PALVELUPISTEKONSEPTI

Pakkasesta
palvelutiskille!

Pakkasesta palvelutiskille ja
kuluttajan lautaselle!
Tuotteiden sisältämät
ainesosat ovat vegaanisia.
Tuotteissamme
käytetty palmuöljy on
RSPO-sertifioitu.

Palvelupistekonseptimme perustuu
esikypsennettyihin ja kuumennusta
vailla valmiisiin tuotteisiin.
Tarjoamme sinulle raaka-aineet ja
reseptit mm. trendikkäisiin pastaaterioihin, vegaanisiin viljakasvisannoksiin ja herkullisiin
antipasto-annoksiin tai –salaatteihin.
Voit täydentää annoksen
esivalmistetulla komponentilla ja
sinulle jää aikaa keskittyä johonkin
muuhun. Helppoa hallita hävikkiä ja
laskea annoksen kustannukset.
Lisämyyntiä uusilla ideoilla!

Herkullinen maku,
loistava ulkonäkö ja
helppous!

Palvelupistekonseptin
pastoilla onnistut aina!
Täytettyjen pastojen valikoimastamme löydät
palvelutiskin tarpeisiin sopivan pastan helposti.
Tässä vinkkimme:
Vihreä kasvistortelliini
Täytteessä tomaattia, porkkanaa ja selleriä.
Valmistuu nopeasti keittämällä tai
höyryttämällä ja pysyy hyvin muodossaan.
Sopii erinomaisesti kasvisannoksiin ja
kylmänä myös erilaisiin salaatteihin.
Valmistuu noin 5 minuutissa.
Tuotenumero 15421

Cannelloni pinaatti & ricotta (VL)
Runsaan kermaisessa täytteessä maistuvat
ricottajuusto ja pinaatti. Tarjottuna
maukkaalla kastikkeella on valmis annos
sellaisenaan. Valmistustavasta riippuen
valmista noin 6-15 minuutissa.
Tuote on kananmunaton.
Tuotenumero 15438

Kysy lisää
myyntitiimiltämme ja
tsekkaa valmiit reseptit
esitteen lopusta!

Perunaa ja juureksia
rapeassa muodossa!

Tarkemmat tuotetiedot
myynniltämme ja
nettisivuiltamme!

Röstit maistuvat kaikille, ne ovat erinomaisia aterian
lisäkkeenä ja ne ovat myös sellaisenaan mainio pääruoka.
Gluteenittomia ja maidottomia ja saatavilla myös vegaaninen
perunarösti.
Röstit ovat esipaistettu kullankeltaisiksi ja rapeiksi ja niiden
lämmitys on helppoa uunissa, paistinpannulla tai grillissä.
Röstit sopivat mainiosti sellaisenaan irtomyyntiin kuluttajille
kotona valmistettaviksi tai palvelupisteen ateriakomponentiksi.
TUOTE

YKSIKKÖPAINO

TUOTENRO

Perunarösti vegaani (V,G)

85 g

399

Perunarösti (M,G)

60 g

405

Perunarösti (M,G)

220 g

409

Punajuurirösti (M,G)

60 g

400

Porkkanarösti (M,G)

60 g

407

Kasvisrösti (M,G)

60 g

406

Palsternakkarösti (M,G)

60 g

408

Valmiit vilja-kasvissekoitukset
- Trendikkäitä ja terveellisiä!
RUNSAASTI KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA!
- Sekoituksista on helppoa valmistaa ruokaisa
salaatti, lämmin lisuke tai vegaaninen ruoka.
KATETTA!
- Tuotteillamme on helppoa hallita hävikkiä ja laskea annoksen
kustannukset ja kannattavuus.
SOPII KAIKILLE!
- Tuotteet ovat soijattomia, lisäaineettomia ja vegaanisia.
NOPEASTI VALMISTA!
- ”Al dente” kypsiä pakasteita, jotka ovat sulatettuina käyttövalmiita.

Linssi-papu-lehtikaalisekoitus (V,G)
Trendikäs ja maukas sekoitus on
vegaaninen ja gluteeniton, se sopii
loistavasti lisäkkeeksi ja pääruoan
valmistukseen. Tuotenumero 435

Vilja-riisisekoitus (V)

Vilja-riisisekoitus on värikäs ja
helppokäyttöinen aterian lisäke,
jossa riisin lisäksi kauraa, ohraa ja
spelttiä. Tuotenumero 433

Bulguria, kvinoaa ja vihanneksia (V)
Valmis ravintorikas sekoitus vaikka
vegaaniin lämpimään ateriaan. Viljan ja
kasvisten lisäksi sisältää oliiveja ja
kikherneitä. Tuotenumero 430

Couscous-vihannessekoitus (V)
Herkullinen sekoitus, joka sisältää
reilusti kasviksia.
Tuotenumero 434

Grillatut kasvikset
TASALAATU!

Uunissa paistamisen ansiosta tuotteista on poistunut 50 % vettä, joten
grillatut kasvikset säilyttävät kiinteän koostumuksensa ja kauniin ulkonäkönsä.

