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ASIAKASTA KUNNIOITTAEN 
ENTISTÄ MAISTUVAMPI ARKI 
– TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Vuosi 2018 on meillä HKScan Prossa kananpojan vuosi. 
Raumalla toimiva uusi siipikarjayksikkömme mahdollistaa 
innovatiivisten tuotteiden kehityksen ja laadun kasvatta-
misen. Uuden yksikön suunnittelussa ja rakentamisessa on 
kiinnitetty huomiota erityisesti eläinten hyvinvointiin ja toi-
minnan ympäristökuormituksen vähentämiseen. Rauman 
moderni yksikkö tarjoaa meille mahdollisuuden vastata 
kasvavaan kysyntään ja pitää suomalaiset Kariniemen siipi-
karjatuotteet kehityksen kärjessä, kuten tähänkin asti.

Nämä toimenpiteet ovat arjen esimerkkejä HKScanin 
uudesta Tilalta Haarukkaan -strategiasta, jossa tuomme 
kuluttajalle läpinäkyväksi ruuan koko arvoketjun. Tarjoam-
me ja innovoimme yhdessä tuottajien kanssa eettisesti 
tuotettua, maukasta ja korkealaatuista ruokaa, joka on aina 
vastuullisesti tuotettua ja jäljitettävää. 

Maksuton kouluruoka täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja 
haluammekin juhlistaa sitä koko vuoden kestävällä kam-
panjalla. Meillä HKScanissa on pitkät perinteet kouluruuan 
toimittajana, olemmehan toimittaneet koulujen keittiöille 
laadukasta, kotimaista lihaa ja lihavalmisteita jo vuosikym-
menten ajan.

HKScanin liiketoiminnassa keskeistä on asiakkaidemme 
odotuksiin vastaaminen. Monimuotoisella asiakaskunnal-
lamme on erilaisia tuotetarpeita ja toiveita, jotka ohjaavat 
toimintaamme aina tilalta asiakkaamme haarukkaan asti. 
Perustehtävämme on mahdollistaa yhteistyökumppaneil-
lemme entistä maistuvampi arki – tänään ja huomenna.

Olemme mukana nostamassa esiin suomalaisten ruoka-
alan ammattilaisten osaamista ja ravintola-alan arvostusta. 
Toimimme Vuoden Kokki ja Bocuse d´Or -kilpailujen sekä 
Food Camp Finlandin yhteistyökumppanina ja teemme 
tiivistä yhteistyötä Suomen huippukeittiömestareiden 
kanssa. Pidämme tärkeänä myös jatkuvaa vuoropuhelua 
eri oppilaitosten kanssa ja olemme yksi valtakunnallisen 
Resto 2018 -tietotaitokilpailun pääyhteistyökumppaneista. 
Gastronomiset tapahtumat ja -kilpailut tukevat HKScan 
Pron ideologiaa olla alallaan paras laadussa ja vastuullisuu-
dessa sekä uusien ruokaratkaisujen ja tuoteinnovaatioiden 
tuottamisessa.

Yhteistyöterveisin
Arto Pajukko
VP, AfH Suomi

YHTEISTYÖSSÄ:
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HKSCAN LIPUTTAA SUOMALAISEN 
KANANPOJAN PUOLESTA
Broilerinlihan kulutus on jatkuvassa kasvussa ja ihmiset haluavat 

syödä kotimaista kananpoikaa myös kodin ulkopuolella 
ruokaillessaan. Me HKScanissa vastaamme kuluttajien toiveisiin 

yhdessä ruoka-alan ammattilaisten kanssa.

HKScanin tunnetuin siipikarjatuote on Kariniemen Ka-
nanpoika. Kariniemen kananpojat käsitellään elokuussa 
2017 käyttöönotetussa Rauman yksikössä, joka on Eu-
roopan uudenaikaisin. Rauman tehtaassa on käytössä 
markkinoiden modernein teknologia, mikä mahdollistaa 
uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisen sekä luo 
edellytykset keskittyä tuotteiden viimeistelyyn ja laadun 
kasvattamiseen.

