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Sormisyötäviä herkkuja 
pakkasesta!

Fingerfood –konseptimme etuja ovat 
vaivattomuus ja nopeus, kaikki 
tarjottavat valmistuvat helposti uunin 
kautta.

Sormisyötävät ovat käteviä tarjottavia 
erilaisissa juhlissa, yleisötilaisuuksissa ja 
buffetissa. Maukkailla sormisyötävillä 
voidaan vaikuttaa tilaisuuden 
luonteeseen ja luoda rento ja mukava 
ilmapiiri onnistuneelle seurustelulle.

Sopivia käyttötilanteita ovat mm.
- Kokoukset 
- Alkupalat
- Cocktailtilaisuudet
- Illanistujaiset ja saunaillat
- Aamiaistarjoilut
- Perhejuhlat
- Aterian osana 
- Katuruoka-annoksena

Tuotteissamme 
käytetty palmuöljy on 
RSPO-sertifioitu.

Tuotteiden sisältämät 
ainesosat ovat vegaanisia.

Pakkasesta 
suoraan uuniin!



Nopeaa, helppoa ja edullista!

Esivalmistelu on helppoa, sillä voit 
kypsentää tuotteet uunissa 
suoraan pakkasesta.

Vaivatonta valmistaa kerralla 
suurikin määrä.

Helppoa hallita hävikkiä ja laskea 
annoksen kustannukset. 

Runsaasti tarjolla vegaanisia 
vaihtoehtoja ja erilaisia 
makumaailmoja.

Tuotteet mukautuvat moneen; 
saat vaihtoehtoja vaihtamalla 
kastikkeen, marinadin tai 
lisukkeen.

Tuotteet ovat valmistettu hyvistä 
raaka-aineista, ne ovat tasa-
laatuisia ja herkullisia.

Herkullinen maku, 
loistava ulkonäkö ja 

helppous!



Vegaanisia makuja 
maailmalta!

TARJOILE CHUTNEYN TAI JOGURTTIRAIDAN KANSSA!
Eksoottiset maut haastavat sinut luomaan uniikit dipit ja 
hauskat lisukkeet.  

Samosa 16 g  (V)
Runsastäytteinen, kolmion muotoinen 
samosa on currylla maustettu paistos, 
joka sopii myös vegaanille.  
Tuotenumero 12831

VEIKEÄ & HOUKUTTAVA HERKKU!
Kolmion muotoinen Samosa ja hauska hattuinen Vulkaani ovat 
jännittäviä ja monikäyttöisiä pikkupurtavia.

Kasvispaistos Vulkaani 20 g  (V)
Reilussa kasvistäytteessä on runsaasti 
makua; sipulia, porkkanaa, kevätsipulia 
ja siitakesieniä. Koristeena pirteä 
paprikahattu. 
Tuotenumero 12240



Rapeita pikkupaloja!

PAKKASESTA UUNIIN!
Valmistus uunissa tuotteesta riippuen 
noin 8-20 minuuttia.

VÄRIÄ, MAKUA JA VAIHTELUA!
Mainioita herkkuja alkupalaksi ja 
lisäkkeeksi, sopivat myös pääruoan osaksi.

Vihannesnyytti 20 g (V)
Kauniisti sidottu pikkunyytti 
kasvistäytteellä on viimeistelty 
lisuke ja houkutteleva 
sormisyötävä.
Tuotenumero 12845

Kasvisrulla 30 g (V)
Kasvis-sienitäytteiset rullat ovat 
mainioita cocktailpaloina, 
alkuruokana ja pääruoan tai 
keiton lisukkeina.
Tuotenumero 12832

Runsaasti täytettä 
ja mehevyyttä vegaanisissa 

pikkusuolaisissa!



Helppo napata & dipata!

INSPIROIDU!
Mondo Frescon Fingerfood –tuotteilla saat tarjoiluihin makua, 
ruokaisuutta ja rapeutta. 

Äyriäisnyytti 16 g 
Pienen äyriäisnyytin 
herkullinen maku syntyy 
katkaravuista, mustekalasta ja 
vihanneksista höystettynä 
ripauksella korianteria. Kokeile 
osana ruoka-annosta, vaikka 
paistetun kalan kanssa.
Tuotenumero 12805

Mini Cocktail Snacks 16 g 
Maukkaita pieniä 
lehtitaikinaleivonnaisia. 
Lajitelmassa neljä erilaista 
makua: tomaatti-juusto, 
tuorejuusto-ruohosipuli, 
ricottajuusto-pinaatti ja hot
salsa. Raakapakaste. 
Tuotenumero 9101



Yakitorit!
Bambutikun ympärille kiedottu 
kanavarras on valmiiksi 
kypsennetty, nahattomasta ja 
hiiligrillatusta broilerinlihasta 
valmistettu japanilaisen keittiön 
herkku.

