT

Grillatut munakoisoviipaleet, sulatettuna 1 kg
Pesto    150 g
Tuorejuusto   150 g
Ruokakerma   2 dl
Mondo Fresco BulgurKvinoasekoitus  500 g
Mozzarellajuustoraaste  200 g
Oliiviöljy    1 rlk  
Hakattu persilja   20 g
Suola, pippuri 
Annoshinta: n. 0,53 € / 100g Voitele uunivuoka ja asettele kerroksittain 

munakoiso ja kesäkurpitsaviipaleita, tomaatti
kastiketta sekä juustoraastetta. Kaada joukkoon 
hakatut yrtit ja maustettu ruokakerma. Ripottele 
päälle emmentalraaste ja paista uunissa 225 °C 
noin 20 minuuttia.

MUNAKOISO-KESÄKURPITSAPAISTOS

Grillatut munakoisoviipaleet, sulatettuna 1 kg
Grillatut kesäkurpitsaviipaleet, sulatettuna 1 kg
Tomaattikastike   1,5 kg
Emmentaljuustoraaste  500 g
Ruokakerma 15%   6 dl
Hakattu tuore rosmariini ja timjami 20 g
Suola, pippuri  
Annoshinta: n. 0,65 € / 100g

Laita matalan uunivuoan pohjalle hieman 
tomaattikastiketta ja asettele päälle vuoro
tellen munakoiso ja kesäkurpitsaviipaleita. 
Ripottele päälle parmesaanijuusto sekä 
fetakuutiot. Paista uunissa 225 °C noin 810 
minuuttia. Koristele tuoreella yrttiseoksella.

GRATINOIDUT KESÄKURPITSA- JA  
MUNAKOISOVIIPALEET

Grillatut munakoisoviipaleet, sulatettuna 1 kg
Grillatut kesäkurpitsaviipaleet, sulatettuna 1 kg
Tomaattikastike   500 g 
Fetajuustokuutiot   400 g
Parmesaanijuustoraaste  100 g
Tuore basilika, rosmariini ja persilja 20 g
Suola, pippuri 
Annoshinta: n. 0,56 € / 100g

 Grillatut kasvikset viljel-
lään Italian auringon alla 
ja pelloilla rikkaruohotkin 

kitketään käsin
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Kalkkuna-pinaattirulla gluteenitonTuotenro  121

Kalkkuna on sopii oivallisesti niin buffet kuin juhlapöytiin. 
Kalkkunapinaattirullassa on sisällä herkullisen pehmeä pinaat
titäyte, jonka ansiosta rulla säilyy mehevänä. Rullasta on helppo 
leikata viipaleita tarjolle. Tarjoa kalkkunapinaattirulla esimerkiksi 
grillattujen kasvisten sekä tomaattikasvis kohokkaan kera.

Ainesosat: Kalkkunan rinta 59 %, pinaatti 11 %, vesi, kalkkunan liha 9 %, 
gluteeniton leivite (gluteeniton VEHNÄtärkkelys*, rasvaton MAITOjauhe, rapsiöljy, 
suola, oligofruktoosi, hiiva, sakeuttamisaine: guarkumijauho, psylliumin sieme
nen kuoret), JUUSTO, KERMA, suola, täysMAITO, VOI, muunneltu maissitärk
kelys: E1422, perunahiutaleet, maustevalmiste (mausteet, stabilointiaine: nat
riumsitraatti, natriumasetaatti, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, mauste 
(sisältää MAITOA), LAKTOOSI, suola, mausteuute (sisältää SELLERIÄ), hiivauute, 
palsternakka, sipuli), luontainen sitruunaaromi. *gluteenia < 20 mg / kg.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen.

Ohje: Levitä jäisen tuotteen pinnalle öljyä tai voisulaa. Paista uunissa 155°C 

noin 45 min. Ihanteellinen lihan sisälämpötila on 72°C.

Raakapakaste
Myyntierä: 5 x 1,2 kg 

GTIN: 6430026131213
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Ainesosat: laktoositon KERMA 49 %, puolukkamarmeladi 37 % 
(puolukka, sokeri,  hyytelöimisaine [pektiini], happamuudensäätöaine 
[sitruunahappo]), KANANMUNANKELTUAINEN, sokeri, liivate (naudas
ta) happamuudensäätöaine [sitruunahappo].

Erityisruokavaliot: laktoositon, gluteeniton.

Ohje: valmis nautittavaksi n. 4 min. kuluttua.

Pakaste
Myyntierä: 12 x 50 g (0,6 kg)         
GTIN: 4034053006043

Perinteisesti muotoiltu puolukkajäädyke on valmistettu laktoosit
tomasta kermasta ja puolukkamarmeladista. Nopeasti tarjoilu
valmiiksi sulava jäädyke sopii perinteisesti kinuskikastikkeen ja 
kermavaahdon kanssa, mutta se on hyvää myös ihan sellaise
naan.  

Tuotenro 604

Parfait
Tankomuotoiset parfait sopivat helpon leikattavuutensa vuoksi  

hyvin suuriin tilaisuuksiin ja buffet-pöytiin. Parfait leikataan jäisenä ja se  
on tarjoiluvalmis noin 10 min. kuluttua. Liivatteen ansiosta parfain  

koostumus säilyy hyvänä myös sulaneena. 

Mustikkaparfait
Kauniisti marmoroitu mustikkaparfait ei kaipaa lisäkoristelua. 
Käsittely ja siirtely on helppoa, koska annos on rakennettu  
valkosuklaapohjalle.

Ainesosat: KERMA, mustikkahillotäyte 29% (hedelmä ja marjapitoisuus 70% 
(mistä mustikoita 93%, mustikkamehutiiviste 7%), sokeri, vesi, muunneltu mais
sitärkkelys, luontainen aromi, säilöntäaine: kaliumsorbaatti, sakeuttamissaine: 
agar, happamuudensäätöaine: sitruunahappo), mustikkapyré 9%, valkoinen 
suklaa (sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, vanil
jauute), sokeri, vesi, mustaherukkapyré 2%, mustikkavalmiste (glukoosisiirappi, 
inverttisokerisiirappi, mustikkamehutiiviste, mustikat, musta porkkanamehutii
viste, etyylialkoholi, tärkkelys, seljamehutiiviste, happamuudensäätöaine: sitruu
nahappo, luontainen aromi), tiivistetty VOI, mustikkalikööri 1%, liivate (naudasta), 
happamuudensäätöaine: sitruunahappo, muunneltu maissitärkkelys. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: sulata n. 1015 min ennen tarjoilua. 

Pakaste
Myyntierä: 12 x 65 g (0,78 kg)    

GTIN: 4034053003097

Tuotenro 309

Parfait 
- täydellinen jälkiruoka! 

Puolukkaparfait, laktoositon
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Suklaamarkiisi (tanko)
Suklaamarkiisissa on täyteläinen, suklainen 
maku. Sen valmistuksessa on käytetty hieman 
kermaa, minkä ansiosta suutuntuma on miel
lyttävän pehmeä ja tangosta saa jäisenä lei
kattua helposti erikokoisia annoksia. Koristele 
annos esimerkiksi vadelmilla, lakoilla tai min
tulla maustetulla appel siini salaatilla.

Vinkki! Voit käyttää suklaamarkiisia myös  
pursotinpussista!

Ainesosat: tumma suklaa 37 % (kaakaomassa, sokeri, 
kaakaovoi, emulgointiaine [SOIJALESITIINI], vanilliini),  
KANANMUNA, KERMA, VOI, liivate (naudasta).

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: leikataan jäisenä ja tarjoillaan sulaneena.

Pakaste
Myyntierä: 4 x 650 g (2,6 kg). 10  14  annosta/tanko

GTIN: 4034053002021

Klassikko

Tuotenro 202

Tuotenro 305 Tyrni-vaniljaparfait (tanko)
Elegantti, suklaakuorrutettu tyrnivaniljaparfait on hienostunut  
yhdistelmä aromikasta tyrninmarjaa ja vaniljaista kermaa.  
Se sopii erinomaisesti suomalaiseen menuun.

Ainesosat:  KERMA, tyrnimarjapyree 17 %, sokeri, KANANMUNA, tumma suklaa 
(kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine [SOIJAlesitiini], vanilja), kasviöljy, 
liivate (naudasta), kaakaojauhe, luontainen vaniljaaromi. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: Leikataan jäisenä. Valmis nautittavaksi n. 48 min. kuluttua.