MONIKÄYTTÖISYYS!
Maksat vain kasviksista, et turhasta öljystä, joten pystyt tarjoamaan edullista
tuotetta asiakkaalle ja maustamaan tuotteen itse. Lisäksi valmiiksi viipaloidut
kasvikset säästävät aikaa.

AITOUS!
Grillatuissa kasviksissa on aito maku! Niissä ei ole mitään lisättyä = 100%
kasvista. Aina laadukkaita grillattuja kasviksia vuodenajoista riippumatta.

Grillatut munakoisoviipaleet (V,G)

Monikäyttöinen munakoiso; antipasto
herkuksi, salaattiin tai lämpimiin annoksiin.
Tuotenumero 444

Grillatut kesäkurpitsaviipaleet (V)
Tee viipaleista vaikka herkullinen
kasvispaistos.
Tuotenumero 445

Grillatut puolikkaat paprikat (V)

Marinoi itse ihana antipasto grillatusta
paprikasta. Tuotenumero 446

Italian herkut helposti!
Tsekkaa valmiit
reseptimme.

Fingerfood
RAPEITA PIKKUPALOJA!

Mainioita herkkuja alkupalaksi ja lisäkkeeksi,
sopivat myös pääruoan osaksi.

PAKKAA PAKETTIIN!

Helppoja take away – tuotteita trendikkäillä kasvistäytteillä.

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

Runsaasti täytettä
ja mehevyyttä vegaanisissa
pikkusuolaisissa!

Samosa 50 g (V)

Runsastäytteinen kolmion muotoinen paistos,
currylla maustettu vegaaninen
herkku.Tuotenumero 12829

Samosa 16 g (V)

Herkullinen paistos pienemmässä
koossa. Tuotenumero 12831

Kasvisrulla 80 g (V)
Suuret kasvis- ja sienitäytteiset kasvisrullat
ovat jo sellaisenaan maukas ateria.
Tuotenumero 12890

Kasvisrulla 30 g (V)
Pienemmät kasvisrullat ovat mainioita
cocktailpaloina tai lisäkkeinä.
Tuotenumero 12832

VÄRIÄ, MAKUA JA VAIHTELUA!
Mondo Frescon tuotteilla saat vaihtelua valikoimiin muuttamalla
mausteita ja makuteemoja. Tuotteet sopivat hyvin salaattipisteen
valikoimaan kuin myös palvelutiskille. Vilja-kasvisekoitukset,
pastat ja grillatut kasvikset ovat sulatettuna käyttövalmiita,
sekoita vain mausteet ja haluamasi lisukkeet.
Tässä muutamia esimerkkejä:
Vegaaninen seesamiinkivääripaistos (V,G)
Linssi-papu-lehtikaali-sekoitus
Lisää seesamiöljy,
seesaminsiemenet, soijakastike,
inkivääritahna ja rypsiöljy

Marokkolainen salaatti
fetajuustolla (L)
Bulguria, kvinoaa ja vihanneksia
Sekoita salaattipohjaan valmista
harissatahnaa, sitruunamehua ja
rypsiöljyä. Lisää lopuksi
fetajuustokuutioita.

Tabbouleh (V)
Couscous-vihannessekoitus
Lisää sekoitukseen puolitettuja
kirsikkatomaatteja, silputtua
persiljaa ja minttua.

Sitrus-pestopasta (V)
Vihreät kasvistortelliinit
Sekoita sulatettuun pastaan
sitruunapestoa, vihreitä oliiveja
ja rucolaa.

Horiatiki eli kreikkalainen
maalaissalaatti (V,G)
Grillatut kasvikset
Pilko grillattuja kasviksia,
paprikaa, kesäkurpitsaa ja
munakoisoa vähän
pienemmäksi paloiksi, lisää
kokonaisia kirsikkatomaatteja,
kalamataoliiveja ja reiluiksi
kuutioiksi leikattua
tuorekurkkua. Mausta
sitruunavinaigrettella ja
pippurilla.

Reseptit Näillä onnistut varmasti!
MUNAKOISOLLA GRATINOITU PINAATTIRICOTTACANNELLONI (VL)

VIHREÄ KASVISTORTELLIINI
ARRABIATA (V)

Annosmäärä 12 kpl á 340 g
annoshinta noin 2,06 €

Annosmäärä 10 kpl á 350 g
annoshinta noin 1,85 €

Ainesosat:
Cannelloni pinaatti & ricotta 2,5 kg
Grillatut munakoisoviipaleet 670 g
Tomaattikastike 3,3 dl
Oliiviöljy 0,4 dl
Valkosipuli hienonnettuna 40 g
Sipulikuutio 40 g
Juustoraaste 330 g
Lehtipersilja, leikattu 130 g

Ainesosat:
Vihreä kasvistortelliini 1,8 kg
Tomaattimurska 1,4 kg
Sipulikuutio 160 g
Lehtipersilja, leikattu 20 g
Oliiviöljy 0,075 l
Valkosipuli hienonnettuna 15 g
Pilkottu punainen chili 30 g

Valmistusohje:
Voitele paistonkestävän vuoan
pohja oliiviöljyllä. Levitä pohjalle
sipulikuutiot ja hienoksi hakattu
valkosipuli. Lado vuokaan jäiset
cannellonit, niiden päälle
munakoisoviipaleet ja sitten
jälleen cannellonikerros. Levitä
päälle tomaattikastike ja
viimeiseksi juustoraaste. Paista
uunissa 180 C noin 20 minuuttia.
Koristele lehtipersiljalla.
.