Uuden yksikön suunnittelussa ja toiminnassa on kiinni-
tetty huomiota erityisesti broilereiden hyvinvointiin ja 
toiminnan ympäristötehokkuuteen. Kaikki Raumalle tu-
levat broilerit ovat suomalaisia ja tulevat läheltä, keski-

määrin 70 km etäisyydeltä. Käsittelytilat on suunniteltu 
yhteistyössä eläinten hyvinvointiin perehtyneiden asian-
tuntijoiden kanssa ja käsittelyvaiheita on vähennetty. 

Ympäristövastuun osalta Rauman yksikössä on otettu 
huomioon materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuu-
den näkökulmat kaikissa hankinnoissa. Kokonaispäästö-
jen minimointi tapahtuu hyödyntämällä uutta tekniikkaa 
ja energiatehokkaita tuotantolinjoja. Tuotantolaitoksen 
päälämmönlähteenä on kaukolämpö. Se on tuotettu 90 
prosenttisesti uusiutuvalla biopolttoaineella.

Vastuullisuus ja korkea laatu kulkevat Rauman yksikössä 
käsi kädessä. Korkealaatuisesta raaka-aineesta valmiste-
taan asiakkaiden toiveiden mukaisia, arkea helpottavia 
ja elämyksellisiä tuotteita.

Kestävä tuotantoketju    
- Tilalta Haarukkaan

Kariniemen kananpoika kasvaa suomalaisilla kotitiloilla, 
joissa kananpojista pidetään hyvää huolta. Broilerit syö-
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vät pääosin lähellä tuotettua kotimaista kokojyväviljaa, 
joka takaa hyvän ravinnonsaannin. Ruokavaliota täyden-
netään kasviproteiinilla, vitamiineilla ja kivennäisaineilla. 
Täydennysproteiinina käytettävä soija on kestävästi tuo-
tettua RTRS-soijaa.

Hyvän huolenpidon tuloksena Suomessa on maailman 
terveimmät kananpojat, joita lääkitään ainoastaan eläin-
lääkärin toteamaan tarpeeseen. Antibiootteja ei ole vii-
me vuosina käytetty lainkaan. Myöskin hormonien käyt-
tö kasvatuksessa on kielletty.

Osa tämän päivän kuluttajista on vieraantunut siitä, mis-
tä ruoka tulee. HKScanin Tilalta Haarukkaan -strategia 
tarjoaa kuluttajille tietoa vastuullisesta lihantuotannosta 
ja tuo tuotantoketjun entistä läpinäkyvämmäksi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa terveyteen liittyvien näkökulmien 
kertomista, eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävän hyvän 
työn avaamista sekä ympäristövaikutusten kuvaamista 
ymmärrettävästi. Kiteytettynä HKScan kertoo kuluttajil-
le, mitä pohjoismaisten arvojen mukainen vastuullisuus 
käytännön työssä tarkoittaa. 

Ravitsemuksellisesti parasta lihaa

Kananpoika on kevyttä, maistuvaa ja ravitsemukselli-
sesti erinomaista ruokaa. Ei ihme, että se on kivunnut 
suomalaisten suosikkiruokien joukkoon. Muun siipikar-
jan tavoin kananpoikakin on valkoista lihaa, jota voi syö-
dä ilman rajoituksia – ravitsemussuositusten mukaisesti 
monipuolisuus ja kohtuus huomioiden. 

Broilerinliha on luonnostaan vähärasvaista syötävää. 
Broilerin rasvan laatu on hyvä, kaksi kolmasosaa sen ras-
vasta on terveydelle edullista pehmeää rasvaa. Broilerin 
rasva on nahan alla, eli nahan poisto on helpoin tapa 
keventää kananpojan lihaa.