Pakaste
Myyntierä: 4 x 650 g (2,6 kg), 1015 annosta/ tanko       

GTIN: 4034053003059

Ainesosat:  Vadelmapyré 29 %, laktoositon KERMA, vadelmatäyte 25 % (vadelma 70 
%, sokeri, muunneltu tärkkelys E1442, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, sokeri, 
vadelma 2 %, punajuurimehu, liivate (naudasta), vadelmavalmiste 1 % (glukoosisiirappi, 
inverttisokerisiirappi, vadelmasose 15 %, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, 
etyylialkoholi, seljanmarjamehu, tärkkelys, luontainen aromi).

Erityisruokavaliot: laktoositon, gluteeniton, soijaton.

Ohje: Leikkaa jäinen parfait haluamaasi muotoon ja aseta lautaselle.  
Tuote on valmis nautittavaksi n. 10 minuutin kuluttua.  

Pakaste
Myyntierä: 4 x 600 g (2,4 kg)   

GTIN: 6430026133101

Vadelmaparfait (tanko), laktoositon
Marjaisa vadelmaparfait sisältää runsaasti vadelmaa.

Tuotenro 310
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Mousset

Valkosuklaa-mascarponemousse, pursotettava 
Valkosuklaamascarponemousse säilyttää hyvin rakenteensa 
myös tyllan läpi pursotettaessa. Täyteläisen makeaa moussea 
tasapainottaa appelsiiniaromi.

Ainesosat: KERMA, valkosuklaa 24% (sokeri, kaakaovoi, MAITOjauhe, emul
gointiaine [SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), KANANMUNA, mascarpone 
17% (KERMA,  happamuudensäätöaine [sitruunahappo]), vesi, MAITO, liivate 
[naudasta], appelsiinivalmiste (glukoosisiirappi, inverttisokerisiirappi, appelsiini
mehutiiviste 11 %, happamuudensäätöaine [sitruunahappo], etanoli, kurkuma
uute, luontainen appelsiiniaromi, muunnettu tärkkelys E1422, paprikauute).

Erityisruokavaliot: gluteeniton

Ohje: Huoneenlämmössä: sulata jäistä moussea n. 90 minuuttia. Jääkaapissa: 
sulata moussea n. 5 tuntia. Ihanteellinen tapa on antaa moussen sulaa jääkaa
pissa yön yli. Sulatuksen ja pussin avaamisen jälkeen mousse tulisi säilyttää 
jääkaapissa (max + 4 °C). Säilyy 48 tuntia + 4 °C. 

Pakaste
Myyntierä: 6 x 500 g (3 kg)      

GTIN: 6430026133743

Tuotenro 377

Tuotenro 374

Lakritsi-valkosuklaamousse, pursotettava
Trendikäs lakritsi antaa pirteää makua suklaamousseemme.

Ainesosat: KERMA, valkosuklaa 20 % (sokeri, kaakaovoi, MAITOJAUHE, 
emul  gointiaine [SOIJAlesitiini], vaniljauute), KANANMUNA, lakritsitahna 4 % 
(sokeri, glukoosisiirappi, vesi, lakritsiuute, makeutusaine [sorbitoli], väri [soke
rikulööri], aromi, muunnettu tärkkelys, auringonkukkaöljy, emulgointiaine E471, 
vesi, liivate (naudasta).

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: Huoneenlämmössä: sulata jäistä moussea n. 90 minuuttia. Jääkaapissa: 
sulata moussea n. 5 tuntia. Ihanteellinen tapa on antaa moussen sulaa jääkaa
pissa yön yli. Sulatuksen ja pussin avaamisen jälkeen mousse tulisi säilyttää 
jääkaapissa (max + 4 °C). Säilyy 48 tuntia + 4 °C.

Pakaste
Myyntierä: 6 x 500 g (3 kg)      

GTIN: 6430026133774

Helppo, valmis mousse sopii monipuolisesti erilaisten jälkiruokien 
valmistukseen, kuten leivosten koristeluun, kakkujen täytteeksi tai herkuttele 

sellaisenaan esimerkiksi marjojen kera. Käyttämällä pursotinpussia saat 
luotua viimeisteltyjä ja kauniita jälkiruokia.
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Ainesosat: KERMA, maitosuklaa 29 % (sokeri, kaakaovoi, MAITOJAUHE, kaaka
omassa, KERMAJAUHE, emulgointiaine: SOIJALESITIINI), KANANMUNA, tumma 
suklaa 3 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJALESITIINI, 
vaniljauute), vesi, liivate (nautaperäinen). 

Erityisruokavaliot: gluteeniton.

Ohje: Huoneenlämmössä: sulata jäistä moussea n. 90 minuuttia.  Jääkaapissa: 
sulata moussea n. 5 tuntia. Ihanteellinen tapa on antaa moussen sulaa jääkaa
pissa yön yli. Sulatuksen ja pussin avaamisen jälkeen mousse tulisi säilyttää 
jääkaapissa (max + 4 °C).  Säilyy 48 tuntia + 4 °C. 

Pakaste
Myyntierä: 6 x 500 g (3 kg)   

GTIN: 6430026133750

Maitosuklaamousse, pursotettava 
Monikäyttöisestä maitosuklaamoussesta pursotat helposti 
suklaisia jälki ruokaannoksia tai viimeistelet kätevästi vaikkapa 
leivoksia tai kakkuja.

Tumma suklaamousse, laktoositon 
pursotettava 
Korkealaatuinen, laktoositon ja reilun suklainen tumma suklaamousse 
sopii erinomaisesti suurempienkin tilaisuuksien jälkiruokavaihtoeh
doksi. Kokeile yhdistää tummaa suklaamoussea ja valkosuklaamas
carponemoussea kauniiksi annokseksi.

Ainesosat:  laktoositon KERMA, tumma suklaa 31 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, 
emulgointiaine [SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), KANANMUNA. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: Sulatus huoneenlämmössä: sulata jäistä moussea n. 90 minuuttia. Jääkaapissa: su
lata moussea n. 5 tuntia. Ihanteellinen tapa on antaa moussen sulaa jääkaapissa yön yli. 
Sulatuksen ja pussin avaamisen jälkeen mousse tulisi säilyttää jääkaapissa (max + 4 °C). 
Säilyy 48 tuntia + 4 °C.

Pakaste
Myyntierä: 6 x 500 g (3 kg)     

GTIN: 6430026133767

Tuotenro 375

Tuotenro 376
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Mini Juustokakku 20 g

Juustokakku 90 g
Suositun annoskokoisen juustokakun ihanan pehme
ässä maussa on aavistus raikasta sitruunaa ja muro
krokanttipohjaa maustaa kaneli. Tarjoa lakkahillon, vadelma
kastikkeen tai marjojen kera.

Ainesosat: KERMA (meijeriKERMA (MAITO), stabilointiaine: karrageenit 
(E407)), JUUSTO 23,4% (JUUSTO (MAITO), suola), VEHNÄjauho, sokeri, KA
NANMUNA, MANTELIjauhe, fariinisokeri, VOI (MAITO), sitruunamehu 2,3% 
(vesi, sitruunamehutiiviste), muunneltu perunatärkkelys, sitruunan kuori 
0,4%, luontainen vaniljaaromi ja muut luontaiset aromit 0,2%, kaneli 0,1 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen

Ohje: Ota juustokakku pois suojamuovista. Sulata n. 4 tuntia + 4 °C.

Pakaste
Myyntierä: 20 x 90 g       GTIN: 6430026132777

Pienikokoinen versio juustokakusta. Pehme än kermaisessa 
mini juustokakussa on raikas täyte rapealla murokrokantti
pohjalla. Tarjoa kahvin kera tai osana jälkiruoka lajitelmaa.

Ainesosat: JUUSTO 23,6 %, KERMA, stabilointiaine: karrageeni), VEHNÄ
jauho, sokeri, MANTELIjauhe, KANANMUNA, ruskea sokeri, VOI, KANAN
MUNAnkeltuainen, sitruunamehu (tiivisteestä), perunatärkkelys, luontaiset 
aromit (vanilja), sitruunankuori, kaneli.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen

Ohje: sulata jääkaapissa (+4 °C) n. 2 tuntia ja tar joile.

Pakaste
Myyntierä: 48 x 20 g (0,960 kg)       

GTIN: 6430026132760

Tuotenro 277

Tuotenro  276

Juustokakku 90 g punaiset marjat

Tuotenro 274

Marjakimara kruunaa tämän juustokakun raikkaalla maul
laan ja kauniilla ulkonäöllään.