Pastan valmistus:
Täytä 1/1 GN-vuoka jäisillä
tortelliineilla. Lisää hieman
rypsiöljyä ja sekoita hyvin.
Kypsennä höyryssä noin 5 min tai
kiehauta suolalla maustettu vesi
ja keitä tortelliineja noin 3
minuuttia.
Kastike:
Kuumenna oliiviöljy kattilassa.
Lisää sipuli, valkosipuli sekä
chilipaprika ja kuullota n 3
minuuttia. Lisää
tomaattimurska, suola, pippuri
sekä hieman sokeria ja keitä noin
8 minuuttia. Sekoita lopuksi
joukkoon leikattu persilja.

Reseptit
Näillä onnistut varmasti!
PUNAJUURI-VILJARIISIPATA ( L,G)

LEHTIKAALI-LINSSIPAISTOS (V,G)

Annosmäärä 16 kpl á 100 g
annoshinta noin 0,41 €

Annosmäärä 16 kpl á 100 g
annoshinta noin 1,03 €

Ainesosat:
Viljariisi-sekoitus 1,0 kg
Punajuurisuikale 300 g
Salottisipuli 200 g
Creme fraiche laktoositon 100 g
Rypsiöljy 0,3 dl
Hunaja noin 20 g
Rosmariini 10 g
Suola, pippuri
Vuohenjuustokuutioita

Ainesosat:
Linssi-papu-lehtikaali 1,0 kg
Punasipulia 100 g
Lehtikaalinuppuja 100 g
Ruokaöljy 0,3 dl
Seesamiöljy 0,1 dl
Kasvisliemi 0,3 dl
Valkoviinietikka
Suola, pippuri

Valmistusohje:
Freesaa salottisipulia ja
rosmariinia öljyssä, lisää jäinen
viljariisisekoitus ja
punajuurisuikaleet. Kypsennä noin
5 minuuttia, lisää hunaja ja
mausta. Haluttaessa lisää
vuohenjuustokuutioita.

Valmistusohje:
Kuullota ruokaöljyssä
punasipulilohkot ja
lehtikaalinuput, lisää linssipapu-lehtikaaliseos, kasvisliemi
ja seesamiöljy. Mausta suolalla
ja pippurilla. Koristele yrteillä.

Reseptit
Näillä onnistut varmasti!
GRATINOIDUT KESÄKURPITSA- JA
MUNAKOISOVIIPALEET (L,G)

MARINOIDUT GRILLATUT
KASVIKSET (V,G)

Annosmäärä n 30 kpl á 100 g
annoshinta noin 0,62 €

Annosmäärä 15 kpl á 100 g
annoshinta noin 0,50 €

Ainesosat:
Grillattuja munakoisoviipaleita
sulatettuna 1,0 kg
Grillattuja kesäkurpitsaviipaleita
sulatettuna 1,0 kg
Tomaattikastiketta 500 g
Fetajuustoa kuutioina 400 g
Parmesaanijuustoa raastettuna
100 g
Tuoretta basilikaa, rosmariinia,
persiljaa 20 g
Suolaa, pippuria

Ainesosat:
Grillattua kesäkurpitsaa,
munakoisoa tai paprikaa sulana
1,0 kg
Ruokaöljy 2,5 dl
Oliiviöljy 2,5 dl
Valkoviinietikka 1 dl
Viipaloidut valkosipulinkynnet 20 g
Mieto chilipalko 30 g
Persilja, leikattu 20 g
Suola, pippuri

Valmistusohje:
Laita matalan uunivuoan pohjalle
tomaattikastiketta ja asettele
päälle vuorotellen Munakoiso- ja
kesäkurpitsaviipaleita. Ripottele
päälle parmesaanijuusto ja
fetakuutiot. Paista uunissa 225 C
noin 8-10 minuuttia. Koristele
tuoreella yrttiseoksella.
.

Valmistusohje:
Sekoita öljyt, valkoviinietikka,
hakattu persilja, chili, valkosipuli
ja suola-pippuri keskenään. Laita
astiaan ensin öljyetikkaseosta ja
asettele sitten vuorotellen
kesäkurpitsaviipaleita ja
marinadia. Päällystä lopuksi
ilmatiiviiksi muovikelmulla ja anna
olla kylmässä vähintään 12 tuntia.

Myynti
Toimisto 010 470 1310
info@mondofresco.com
Isonniitynkatu 7 K
00520 Helsinki
www.mondofresco.com