Kananpoika on siis terveyden kannalta hyvää syötävää 
– varsinkin, kun valitaan Sydänmerkillä varustettu tuote. 
Sydänmerkin saavat vain sellaiset elintarvikkeet, joissa 
rasvan ja suolan määrää on rajoitettu ja rasvan laatu on 
hyvä. Jo yli 40:lle Kariniemen tuotteelle on myönnetty 
Sydänmerkki.
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Tätä kaikkea saat kananpojasta
100 grammaa tuoretta broilerin rintafileetä 
sisältää keskimäärin

ENERGIAA

110 kcal (460 Kj)

A-, B-vitamiineja, kivennäis- ja 
hivenaineista kalsiumia, rautaa, 
jodia, kaliumia, magnesiumia, 
fosforia, seleeniä ja sinkkiä

0,1 g SUOLAA (lihan luontaista natriumia)

PROTEIINIA

23 g

2,0 g RASVAA, 
josta tyydyttyneitä kovia rasvoja 0,6 g ja 
tyydyttymättömiä 
pehmeitä rasvoja 1,4 g

Proteiinis
ta 

rakenne
ainetta 

lihaksee
n!
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  =Gluteeniton  •   =Laktoositon  •   =Vähälaktoosinen  •   =Runsasproteiininen  •   =Pakastetuote

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö2258 Kariniemen Kananpojan Filee 
n. 150 g, n. 2 kg vuoka, 12-14 kpl

KESPRO 21362436 T 9107327
  
AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. 
Rasvaa 1,1 %.

2541 Kariniemen Kananpojan  
Fileeperhonen, miedosti suolattu  
n. 150-160 g, n. 2 kg/vuoka, n. 15 kpl

KESPRO 20918568 T 627190  
MN 2541 Heino 8021417

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (90 %), vesi, jodi-
oitu suola, kasvikuitu (psyllium, herne). Rasvaa 1,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2545 Kariniemen Kananpojan   
Ohutfilee, miedosti suolattu  
n. 150 g, n. 2 kg vuoka, 12-14 kpl

KESPRO 21469098 MN 2545
  
AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (87 %), 
vesi, jodioitu suola, kasvikuitu (psyllium, herne). 
Rasvaa 1,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2794 Kariniemen Kananpojan  
Fileepihvi, miedosti suolattu  
110-130 g, n. 2 kg/vuoka, 18 kpl

KESPRO 20102508 T 717850 
MN 2794 Heino 8016091 
 
AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (85 %), 
vesi, jodioitu suola, aromi (sipuli), kasvikuitu 
(psyllium, herne). Rasvaa 0,9 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2503 Kariniemen Kananpojan Ohutfilee, 
miedosti suolattu 
n. 75 g, n. 2 kg/vuoka

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee 
(87 %), vesi, jodioitu suola, kasvikuitu 
(psyllium, herne). Rasvaa 1,1 %.

KARINIEMEN PRO VALIKOIDUT

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2530 Kariniemen Kananpojan Filee, 
miedosti suolattu 
n. 180 g, n. 2 kg/vuoka
 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee 
(88 %), vesi, jodioitu suola, kasvikuitu 
(psyllium, herne). Rasvaa 1,0 %.

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2529 Kariniemen Kananpojan  
Fileepihvi, maustamaton  
120-140 g, n. 2 kg/vuoka, 14-16 kpl

KESPRO 20037109 T 9176009 
MN 2529 Heino 772529   

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. Rasvaa 1,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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2374 Kariniemen Kananpojan   
Rintafilee, maustamaton  
160-185 g, n. 4,4 kg/vuoka, 24-26 kpl

KESPRO 20029989 T 716316 
MN 4653  Heino 772374  

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. Rasvaa 1,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2210 Kariniemen Kananpojan 
Paistileike, miedosti suolattu 
n. 75 g, n. 2 kg/vuoka, 22-24 kpl