Ainesosat: JUUSTO 12%, kerma (KERMA, stabilointiaine: E407), sokeri, 
VEHNÄjauho, vadelmasose 6,1% (vadelma, sokeri), vesi, mansikkasose 
5,3% (mansikka, glukoosisiirappi), VOI, karhunvatukka 4,8%, MANTELI
jauho, vadelma 3,8%, glukoosisiirappi, mustaherukka 3,2%, punaherukka 
3,2%, KANANMUNA, ruskea sokeri, KANANMUNANkeltuainen, kiille (vesi,
glukoosisiirappi, sokeri, hyytelöimisaineet:pektiini, happamuudensäätöai
ne: sitruunahappo), sitruunamehu (vesi, sitruunamehutiiviste), perunatärk
kelys, hyytelöimisaine: pektiini (stabilointiaineet: E450 ja E341), sakeutta
misaine: ksantaanikumi.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Ota juustokakku pois suojamuovista. Sulata n. 4 tuntia + 4 °C.

Pakaste
Myyntierä: 16 x 90 g     GTIN: 6430023132749

Juustokakut
S
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Mini tarte tatin
Mini Tarte Tatin on muunnelma klassisesta Tarte Tatinista. Mini Tarte 
Tatinissa on murotaikinapohja, jonka päällä on karamellisoitua ome
naa. Pienikokoinen leivos sopii hyvin kahvin kanssa tarjottavaksi tai 
sitä voi käyttää osana isompaa jälkiruokakokonaisuutta.

Ainesosat: karamellisoitu omena 77 % (omena 92 %, karamelli 8 % (sokeri, fruktoosi
glukoosisiirappi, vesi), happamuudensäätöaine [E330], hapettumisenestoaine [E300]), 
VEHNÄjauho, VOI, MANTELIjauhe, tomusokeri.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Poista suojakelmu. Paista jäisenä esilämmitetyssä uunissa noin 10 minuuttia. 
Halutessasi voit ”sokeroida pinnan” ja kevyesti liekittää uunissa lämmittämisen jälkeen, 
jolloin saat eloisamman ja syvemmän värin pintaan.

Raakapakaste
Myyntierä: 30 x 38 g (1,14 kg), Ø 5 cm GTIN: 6430026132531

Omenajälkiruoat

Omenastruudeli kestää uudelleen lämmityksen, joten paistamisen jäl
keen sen on hyvä antaa jäähtyä ennen annospaloiksi leikkaamista ja 
lämmittää juuri ennen tarjoilua uudelleen.

Ainesosat: omena 55 %, VEHNÄJAUHO, vesi, rusinat, korppujauho (VEHNÄJAUHO, 
vesi, suola, hiiva), sokeri, VOI, rapsiöljy, HASSELPÄHKINÄ, muunnettu tärkkelys, kau
ralese, glukoosisiirappi, suola, kaneli, aromi, leivinjauhe (nostatusaineet: E450 ja E500, 
VEHNÄTÄRKKELYS), MAITOPROTEIINI.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, kananmunaton.

Ohje: Laita jäisenä esilämmitettyyn uuniin, paisto 190 °C 2025 min. Lado struudelit 
riittävän väljästi uunipellille, jotta myös sivut paistuvat kunnolla.

Raakapakaste
Myyntierä: 6 kpl x 550 g (n. 3035 annosta/ myyntierä)     GTIN: 4034053091148

Omenastruudeli

Tuotenro 253

Tuotenro 9114

Omena tarte tatin
Omenapiiras, jossa ohut lehtitaikinapohja ja karamellisoitua omenaa.

Ainesosat: karamellisoitu omena 64 % (omena 92 %, sokeri, glukoosifruktoosisiirap
pi, vesi, hapettumisenestoaine: sitruunahappo, happamuudensäätöaine: askorbiini
happo), karamelli (sokeri, glukoosifruktoosisiirappi, vesi) 12 %, VEHNÄJAUHO; VOI 
(sisältää väri: beetakaroteeni), vesi, karamellisoitu sokeri, sokeri, suola.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, kananmunaton.

Ohje: poista suojakelmu, paista 10  15  minuuttia 200  °C:ssa uunissa. 

Raakapakaste
Myyntierä: 16 x 120 g, Ø 10 cm  GTIN: 6430026132548

Tuotenro 254

Runsas kanelilla ja rusinoilla maustettu omenatäyte. Mini ome
nastruudeli sopii esimerkiksi kokoustarjottavaksi kahvin kanssa 
pienenä makeana.

Ainesosat: omena (57%), VEHNÄTAIKINA (25%) (VEHNÄJAUHO, vesi, SOIJApapuöljy, 
suola), sokeri, rusinat, VOI, tapiokatärkkelys), sitruunamehu, mausteet.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen, kananmunaton.

Ohje: Paista uunissa noin 68 minuuttia (200°C)

Raakapakaste
Myyntierä: 160 x 20 g   GTIN: 4019859922070

Mini Omenastruudeli 20 gTuotenro 12207 

Klassikko!

 Uutuus!
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Opera-leivos
Tyylikäs suklaakuorrutettu suklaamokkaleivos, jonka hillitty koristelu jättää 
sijaa yksilölliselle viimeistelylle. Helppo leikata myös petit four –kokoon.

Ainesosat: Jocondekeksi 23,4% (KANANMUNA, sokeri, VEHNÄjauho, vesi, MANTELIjauhe, 
hernejauho, nostatusaineet: E450, E500 (sisältää VEHNÄÄ), emulgointiaine: E471, peruna
tärkkelys, MAITOproteiinit), vesi, sokeri, VOI,  pinnoite (vesi, glukoosisiirappi, hyytelöimisai
ne: pektiini, happamuudensäätöaine: sitruunahappo), KERMA, stabilointiaine: karrageeni), 
tumma suklaapinnoite 7,3% [59% kaakaota] (kaakaotahna, sokeri, kaakaovoi, emulgointi
aine: SOIJAlesitiini), KANANMUNANvalkuainen, tumma suklaapinnoite 3% [72% kaaka
ota] (kaakaotahna, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, luontainen vanilja 
aromi, kahviuute 1,5% (kahvi, vesi, sokeri), kahvi 1,4%, glukoosisiirappi, kaakaojauhe, 
liivate (naudasta), hyytelöimisaine: pektiini (stabilointiaineet: difosfaatit, kalsiumfosfaatti).

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.              

Ohje: sulata 3 tuntia jääkaapissa.

Pakaste
Myyntierä: 16 x 65 g (12x3 cm) = 1,04 kg   

GTIN: 6430026132920

Viimeistele 
kuten haluat!

Ainesosat: KERMA, suklaakuorrute 15 % (kasvisrasva, sokeri, vähärasvainen kaakaojau
he, kaakaomassa, emulgointiaine [SOIJALESITIINI], vaniljaaromi), tumma suklaa [71 % 
kaakaota] 15 %  (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, luonnollinen vaniljaaromi), MUNAN
KELTUAINEN, Jocondekeksi 7,2 % (KANANMUNA, sokeri, VEHNÄJAUHO, kaakaojau
he 5,68 %, vesi, inverttisokeri, paahdettu MALLASOHRAJAUHO, MAITOPROTEIINI, 
kasvisproteiinit [hernejauho, perunajauho], nostatusaineet [E450, E500], emulgointiaine 
[E471]), KEVYTMAITO, tumma suklaa [kaakaota 58 %] 4,7%  (kaakaomassa, soke
ri, kaakaovoi, emulgointiaine  [SOIJALESITIINI], luonnollinen vaniljaaromi), sokeri, 
auringonkukkaöljy,  tumma kuorrute (kovettamaton kasvisrasva, sokeri, vähärasvainen 
kaakaojauhe 24 %, emulgointiaine  [SOIJALESITIINI], vaniljaaromi),  KANANMUNA, 
kaakaovoi 1,5 %,  pannukakkulastut (VEHNÄJAUHO, sokeri, VOITIIVISTE, rasvaton 
MAITOJAUHE, OHRAMALLAS, suola), vesi, hyytelöimisaine (KALALIIVATE, peruna
maltodekstriini), elintarvikevärit  [E172, E555].

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Irrota muovikalvo ja ota leivokset muoteistaan.  
Sulata kolme tuntia + 4 °C:ssa.