Yakitorin maku ja rakenne on 
pehmeä  ja mehevä, hiilillä grillaus  
antaa erinomaisen aromin 
broilerinlihaan.

Yakitori-varras on hetkessä 
tarjoiluvalmis, sillä voit paistaa 
sen suoraan pakkasesta ja ne 
valmistuvat uunissa muutamassa 
minuutissa. 

Laadukas kanavarras säilyttää 
mehevyytensä paistamisen 
jälkeen. 

HUOMIO! 
Vaikka tuotteet 
sisältävät 
soijakastiketta, jonka 
valmistusaineena on 
käytetty vehnäjauhoa, 
ovat tuotteet 
gluteenittomia. 
Soijakastikkeen 
valmistusprosessi on 
sellainen, että 
fermentoinnin 
vaikutuksesta gluteeni 
pilkkoutuu eikä sitä enää 
ole valmiissa tuotteessa. 



Kana Yakitori Teriyaki 25 g (M,G)
Kanavarras makean mausteisessa 
japanilaisessa marinadissa.
Tuotenumero 12872

Kana Yakitori Serpentine 17 g  (M,G)
Eksoottinen, ananaksen ja curryn 
makuinen kanavarras.
Tuotenumero 12333

Yakitorit!

Yaki tarkoittaa hiillosta, 
Tori kanaa!



Kana Yakitori natural 30 g  (M,G)
Natural yakitorin mieto maku antaa 
tilaa maustaa varras mieleiseksi 
sopivalla dipillä tai marinadilla. 
Tuotenumero 12818

Kana Yakitori soija 30 g  (M,G)
Soijakastike antaa tälle kanavartaalle 
makeahkon ja täyteläisen maun.
Tuotenumero 12810

Mini kana Yakitori soija 15 g  (M,G)
Herkullinen yakitori pienemmässä koossa. 
Sopii hyvin cocktail-tarjoiluihin. 
Tuotenumero 12868

Yakitorit!



Vohvelituutit ja –korit sopivat 
erilaisten cocktailpalojen ja 
sormisyötävien  valmistukseen. 

Tuuttien ja korien sisäpuoli on 
pinnoitettu, joten ne kestävät 
hyvin kosteaa täytettä, eikä 
vohveli vety. 

Kaunis foliokääre helpottaa 
tarjoilua ja antaa viimeistellyn 
ulkonäön.

Saatavana erilaisia esillepano- ja 
tarjoiluratkaisuja, mutta myös 
myyntipakkauksen musta tarjotin 
toimii hyvin esille laitossa.

LA ROSE NOIREN 
cocktailvohvelit



Cocktailtuutit

Medium  cocktailtuutti punajuuri 4 g  (VL)
Keskikokoinen punajuurella maustettu 
suolainen vohvelituutti. Tuotenumero 509237

Medium  cocktailtuutti merilevä 4 g  (V)
Keskikokoinen cocktailtuutti, jossa 
makuaineena on käytetty merileväjauhoa. 
Tuotenumero 509234

Mini cocktailtuutti seesami 3 g  (V)
Keskikokoinen cocktailtuutti, jossa 
makuaineena on käytetty merileväjauhoa. 
Tuotenumero 509048

TÄYTÄ, KORISTELE JA LUO 
ELÄMYKSIÄ!



La Rose Noiren
vohvelikorit

Mini cocktailkori tomaatti 3 g  (V)
Tomaatilla ja sipulilla maustettua 
pikkukori erilaisten cocktailpalojen ja 
pikkusuolaisten  valmistukseen. 
Tuotenumero 509059

Cocktailkori seesami 4 g  (V)
Mustilla seesaminsiemenillä koristeltu  
suolainen vohvelikori, joka on pinnoitettu 
sisäpuolelta,  joten vohveli ei vety. 
Tuotenumero 509058

VEGAANISET HERKUT!
Korit ovat todella hyvänmakuisia, niillä on helppo luoda vegaaniset 
sormisyötävä täyttämällä kori vaikka hummuksella tai baba 
ganouhs –tahnalla.



Myynti
Toimisto 010 470 1310

info@mondofresco.com

Isonniitynkatu 7 K
00520 Helsinki

www.mondofresco.com
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