KESPRO 21065928 T 882522 
MN 18247 Heino 8029778  

AINESOSAT: suomalainen broilerin reisiliha (85 %), 
vesi, jodioitu suola, hapettumisenestoaine (E331), 
etikkajauhe. Rasvaa 6,0 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

KARINIEMEN PRO VALIKOIDUT

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus2218 Kariniemen Kananpojan  
Rintafilee, marinoitu  
150-180 g, n. 4,4 kg/vuoka, 24-26 kpl

KESPRO 20029987 T 470526 
MN 18240 Heino 47052  

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (77 %), vesi, rypsiöljy, tärk-
kelyssiirappi (maissi), jodioitu suola, väkiviinaetikka, sokeri, mausteet 
(paprika, curry, valkosipuli, valkopippuri), kasvikuitu (psyllium, herne), 
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), aromit (mm. korianteri, 
muskottipähkinä), happamuudensäätoaine (maitohappo). Rasvaa 3,2 %.

EAN kuluttajapakkaus2659 Kariniemen Kananpojan 
Minuuttipihvi®, hunaja 
100-130 g, 2 x 760 g/rasia

KESPRO 21184496 T 335257 
MN 2659 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (72 %), vesi, rypsiöljy, 
hunaja-väkiviinaetikka (hunaja 0,7 %), dekstroosi, jodioitu suola, 
aromit (mm. sipuli), maissimaltodekstriini, mausteet (curry, paprika, 
mustapippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeuttamis-
aineet (ksantaanikumi, guarkumi). Rasvaa 3,6 %.  

EAN myyntiyksikkö

2668 Kariniemen Kananpojan 
Minuuttipihvi®, miedosti suolattu 
100-130 g, 2 x 760 g/rasia

MN 2668 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (85 %), 
vesi, jodioitu suola, aromi (sipuli), kasvikuitu 
(psyllium, herne). Rasvaa 0,9 %.

EAN kuluttajapakkaus2809 Tallegg Broilerin Rintafilee, 
suolattu, pakaste
n. 180 g, 4 x 2,5 kg/ltk, 52-60 kpl

KESPRO 21011731 T 9181652

AINESOSAT: broilerinfilee (90 %) (Viro), suola, perunatärkkelys, 
stabilointiaineet (E450, E451), ksantaanikumi. Rasvaa 0,5 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KANANPOJAN fileet, pihvit ja leikkeet
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KARINIEMEN KANANPOJAN suikaleet

2451 Kariniemen Kananpojan 
Fileesuikale, hunaja  
n. 4 kg/vuoka

KESPRO 20030030 
T 716449 
MN 4652 
Heino 772451   

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (73 %), vesi, rypsiöljy, hunaja-
väkiviinaetikka (hunaja 0,5 %), jodioitu suola, dekstroosi (maissi), aromit 
(mm. kerma, kurkuma, paprika, sipuli ), maissimaltodekstriini, mausteet 
(mm. curry, mustapippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), 
stabilointiaineet (guarkumi, ksantaanikumi). Rasvaa 3,2 %.

2465 Kariniemen Kananpojan 
Paistisuikale, maustamaton, pakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 20037209 
MN 1016617 
Heino 8010134

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisiliha. Rasvaa 7,8 %.

EAN kuluttajapakkaus

2257 Kariniemen Kananpojan  
Fileesuikale, maustamaton 
n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20030025 
T 741819 
MN 4134 
Heino 772257   

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. Rasvaa 1,4 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

2635 Kariniemen Kananpojan  
Paistisuikale, hunaja  
n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20179230 
T 313221 
MN 2635 
Heino 8010317