Pakaste
Myyntierä: 16 x 65 g (1,04 kg)         
GTIN: 6430026132913

Signature -leivos
Elegantti leivos, jossa suklaakuorrutus ja  pehmeää suklaamoussea 
kakkupohjalla.

Leivokset

Marsalalla ja rommilla kostutettu kaakaokeksi yhdistettynä pehmeään 
Mascarponevaahtoon tarjoaa aidon italialaisen makuelämyksen  
kauniin leivoksen muodossa.

Ainesosat:  Mascarponemousse 61 % (kerma [KERMA, stabilointiaine [E407], MAITO, 
KANANMUNANVALKUAINEN, mascarponeJUUSTO 9,0% [KERMA, happamuudensää
töaine: sitruunahappo], sokeri, hyytelöimisvalmiste [sokeri, liivate (siasta), VEHNÄ
DEKSTROOSI, maissitärkkelys], muunnettu perunatärkkelys, kahvisiirappi 22 % [vesi, 
sokeri, kahviuute 12 % {kahvi, vesi, sokeri}], rommi 4,7 % [sokerikulööri], marsalaviini 
4,5 % [sisältää SULFIITTEJA], kaakaokeksi (VEHNÄJAUHO, sokeri, vesi, KANAN
MUNA, VEHNÄTÄRKKELYS, kaakaojauhe 1,8 %, stabilointiaine: sorbitoli, OHRA
MALLASJAUHO, nostatusaine: ammoniumkarbonaatti, MUNANVALKUAISJAUHE, 
emulgointiaine [E471, E477], koristekaakaojauhe [kaakaojauhe, muunnettu 
perunatärkkelys].

Erityisruokavaliot: 
Ohje: Poista suojamuovi ja kääre. Sulata jääkaapissa (+4 °C) n. 34 tuntia ja tarjoile

Pakaste
Myyntierä: 16 x 80 g (1,28 kg)   

GTIN: 6430026132821

Tiramisu

Tuotenro 292

Tuotenro 282

Tuotenro 291
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Suklaafondant Classic

Ainesosat: KANANMUNA, tumma suklaa 22 % [58 % kaakaota] (kaakaomassa, sokeri, 
kaakaovoi, emulgointiaine [SOIJAlesitiini]), VOI, sokeri, auringonkukkaöljy, VEHNÄjauho, 
MAITO, kaakaojauhe 1,2 %, leivinjauhe (VEHNÄtärkkelys, E450, E500).

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Lämmitä jäisenä uunissa n. 12 min. (180 °C) tai mikroaaltouunissa n. 75 sekuntia 
(450W). Huom! Älä lämmitä suklaafondanttia liian kuumassa uunissa, ettei sula suklaatäy
te valu ulos. Sulatettu tuote säilyy +4 °C:ssa 24h.

Pakaste
Myyntierä: 20 x 90 g (1,8 kg)  GTIN: 6430026132036 

Mini Suklaafondant
Pieni suklaaherkku! Tarjoa kahvi ja Mini suklaafondant ”Cafe Gourmet” 
tyyliin.
Ainesosat: KANANMUNA, tumma suklaa 17 % [58 % kaakaota] (kaakao massa, sokeri, 
kaakaovoi, emulgointiaine [SOIJAlesitiini], luontainen vanilja aromi), VOI, sokeri, VEHNÄ
jauho, tumma suklaa 9 % [79 % kaakaota] (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointi
aine [SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), MANTELIjauhe, kaakaojauhe 2 %.

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: paista jäisenä uunissa n. 10 min. (170 °C) tai mikroaaltouunissa  
n. 40 sekuntia (650W).

Pakaste
Myyntierä: 48 x 30 g (1,44 kg)  GTIN: 6430026132142  

Suklaafondant Premium on herkullinen suklaajälkiruoka, jonka sisällä on 
runsasti juoksevaa, täyteläistä tummaa suklaata. Lämmitä suklaafondant 
ja tarjoa sellaisenaan tai viimeistele ripauksella tomusokeria. 

Suklaafondant Premium

Suklaafondant Classic on valuvan herkullinen, lämmitettävä suklaaleivos. 
Suklaafondant käy hyvin tarjottavaksi lämpimänä esim. jäätelön tai man
sikoiden kera. 

Ainesosat: KANANMUNA, sokeri, VOI, auringonkukkaöljy, VEHNÄJAUHO, tumma 
suklaa 8,2 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine [SOIJAlesitiini], luontainen 
vaniljaaromi), kaakaojauhe 3,9 %, MAITO, leivinjauhe (VEHNÄtärkkelys, stabilointiaine  
[E405(i), happamuudensäätöaine [E500(ii)]).

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Ohje: Lämmitä jäisenä esilämmitetyssä uunissa n. 18 minuuttia 180 °C.  
Mikroaaltouunissa n. 4550 sekuntia keskiteholla (500 W).  
Älä lämmitä liian kuumassa uunissa, ettei sula suklaa valu ulos.

Pakaste
Myyntierä: 20 x 100 g (2 kg)      GTIN: 6430026132098

Tuotenro 214

Tuotenro 205

Tuotenro 209

Cappuccino-leivos
Nauti cappuccinosta leivosmuodossa! Pohjalla rapea 
suklaacrumble, välissä kermaista kahvia ja päällä kuohkeaa 
maitomoussea.

Tuotenro 218

Ainesosat: KERMA 25 % (MAITO, stabilointiaine: karrageeni), ke
vytMAITO 19 %, maitosuklaapäällyste 11 % (sokeri, kaakaomassa, 
täysMAITOjauhe, kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJAlesitiini, luon
tainen vaniljaaromi), VEHNÄjauho, VOI, makeutettu kondensoitu 
MAITO 6 % (täysMAITO, sokeri), MANTELIjauhe, KANANMU
NANkeltuainen, sokeri, tumma suklaa pinnoite [58 % kaaka
ota] 2,6 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: 
SOIJAlesitiini), ruskea sokeri, hyytelöimisaine: (KALAliivate, 
maltodekstriini (perunasta)), kahvi 0,5 %, kahvitahna 0,4 % 
(kahvi, vesi, sokeri), kaakaojauhe 0,2 %, suola.

Erityisruokavaliot: 
Ohje: Ota leivos pois suojamuovista.  
Sulata n. 4 tuntia + 4 °C.

Pakaste
Myyntierä: 16 x 95 g (1,52 kg)       
GTIN: 6430026132180
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Lajitelma: 6 suklaamuroleivosta, 6 mansikkaleivosta, 6 oopperaleivosta, 6 suklaatuulihattua, 6 aprikoosipistaasilei
vosta, 6 vadelmaleivosta, 6 mantelisitruunaleivosta, 6 pähkinäsuklaaleivosta.

Ainesosat: ks. mondofresco.com

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen. 

Ohje: poista ensin suojamuovi ja sulata n. 3 tuntia jääkaapissa ennen tarjoilua.  

Pakaste
Myyntierä: 696  g (8 makua yht. 48 kpl) 

GTIN: 6430026131381

Petit Fours minileivoslajitelma

Suklaa Petit Fours minileivoslajitelma

Lajitelma: suklaakinuski leivos, suklaahasselpähkinä cupcake, suklaakerros praliini,   
pyöreä suklaaleivos.

Ainesosat: ks. mondofresco.com

Erityisruokavaliot:    

Ohje: poista suojamuovi ja sulata n. 3 tuntia jääkaapissa ennen tarjoilua.

Pakaste
Myyntierä: 48 x n. 14 g (670 g)   

GTIN: 6430026131398

Tuotenro 138

Tuotenro 139

Petit Fours

Baby kuppikakut minileivoslajitelmaTuotenro 139908

Lajitelma herkullisia minileivoksia kätevässä pikatukkupakkauksessa. 

Lajitelma: Vaniljasitruuna, Tiramisu, Vaniljavadelma ja Suklaapähkinä. Jokaista makua on 6 kpl pakkauk

sessa.

Ainesosat: ks. mondofresco.com

Erityisruokavaliot: 
Pakaste
Ohje: poista muovikalvo ja sulata n. +4 °C:ssa 2 tuntia.

Yksittäispakkaus: 360 g (24x15 g)  GTIN yksittäispakkaus: 3700478513992

Myyntierä: 8 pakkausta. 8 x 360 g    GTIN myyntierä: 13700478513999

Modernin tyylikäs lajitelma herkullisia suklaakinuskiminileivoksia. Sopivat 
hyvin cocktailtilaisuuksiin, kokouksiin tai kahvin kanssa tarjottaviksi.

 Uutuus!
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Macarons-lajitelma classic
Macaronskuorissa on käytetty huolella valittuja korkealuokkaisia Kalifornian manteleita. Tässä klassisessa lajitel
massa on hedelmäisiä ja pähkinäisiä macaronsleivoksia: makuina Passionhedelmä, Mustaherukka, Kirsikka, Has
selpähkinä, Aprikoosinougat ja Appelsiini.

Maut (à 12 kpl): passionhedelmä, mustaherukka, kirsikka, pähkinä, aprikoosinougat, appelsiini.

Ainesosat: sokeri, tomusokeri, MANTELI 17 %, MUNANVALKUAINEN, VOI, MANTELITAHNA (manteli, sokeri, vesi, inverttisokerisiirappi), 
nougat 2,9 % (MANTELI, VEHNÄglukoosisiirappi, sokeri, hunaja, vaniljaaromi, MUNANVALKUIAINEN,  perunatärkkelys, vesi, auringon
kukkaöljy), HASSELPÄHKINÄ 2,2 %, passionhedelmäsose 1,4 % (passionhedelmä 90 %, sokeri), kirsikkasose 1,4 % (kirsikka 90 %, 
sokeri), mustaherukkasose 1,4 % (mustaherukka 90 %, sokeri), appelsiinisose 1,4 % (appelsiini 90 %, sokeri), VEHNÄglukoosisii
rappi, vesi, MAITO, pähkinäpraliini 0,9 % (HASSELPÄHKINÄ 60 %, sokeri), aprikoosisose 0,5 % (aprikoosi 90 %, sokeri, hapettu
misenestoaine: askorbiinihappo), hyytelöimisaine: pektiini, MUNANKELTUAINEN, sitruunasose 0,1 %, KERMAJAUHE (kerma, 
muunnettu maissitärkkelys, maissitärkkelys), perunatärkkelys, vaniljajauhe, värit (E162, E163, E100), aromit (kirsikka, musta
herukka, aprikoosi).

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

Pakaste
Myyntierä: 72 x 10 g (720 g)

GTIN: 6430026132326

Tuotenro 232

Tuulihattu Latte MacchiatoTuotenro 2159

Herkullinen pehmeän kermainen täyte Lattesydämellä ja pinnalla valkoinen 
suklaakuorrute mokkarakeilla.

Ainesosat: kts. mondo fresco.com

Erityisruokavaliot: -
Ohje:  Ota tuote pois pussistaan, sulata jääkaapissa (+4 °C) noin 2 h. Huoneenlämmössä 

tarjoile tuulihatut max. tunnin sisällä sulatuksesta.

Pakaste
Myyntierä: 2 x 1 kg (n. 108 kpl)

GTIN: 8713189021590

Tuulihattu Suolainen Karamelli suklaakuorrutteellaTuotenro  2154

Makean ja suolaisen herkullinen yhdistelmä. Päällä suolainen suklaapin
noite, sisällä kermainen täyte karamellisydämellä.

Ainesosat: kts. mondo fresco.com

Erityisruokavaliot: 
Ohje:  Ota tuote pois pussistaan, sulata jääkaapissa (+4 °C) noin 2 h. Huoneenlämmössä 

tarjoile tuulihatut max. tunnin sisällä sulatuksesta.

Pakaste
Myyntierä: 2 x 1 kg (n. 100 kpl)

GTIN: 8713189021545
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Kaikille maistuvat 
gluteenittomat!

Mehevän täyteläisiä 
gluteenittomia leivonnaisia.
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Mud Cake -leivos, gluteeniton 100 g
Herkullisen suklainen leivonnainen sisältää runsaasti belgialaista 
suklaata. Säilyy jääkaappilämpötilassa 25 vrk. 

Ainesosat: tumma suklaa 33 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaojauhe, emulgoin

tiaine [SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), KANANMUNA, sokeri, margariini 
(kasvirasva [palmu, kookos], vesi, kasviöljy [rapsi]), vesi, kaakaojauhe.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: Poista paperivuoka. Tarjoiluvalmis sulatettuna. Voi myös lämmittää uunissa 

n. 12 min 175 °C tai mikroaaltouunissa n. 4550 sek.

Pakaste
Myyntierä: 24 x 100 g (2,4 kg)  GTIN: 6430026139813 

Mini Mud Cake, gluteeniton 20 g
Täyteläisen mehevä gluteeniton, minikokoinen leivonnainen, 
jonka sisus on herkullisen tahmea. Säilyy jääkaappilämpötilassa 
25 vrk.

Ainesosat: tumma suklaa 33 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaojauhe, emulgoin
tiaine SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), KANANMUNA, sokeri, margariini 
(kasvirasva [palmu, kookos], vesi, kasviöljy [rapsi]), vesi, kaakaojauhe.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: Poista paperivuoka. Tarjoiluvalmis sulatettuna. Voi myös lämmittää uunis
sa n. 6 min 180 °C tai mikroaaltouunissa n. 15 sek.

Myyntierä: 96 x 20 g (1,92 kg)  

GTIN: 6430026139820

Tuotenro 982

Tuotenro 981

Mud Cake, gluteeniton 900 g
Suussa sulava gluteeniton Mud cake vaikka ystävien kesken jaettavaksi! Säilyy jääkaappilämpötilassa 14 vrk.

Ainesosat: KANANMUNA, suklaa 23,2 % (kaakaomassa, sokeri, emulgointiaine:  
SOIJAlesitiini, luontainen vaniljaaromi), sokeri, margariini (kasvirasva [palmu,  
kookos], vesi, kasviöljy [rapsi], emulgointiaine: rasvahappojen  
mono ja diglyseridit, happamuudensäätöaine:  
sitruunahappo), riisijauho, VOI.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen

Ohje: sulata n. 2 tuntia jääkaapissa (+ 4 °C).

Myyntierä: 3 x 900 g (2,7 kg)  

GTIN: 6430026139844

Tuotenro 984

Mud Cake -leivos, gluteeniton 60 g
Uusi tuotekoko Mud Cake tuoteperheessä. Tarjoa tämä annos
kokoinen Mud Cake esimerkiksi kahvilan vitriinistä. Säilyy jää
kaappilämpötilassa 25 vrk. 

Ainesosat: tumma suklaa 33 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaojauhe, emulgoin
tiaine [SOIJAlesitiini], luontainen vaniljaaromi), KANANMUNA, sokeri, margariini 
(kasvirasva [palmu, kookos], vesi, kasviöljy [rapsi]), emulgointiaine: E471, happa
muudensäätöaine: E330], vesi, kaakaojauhe.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: Poista paperivuoka. Tarjoiluvalmis sulatettuna. Voi myös lämmittää uunissa 
n. 12 min 175 °C tai mikroaaltouunissa n. 4550 sek.

Pakaste
Myyntierä: 24 x 60 g GTIN: 6430026139868

Tuotenro 986

 Uutuus!
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Minimuffins-lajitelma, gluteeniton
Lajitelmassa neljä erilaista, voilla leivottua, gluteenitonta ja 
vähä laktoosista minimuffinsia:

 � Suklaamuffinssi
 � Mantelimuffinssi
 � Kookosmuffinssi
 � Suklaapähkinämuffinssi

Ainesosat: MINIMUFFINS SUKLAA: KANANMUNA, suklaa 26 
% (kaakomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJAIesitiini, 
luontainen vaniljaaromi), margariini [kasvirasva (palmu, kookos), 
vesi, kasviöljy (rapsiöljy, emulgointiaine: E471, E330], sokeri.  
MINIMUFFINS PÄHKINÄ-SUKLAA: KANANMUNA, suklaa 
26 % (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine: SOI
JAIesitiini, luontainen vaniljaaromi), margariini [kasvirasva 
(palmu, kookos), vesi, kasviöljy (rapsiöljy, emulgointiaine 
E471, happamuudensäätöaine: E330] sokeri, karamellisoitu 
HASSELPÄHKINÄ (HASSELPÄHKINA 96 %, sokeri, glukoo
sisiirappi, hunaja). MINIMUFFINS MANTELI: margariini 
[kasvirasva (palmu, kookos), vesi, kasviöljy (rapsiöljy emul
gointiaine E471, happamuudensäätöaine: E3301] sokeri, 
MANTELI, KANANMUNA, luontainen vaniljaaromi, suola.  
MINIMUFFINS KOOKOS: margariini [kasvirasva (palmu, 
kookos), vesi, kasviöljy (rapsiöljy, emulgointiaine: E471, 
happamuudensäätöaine: E330], sokeri, MANTELI,  
KANANMUNA, kookosjauho, kookoshiutale. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: sulatus jääkaapissa (säilyy 14 vrk  
jääkaapissa).