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisiliha (72 %), vesi, rypsiöljy, 
hunaja-väkiviinaetikka (hunaja 0,6 %), dekstroosi (maissi), jodioitu 
suola, aromit (mm. sipuli), maissimaltodekstriini, mausteet (mm. curry, 
mustapippuri, paprika, kurkuma, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, 
herne), stabilointiaineet (guarkumi, ksantaanikumi). Rasvaa 7,7 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2750 Kariniemen Kananpojan  
Paistisuikale, miedosti suolattu 
n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20035108 
T 717702 
MN 2750 
Heino 8010260   

AINESOSAT: suomalainen broilerin reisiliha (85 %), vesi, jodioitu 
suola, hapettumisenestoaine (E331), etikkajauhe. Rasvaa 5,9 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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2491 Kariniemen Kananpojan  
Rintaleike, marinoitu  
270-340 g, n. 4 kg/vuoka, 
vähintään 12 kpl

KESPRO 20034350 
T 717058 
MN 4650 
Heino 707001   

AINESOSAT: suomalainen broilerin nahallinen ja luullinen rintaleike 
(78 %), vesi, rypsiöljy, jodioitu suola, etikka, maissitärkkelyssiirappi, 
sokeri, mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), kasvikuitu 
(psyllium, herne), aromit (mm. korianteri, muskottipähkinä), sakeut-
tamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaine 
(maitohappo). Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2261 Kariniemen Kananpojan 
Rintaleike, miedosti suolattu  
220-290 g, n. 4 kg/vuoka, 
vähintään 14 kpl

KESPRO 20117647 
T 484857 
MN 4135 
Heino 8016128   

AINESOSAT: suomalainen broilerin nahallinen ja luullinen 
rintaleike (90 %), vesi, jodioitu suola, kasvikuitu (psyllium, herne). 
Rasvaa 3,6 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KOKONAINEN broileri ja siivet

2457 Kariniemen Grillibroileri,  
kokonainen, marinoitu 
n. 20 kg/säkki, 15 kpl

KESPRO 20030092
MN 4153 
Heino 9901621  

AINESOSAT: suomalainen broileri (86 %), vesi, jodioitu suola, 
rypsiöljy, kasvikuitu (psyllium, herne), maissitärkkelyssiirappi, etikka, 
mausteet (paprika, curry, valkosipuli, valkopippuri), sokeri, aromit 
(mm. korianteri, muskottipähkinä), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, 
guarkumi), happamuudensäätöaine (maitohappo). Rasvaa 6,8 %.

2484 Kariniemen Grillibroileri,     
pintamaustettu 
n. 20 kg/säkki

KESPRO 21141738  

AINESOSAT: suomalainen broileri (91 %), vesi, sokeri, jodioitu suola, 
mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), maissimalto-
dekstriini, aromit (mm. korianteri, muskottipähkinä), kasvikuidut 
(psyllium, herne). Rasvaa 6,4 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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KARINIEMEN KOKONAINEN broileri ja siivet

2829 Kariniemen Kananpojan Siipipala,    
maustettu 
n. 1,4 kg/vuoka

KESPRO 20534424
MN 18243 
Heino 8008652            

AINESOSAT: suomalainen broilerin siipipala (85 %), vesi, dekstroosi, 
jodioitu suola, mausteet (mm. cayenne, mustapippuri), säilöntäaineet 
(E262, maitohappo, kalsiumlaktaatti), aromit (mm. paprika, valko-
sipuli), kasvukuitu (psyllium, herne), sakeuttamisaineet (guarkumi, 
ksantaanikumi). Rasvaa 11 %.

2862 Kariniemen Kananpojan Siipipalat 
n. 2 kg/vuoka

            
AINESOSAT: suomalainen broilerin 
siipipala. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

2837 Kariniemen Kananpojan nahaton 
Reisipala luulla, miedosti suolattu 
n. 150 g, n. 2 kg/vuoka

            
AINESOSAT: suomalainen broilerin reisiliha 
(94 %), vesi, jodioitu suola, kasvikuitu (psyl-
lium, herne). Rasvaa 8,3 %.