Pakaste
Myyntierä: 96 x 15 g (1,44 kg)  

GTIN: 6430026139806

Mantelimuffinssi, gluteeniton 50 g
Kostea ja mehevä, gluteeniton mantelileivonnainen,  joka maistuu 
kahvin kanssa tai jälkiruokaannoksen osana . Säilyy jääkaappi
lämpötilassa 25 vrk. 

Ainesosat: MANTELI 32 %, sokeri, KANANMUNA, margariini (kasvirasva [palmu, 
kookos], vesi, kasviöljy [rapsi], emulgointiaine E471, happamuudensäätöaine E270, 
väri E160aii, luontainen aromi), luontainen vaniljaaromi, suola.

Erityisruokavaliot: gluteeniton, laktoositon.

Ohje: tarjoiluvalmis sulatettuna. 

Pakaste
Myyntierä: 24 x 50 g (1,2 kg)  

GTIN: 6430026139837

Tuotenro 983

Tuotenro 980

Tuulihattu, gluteenitonTuotenro  2153

Herkullinen ja pehmeän kermainen gluteeniton tuulihattu.

Ainesosat: 74 % KERMAtäyte [KERMA (MAITO), sokeri, maissitärkkelys, 
emulgointiaine: rasvahappojen mono ja diglyseridit, stabilointiaine: karrageeni, 
bourbonvaniljauute], KANANMUNA, palmuöljy, perunatärkkelys, maissitärkkelys, 
KANANMUNAnvalkuaisjauhe, nostatusaineet: E450iii, E500ii; dekstroosi, riisitärk
kelys, sakeuttamisaine: guarkumi, metyyliselluloosa; emulgointiaine: rasvahap
pojen mono ja diglyseridit, rasvahappojen polyglyseroliesterit; inuliini, ionisoitu 
suola, karamellisoitu sokeri.

Erityisruokavaliot: gluteeniton

Ohje: Ota tuote pois pussistaan, sulata jääkaapissa (+4 °C) noin 2 h. Huoneen
lämmössä tarjoile tuulihatut max. tunnin sisällä sulatuksesta.

Pakaste
Myyntierä: 12 x 500 g (n. 413 kpl)

GTIN: 8713189021538

        Nyt     laktoositon!
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Suklaakakku, gluteeniton 70 g
Herkullisen mehevien suklaakakkujen valmistukseen ei ole 
käytetty jauhoja ja ne ovat gluteenittomia ja vähälaktoosisia, 
tuhdin suklaisia, yksittäispakattuja herkkuja.

Ainesosat: KANANMUNA, suklaa 25 % (sokeri, kaakaomassa, kaakao voi, 
emulgointiaine [SOIJAlesitiini], aromi, kaakaopitoisuus vähintään 49 %), VOI, 
sokeri. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen.

Ohje: Tarjoiluvalmis sulatettuna. Sulata huoneenlämmössä n. 90 min. Säilyy 
huoneenlämmössä 8 vrk tai jääkaappilämpötilassa 12 vrk sulatuksesta.

Pakaste, yksittäispakattu
Myyntierä: 45 x 70 g (3,15 kg)       

GTIN: 4047853179404

Omena-Frangipanepiiras, gluteeniton
Gluteenittoman frangipanen mantelijauhoista valmistettu 
pohja on mehevän kostea. Omenainen täyte on koristeltu 
karamellisoidulla kanelilla. Tarjoa sellaisenaan tai lämmitä 
kevyesti ja  tarjoa vaniljakastikkeen kera. Sopii hyvin vaik
kapa kokoustarjottavaksi.

Ainesosat: omena (34 %), sokeri,  MANTELI (14 %), KANANMUNA, VOI, 
perunatärkkelys, vesi, glukoosifruktoosisiirappi, hyytelöimisaineet (E440, 
E407), happo (E330), emulgointiaine (E415),  happamuudensäätöaineet 
(E331, E341), hapettumisenestoaine (E300), kiinteyttämisaine (E509), kaneli, 
säilöntäaine (E202).

Erityisruokavaliot: gluteeniton, vähälaktoosinen.

Ohje: Tarjoiluvalmis sulatettuna. Sulata huoneenlämmössä n. 90 min. 
Yksittäispakattu tuote säilyy huoneenlämmössä 2 vrk sulatuksesta ja 4 vrk 
jääkaappilämpötilassa.

Pakaste, yksittäispakattu
Myyntierä: 36 x 85 g (3,06 kg)   

GTIN: 4047853171804

Tuotenro 940

Tuotenro 2180

Vaniljaraakakakku
Herkuttelua hyvällä omalla tunnolla! Luontaisesti gluteeniton, 
maidoton ja sokeriton leivos, jonka aineksina kuivatut taate
lit, kookos sekä hedelmät ja pähkinät.

Ainesosat: CASHEWPÄHKINÄ, taateli, kookoskerma,  
vesi, kookosöljy, MANTELI, agavesiirappi, tattari, kaakao,  
vanilja 0,54%. 

Erityisruokavaliot: gluteeniton, maidoton, laktoositon, vegaani.

Ohje:  Suositellaan yön yli sulatusta jääkaapissa +4 °C:ssa  
812 tuntia, mutta tuotteen voi myös sulattaa  
huoneenlämmössä noin 45 min. ennen tarjoilua. 

Pakaste
Myyntierä: 24 x 65 g

GTIN: 6430026132937

Tuotenro 293 

 Uutuus!
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Suklaan valmistus
 � Tässä 69 % Single Origin suklaassa käytetään pääosin Trinitario-

kaakaopapuja Etelä-Filippiineiltä

 � Valikoituja, parhaita kaakaopapuja fermentoidaan banaanin 
lehtien alla 6 päivää

 � Fermentoinnin jälkeen kaakaopavut kuivuvat Filippiinien kuuman 
auringon alla 7 päivää, hieman kosteudesta riippuen

 � Tämän jälkeen kaakaopapuja paahdetaan 120 minuuttia 120 °C

 � Lopuksi kaakaopapuja jauhetaan 48 tuntia

 � Suklaa sisältää 69 % kaakaota, 1 % Madagaskarin vaniljaa ja 30 
% sokeria

 � Maussa on pähkinää ja kukkaisuutta sekä vahva suklaan maku 
ja suklaa valmistetaan ainoastaan La Rose Noire suklaatuotteita 
varten Filippiineillä
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Ainesosat marmoroitu suklaakuppi:
valkoinen suklaa (sokeri, kaakaovoi, 
täysMAITOjauhe, maltodekstriini, emulgo
intiaineet: SOIJAlesitiini, polyglyserolipo
lyrisiinioleaatti, luontainen vaniljaaromi), 
tumma suklaa (kaakaomassa, sokeri, 
kaakaovoi, kaakaojauhe, emulgointiaine: 
SOIJAlesitiini, luontainen vaniljaaromi.) 

SUKLAA

Mini suklaakuppi 
pyöreä

Single Origin suklaakupit tulevat Etelä-Filippiineiltä ja ne valmistetaan pääosin Trinitario  
kaakaopavuista. Suklaakuppeissa on ohut reuna ja ja makuprofiililtaan niissä maistuu vahva  

suklaa, jossa aavistus pähkinäistä ja kukkaista vivahdetta. 

Koodi: 509280
Koko: 33 x 19 mm
Myyntierä: 210 x 4 g (840 g)

GTIN: 4806525092805

Pieni suklaakuppi  
pyöreä

Koodi: 509281
Koko: 48 x 19 mm
Myyntierä: 125 x 7 g (875 g)

GTIN: 4806525092812

Keskikokoinen  
suklaakuppi pyöreä

Koodi: 509282
Koko: 57 x 16 mm 
Myyntierä: 100 x 9 g (900 g)

GTIN: 4806525092829

Ainesosat suklaakupit:
Kaakao*massa, sokeri, kaakaovoi, 
emulgointiaine: SOIJAlesitiini (E322), 
luontainen vaniljauute. *Kaakaota vähin
tään 69 %. 
Valmistus: Suositellaan hidasta sulatus
ta. Ota tuote pois pakkasesta ja sulata 
jääkaapissa 1 vrk +25°C. 

Suklaakupit tuoteperhe!

Iso suklaakuppi  
pyöreä

Koodi: 509373
Koko: 80 x 17 mm
Myyntierä: 54 x 16 g (864 g)

GTIN: 4806525093734

La Rose marmoroitu 
suklaakuppi mini

Koodi: 509431
Koko: 43 mm 
Myyntierä: 84 x 5 g = 420 g 

GTIN: 4806525094311

La Rose marmoroitu  
suklaakuppi keskikokoinen 

Koodi: 509432
Koko: 60 mm
Myyntierä: 40 x 15 g = 600 g

GTIN: 4806525094328

Suklaat ovat pakasteita, mutta ne säilyvät myös huoneenlämmössä. Pakattu suojakaasuun.
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La Rose Noire -säätiö 
kouluttaa vähävaraisia  

nuoria ammattiin
Perustamisestaan lähtien La Rose Noire on tehnyt järjestelmällistä hyväntekeväisyystyötä Kiinassa, Hong  

Kongissa sekä Filippiineillä tukien erityisesti lasten ja nuor ten koulutusta, jonka avulla voidaan ehkäistä yhteisöjen 
köyhyyttä. La Rose Noire -säätiö on voit toa tavoit telematon hyväntekeväisyysjärjestö heikommassa  

asemassa olevien lasten ja nuor ten hyväksi. 

Säätiön avulla monet fil ippiiniläiset nuoret, joil la on heikon taloudellisen asemansa vuoksi vaikeuksia päästä 
korkea-asteen tai ammatill iseen koulutukseen, saavat koulutuksen ja tarvit tavan tuen opiskeluun. Vuosit tain yli 70 
nuor ta opiskelevat La Rose Noire -koulutuskeskuksessa Clarkissa Filippiineillä, jossa heidät koulutetaan kondito-

riamaailman ja leipomisen saloihin, koulutus kestää puoli vuotta. La Rose Noire tukee nuoria työpaikan  
löytämisessä paikallisista hotelleista ja ravintoloista. La Rose Noire -säätiö on sekä monelle nuorelle  

että koko yhteisölle korvaamaton mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.

Tutustu lisää säätiön toimintaan osoitteessa:  
www.larosenoirefoundation.com
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Pieni leivospohja pyöreä makea

Koodi: 509363
Koko: 48 x 19 mm
Myyntierä: 125 x 11 g = 1375 g

GTIN: 4806525093635

Keskikok. leivospohja pyöreä makea 

Koodi: 509364
Koko:  57 x16 mm 
Myyntierä: 120 x 12 g = 1440 g

GTIN: 4806525093642

Iso leivospohja pyöreä makea

Koodi: 509023
Koko: 81 x 19 mm
Myyntierä: 45 x 29 g  = 1305 g

GTIN: 4806525090238

Leivospohjat, makea ainesosat: 
VEHNÄjauho, VOI, sokeri, KANAN
MUNA, luontainen vaniljaaromi, 
suola. Pinnoite: sokeri, kokonaan 
kovetettu kaakaoöljy, kasviöljy, 
glukoosisiirappi, emulgointiaineet: 
SOIJAlesitiini, polyglyserolipolyri
siinolaatti, luontainen vaniljaaromi. 
Vähälaktoosinen.

Käsin tehdyt, voilla leivotut, rapeat leivospohjat makeiden cocktailpalojen, leivosten ja piiraiden val-
mistukseen sekä jälkiruoka-annosten osasiksi. Leivospohjat ovat paistonkestäviä.

Mini leivospohja pyöreä makea

Koodi: 509016
Koko: 33 x 18mm 
Myyntierä: 210 x 7 g = 1470 g

GTIN: 4806525090160

Keskikokoinen leivospohja  
suorakaide makea

Koodi: 509022
Koko: 95 x 25 mm
Myyntierä: 84 x 13 g = 1092 g

GTIN: 4806525090221

Iso leivospohja pyöreä kaakao

MAKEAT LEIVOSPOHJAT

Koodi: 509037
Koko: 81 x 19 mm 
Myyntierä: 45 x 29 g = 1305 g

GTIN: 4806525090375

Leivospohjat, kaakao ainesosat: 
VEHNÄjauho (GLUTEENI), VOI 
(MAITO), sokeri, KANANMUNA, kaa
kaojauhe, suola. Pinnoite: sokeri, 
kaakaojauhe, kokonaan kovetettu 
kookosöljy, emulgointiaineet: SOIJA
lesitiini , polyglyserolipolyrisiinolaatti, 
luontainen suklaaaromi.

Iso leivospohja pyöreä graham

Koodi: 509075
Koko: 80 x 17 mm  
Myyntierä: 45 x 23 g = 1035 g

GTIN: 4806525090757

Keskikokoinen leivospohja 
pyöreä graham

Koodi: 509074 
Koko: 55 x 17 mm 
Myyntierä: 100 x 10 g = 1000 g

GTIN: 4806525090740 

Leivospohjat, graham ainesosat:
VEHNÄjauho, VOI (MAITO), sokeri, VEHNÄLESEET, suola, KANANMUNA, 
ruokasooda. Pinnoite: sokeri, kokonaan kovetettu kookosöljy, kaakaojauhe, 
emulgointiaineet: SOIJAlesitiini, polyglyserolipolyrisiinolaatti,  luontainen 
suklaaaromi. Vähälaktoosinen.

Keskikokoinen leivospohja 
pyöreä monivilja

Koodi: 509347
Koko: 55 x 17 mm
Myyntierä: 100 x 10 g = 600 g  

GTIN: 4806525093475

Iso leivospohja pyöreä monivilja

Koodi: 509348
Koko: 80 x 17 mm
Myyntierä: 45 x 23 g = 1035 g 

GTIN: 4806525093482

Leivospohjat, monivilja ainesosa
VEHNÄjauho (GLUTEENI), VOI (MAITO), KANAMUNA, sokeri, mallasuute 
(GLUTEENI), SOIJApapuöljy, siemensekoitus: (sis. SOIJA, GLUTEENI,  
SEESAMI) (4,7%), pellavansiemen (2,35%), maissitärkkelys, suola,  
mustapippuri, pinnoite: KANANMUNA. Vähälaktoosinen.

Moniviljapohjat  sopivat sekä suolaiseen että makeaan leivontaan
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Pieni leivospohja pyöreä yrtti

Käsin tehdyt, voilla leivotut, rapeat, suolaiset leivospohjat. Leivospohjan sisäpuoli on pinnoitettu ja 
siksi se kestää kosteankin täytteen vettymättä. Leivospohjat ovat paistonkestäviä.

Koodi: 509360
Koko:  46 x 17 mm
Myyntierä: 125 x 10 g = 1250 g

GTIN: 4806525093604 

Keskikok. leivospohja pyöreä yrtti 

Koodi: 509361
Koko: 57 x 14 mm 
Myyntierä: 120 x 11 g = 1320 g

GTIN:  4806525093611

Ainesosat yrtti: VEHNÄjuaho (GLUTEENI), VOI 
(MAITO), sokeri, KANANMUNA, kasviöljy (SOIJA), 
maissitärkkelys, suola, mustapippurijauhe, pinnoite: 
KANANMUNA. Vähälaktoosinen.

Iso leivospohja pyöreä yrtti 

Koodi:  509362
Koko: 81 x 25mm 
Myyntierä: 45 x 36 g (1620 g)

GTIN: 4806525093628

Keskikokoinen leivospohja  
suorakaide yrtti

Koodi: 509005 
Koko:  95 x 25 x 14 mm 
Myyntierä: 84 x 13 g = 1092 g

GTIN: 4806525090054

SUOLAISET LEIVOSPOHJAT

Mini leivospohja pyöreä, suolainen  
(ei yrttiä)

Koodi: 509133 
Koko:  35 x 10 mm 
Myyntierä: 210 x 4 g = 840 g

GTIN: 4806525091334

Ainesosat (ei yrttiä): VEHNÄJAUHO, VOI, 
sokeri, KANANMUNA, SOIJAöljy, maissi
tärkkelys, suola, mustapippuri. Pinnoite: 
KANANMUNA. Vähälaktoosinen.

Aineosat lehtitaikina: VEHNÄjauho (GLU
TEENI), VOI (MAITO), KANANMUNA, suola. 
Vähälaktoosinen.