KARINIEMEN KANANPOJAN koipireidet ja -palat

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

2221 Kariniemen Kananpojan 
Uunibroileri, maustamaton  
2 x n. 1,3 kg

KESPRO 20844826
MN 2221 
Heino 8020011
              
AINESOSAT: suomalainen broileri. Rasvaa 7,0 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus2900 Kariniemen Kananpojan 
Liekkisiivet®  
3 x 700 g

KESPRO 20559424 
T 502906
Heino 8017347            

AINESOSAT: suomalainen broilerin siipi (85 %), vesi, dekstroosi, 
mausteet (mm. cayenne, mustapippuri), säilöntäaineet (E262, 
maitohappo, kalsiumlaktaatti), jodioitu suola, aromit (mm. paprika, 
valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeuttamisaineet (guarku-
mi, ksantaanikumi). Rasvaa 11 %.
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jaKARINIEMEN KANANPOJAN koipireidet ja -palat

2233 Kariniemen Kananpojan  
Koipireisi, marinoitu  
330-390 g, n. 4 kg/vuoka, 
vähintään 10 kpl

KESPRO 20030200 T 744235 
MN 2233 Heino 744236   
     
AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisi (78 %), vesi, rypsiöljy, jo-
dioitu suola, etikka, maissitärkkelyssiirappi, sokeri, mausteet (paprika, 
curry, valkopippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), aromit 
(mm. korianteri, muskottipähkinä), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, 
guarkumi), happamuudensäätöaine (maitohappo). Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö2468 Kariniemen Kananpojan  
Koipireisi, marinoitu  
330-390 g, n. 16 kg/säkki, 
vähintään 44 kpl

KESPRO 20030216 T 356915   
MN 4657  

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisi (83 %), vesi, rypsiöljy, 
jodioitu suola, maissitärkkelyssiirappi, etikka, sokeri, mausteet (paprika, 
curry, valkosipuli, valkopippuri), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeutta-
misaineet (ksantaanikumi, guarkumi), aromi, happamuudensäätöaine
(maitohappo). Rasvaa 14 %. 

2625 Kariniemen Kananpojan Koipireisi,    
pintamaustettu 
330-390 g, n. 16 kg/säkki
 
KESPRO 21246630  

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisi (88 %), vesi, sokeri, 
jodioitu suola, mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), 
maissimaltodekstriini, kasvikuitu (psyllium, herne), aromit (mm. korian-
teri, muskottipähkinä). Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö2820 Kariniemen Kananpojan 
Koipipala, maustamaton
n. 125 g, 3 x n. 1 kg

KESPRO 20903565  T 593673 
MN 2820 Heino 8021418

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipipala. Rasvaa 3,9 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2836 Kariniemen Kananpojan 
Reisipala luulla, miedosti suolattu 
n. 180 g, n. 2 kg/vuoka

            
AINESOSAT: suomalainen broilerin reisiliha 
(94 %), vesi, jodioitu suola, kasvikuitu (psyl-
lium, herne). Rasvaa 11 %.

2510 Kariniemen Kananpojan 
Koipireisi, miedosti suolattu 
290-330 g, n. 4 kg/vuoka, vähintään 12 kpl

KESPRO 20811657 T 953554
MN 2510 Heino 8017345            

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisi (90 %), vesi, jodioitu 
suola, kasvikuitu (psyllium, herne). Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
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ROSE BROILERI, pakaste (Halal-teurastettu)

2642 Kariniemen Kalkkunan  
Lehtipihvi, miedosti suolattu  
70-90 g, n. 2 kg/vuoka, 25 kpl

KESPRO 20101440 T 717421 
MN 2642 Heino 8006197  
 
AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee (90 %), vesi, 
jodioitu suola, kasvikuitu (psyllium, herne). Rasvaa 1,0 %.