Koodi: 509351 
Koko:  48 x 19 mm 
Myyntierä: 100 x 6 g = 600 g

GTIN: 4806525093512

Pieni leivospohja pyöreä 
lehtitaikina

Koodi: 509352 
Koko:  81 x 19 mm 
Myyntierä: 45 x 16 g = 720 g

GTIN: 4806525093529

Iso leivospohja pyöreä  
lehtitaikina

Koodi: 509348
Koko: 80 x 17 mm
Myyntierä: 45 x 23 g = 1035 g 

GTIN: 4806525093482

Lehtitaikinapohjat  

sopivat sekä suolaiseen että 

makeaan leivontaan
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Koodi: 509046
Koko:  65 x 25 mm 
Myyntierä: 140 x 3 g = 420 g

GTIN: 4806525090467

Mini cocktailtuutti seesami

Koodi: 509048
Koko: 65 x 25 mm 
Myyntierä: 140 x 3 g = 420 g

GTIN: 4806525090481 

Mini cocktailtuutti kaakao

Cocktailkori seesami 

Koodi: 509058
Koko: 25 x 40 mm 
Myyntierä: 120 x 4 g = 480 g

GTIN: 4806525090580

Cocktailkori kaakao

Koodi: 509057
Koko:  25 x 40 mm 
Myyntierä: 120 x 4 g = 480 g

GTIN: 4806525090573 

Vohvelista valmistettuja makeita ja suolaisia tuutteja sekä koreja erilaisten cocktailpalojen luomiseen. Vohveleiden sisäpuoli on pinnoitettu eivätkä 
ne vety, vaikka täyte olisi kostea. Kaunis foliokääre helpottaa tarjoilua ja antaa viimeistellyn ulkonäön. Saatavilla myös erilaisia  

esillepano- ja tarjoiluratkaisuja. Mini cocktailtuuttien tarjoilussa toimii myös myyntipakkauksen musta tarjotin.

COCKTAILVOHVELIT

Medium cocktailtuutti merilevä

Koodi: 509234
Koko: 70 x 30 mm 
Myyntierä: 72 x 4 g = 288 g
GTIN: 4806525092348

Medium cocktailtuutti punajuuri

Koodi: 509237
Koko: 70 x 30 mm
Myyntierä: 72 x 4 g = 288 g
GTIN: 4806525092379

Katso tuotteiden ainesosat: www.mondofresco.com

Mini Cocktailkori tomaatti

Koodi: 509059
Koko: 20x35 mm
Myyntierä: 168 x 3 g = 504 g

GTIN: 4806525090597
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Maut: appelsiini, vadelma,  
kinuski, kahvi, Earl Grey, sitruuna, 
suklaa, vadelma, passion. 

Koodi: 509062
Koko:  9 makua à 14 kpl 
Myyntierä: 126 x 6 g = 756 g

Erityisruokavaliot: vähälaktoosinen.

GTIN: 4806525090627
Katso ainesosat:  
www.mondofresco.com 

MACARONSIT JA LEIVOSLAJITELMAT

Minimacaronsit, lajitelma Eclairon, lajitelma

Lajitelma soikeita macaronlei
voksia, joissa kreemitäytteen 
lisäksi myös hillotäyte. Kahdek
san erilaista.

Maut: tumma suklaavanil ja, tof feeba
naani, vanil javadelma, mustaherukka
kookos, vadelmasuklaa, pistaasikirsik
ka, piparkakkukaramelli, mangosuklaa.

Koodi: 509216
Koko: 8 makua à 10 kpl 
Myyntierä:  80 x 12 g = 960 g
Katso ainesosat:  
www.mondofresco.com 

Bijoux, leivoslajitelma
Leivoksessa käsinmaalatun 
suklaakupin sisällä pehmeän 
kermaisa täyte sokerikakkupohjalla. 
Leivoksen kruunaa macaron –hattu. 
Lajitelmassa seitsemän eri makua: 
vanilja, pistaasi, mango, karamelli, 
sitruuna, vadelma ja suklaa.

Koodi: 509306
Koko:  33 x 33 mm
Myyntierä: 84 x 18 g = 1512 g 
Katso ainesosat:  
www.mondofresco.com 

Hedelmätäytteiset  
suklaakupit, lajitelma
Maut: sitruuna, passion, mango,  
kirsikka, vadelma, mustaherukka

Koodi: 509353
Vähälaktoosinen
Koko: 35 x 10 mm
Myyntierä: 168 x 11 g (1850 g)

GTIN: 4806525093536
Katso ainesosat:  
www.mondofresco.com
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Tilaanko vai teenkö itse?

KUSTANNUKSET ITSE TEHTYNÄ: Ainekset: kuorittuja porkkanoita, kananmunaa, 
sipulia, riisi- ja maissijauhoja, mausteita,  
yhteensä 5 kg, noin 3 eur/kg           15 eurTyöaikaa menee massan valmistukseen,  

paistoon, yksittäisten annosten  
muotoiluun… noin 2 h       työ maksaa siis 2 x 20 eur =        +40 eur            55 € (1,48€ /annos)

MONDO FRESCOLTA TILATTUNA:Porkkanarösti gluteeniton 
75 kpl = 1,25 € /annos (2 röstiä/annos) 

Porkkanarösti 75 kpl = 35 annosta-teenkö itse vai tilaanko Mondo Frescolta?

KUSTANNUKSET ITS
E TEHTYN

Ä:

Ainekset: e
sikäsiteltyj

ä vihanneks
ia  

(porkkanaa
, purjoa, so

kerihernett
ä, sieniä…) 

 

yhteensä 2
 kg    

          10
 eur

ja filotaikin
aa 800 g 

          +5
 eur

Työaikaa m
enee kasvis

ten pilkkom
iseen, 

massan valm
istukseen, 

nyyttien t
ekoon ja 

sitten vielä
 friteeraus

…yhteensä 
2,5 h, 

(kokin palk
ka sivukulu

ineen on 2
0 eur / h), 

 

työ maksaa siis 2
,5 x 20 eu

r =        
 +50 eur

65 eur / 1o
o kpl (0,65

 eur / kpl)

Vihannesnyy
tit 100 kp

l

-teenkö its
e vai tilaan

ko Mondo 

Frescolta?

MONDO FRESCO
LTA TILATT

UNA:

Vihannesnyy
tti 

34 eur / 100
 kpl (0,34 eu

r / kpl) 
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TUOTTEEMME OVAT  KUSTANNUSTEHOKKAITA, KOSKA:• Saat aina tasalaatuisen annoksen,  
tarjoat sen sitten yhdelle tai  
sadalle henkilölle• Säästät arvokkaita työtunteja, jotka 

voit käyttää esillelaiton viimeistelyyn, 

parempaan asiakaspalveluun tai vaikka 

kotona lasten kanssa leikkimiseen
• Sinulla on mahdollisuus minimoida  
hävikki ja käyttää tuotetta vain  
tarvittava määrä• Korkealaatuinen annos mahdollistaa  

paremman myyntihinnan• Annoksen katelaskenta on helppoa, kun 

tiedät kuinka paljon todelliset kustan-

nukset ovat• Tuotteet ovat nopeasti tarjoiluvalmiita, 

joka on iso etu etenkin epätasaisessa 

menekissä
• Pakkauksemme on myös suunniteltu  

säilyttämään tuotteiden maut  
mahdollisimman pitkään

Kaikkea ei  
kannata aina  
tehdä itse!
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Isonniitynkatu 7K, 00520 Helsinki

Puh. 010 470 1310 | info@mondofresco.com

www.mondofresco.com

CMYK
0/0/95/3

CMYK
0/0/30/5

CMYK
0/0/70/5

CMYK
0/0/50/3

MYYNTI
Toimisto 010 470 1310 

sposti: info@mondofresco.com

Avainasiakaspäällikkö
Atte Järvenmäki

GSM +358 (0)40 716 2872
atte.jarvenmaki@mondofresco.com

Tuoteryhmäpäällikkö
Mona Turpeinen

Puh. +358 (0)10 470 1315
mona.turpeinen@mondofresco.com

Ostopäällikkö
Sasu Pentti

Puh. +358 (0)10 470 1314
sasu.pentti@mondofresco.com

Myynti Pohjois-Suomi
Mika Kansanniva

Puh: +358 (0)40 173 0700
Tilaukset: 010 470 1310

mika.kansanniva@mondofresco.com

Toimitusjohtaja
Mika Turunen

GSM +358 (0)50 346 7016
toimisto (0)10 470 1312

mika.turunen@mondofresco.com

La Rose Noire Brändilähettiläs 
Aino Ylöstalo

Puh. +358 (0) 50 512 5323
aino.ylostalo@mondofresco.com