2272 Kariniemen Kalkkunan  
Fileepihvi, miedosti suolattu  
n. 140 g , n. 2,1 kg/vuoka, 15 kpl

KESPRO 20067386 T 716159 
MN 2272 Heino 8006169  
 
AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee (90 %), vesi, jodi-
oitu suola, kasvikuitu (psyllium, herne). Rasvaa 1,0 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

2174 Kariniemen Kalkkunan  
Rintafilee, pakaste
10 x n. 1kg/ltk

KESPRO 20037212 T 637603 
MN 101340 Heino 8003463  

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee. Rasvaa 1,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KALKKUNAN pihvit ja leikkeet

2057 Rose Broileri 
10 x 1,3 kg, 13 kg/ltk 

KESPRO 21435060

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2798 Rose Broilerin koipipala
100-130 g, 4 x 2,5 kg, 10 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 6,0 %.

2960 Rose Broilerinfilee 100 %
110-130 g/kpl, 4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21440715

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 1,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2069 Rose Broilerin Koipireisi 
230-270 g, 4 x 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerin 
koipireisi. Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
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2797 Kariniemen Kananpojan
jauheliha, tuore
n. 3 kg/vac.

KESPRO 21471938  

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisiliha. Rasvaa 3,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KALKKUNAN pihvit ja leikkeet

2337 Annerstedt Kalkkunan filee, 
pakaste 
10 x n. 1 kg/ltk

KESPRO 21451253  
  
AINESOSAT: kalkkunanfilee (EU). Rasvaa 1,0 %.

2253 Kariniemen Kalkkunan  
Paistileike, marinoitu  
n. 80 g, n. 2,3 kg/vuoka, 24 kpl

KESPRO 20037121 T 185421 
MN 2253 Heino 8016130 
  
AINESOSAT: suomalainen kalkkunan reisiliha (80 %), vesi, rypsiöljy, 
jodioitu suola, aromit, maissimaltodekstriini, kasvikuitu (psyllium, 
herne), mausteet (paprika, mustapippuri, valkosipuli, sipuli), karamel-
lisoitu sokeri, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, E211, E262), sokeri, 
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaine 
(maitohappo), maissirae. Rasvaa 8,3 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2967 Kariniemen Kalkkunan Liha, 
jauhettu, pakaste
4 x 3 kg/ltk

KESPRO 21366584
MN 101341 Heino 8050638  

AINESOSAT: suomalainen kalkkunan koipireisiliha. Rasvaa 6,0 %.

KARINIEMEN KANANPOJAN JA KALKKUNAN jauhelihat

KARINIEMEN KALKKUNAN suikaleet

2250 Kariniemen Kalkkunan  
Paistisuikale, miedosti suolattu  
n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20035057 T 22228 
MN 4280 Heino 8006186   

AINESOSAT: suomalainen kalkkunan reisiliha (84 %), vesi, jodioitu 
suola, hapettumisenestoaine (E331), etikkajauhe. Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2141 Kariniemen Kananpojan Liha,
jauhettu, pakaste 
4 x 3 kg/ltk

KESPRO 20037233 T 431221 
MN 101656 Heino 431221  

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisiliha. Rasvaa 3,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!



14

SRL 2018

LEIJONA CATERING OY
Hankintaketjun toimintavarmuus ja kumppaneidenne 
luotettavuus ovat toimintanne kannalta ensiarvoisen 
tärkeitä. Miten yhteistyö HKScanin kanssa on toiminut?

”Yhteistyö HKScanin kanssa on ihan huippuluokkaa. 
Toimitusvarmuus on erittäin hyvä ja tuotteet ovat kor-
kealaatuisia. Mikäli poikkeamia on joskus harvoin ollut, 
ne on hoidettu todella hyvin. Esimerkiksi kuormasta uu-
puneita tuotteita on toimitettu meille pikana nopealla 
aikataululla”, kiittelee Leijona Cateringin hankintapääl-
likkö Mika Parviainen.  

HKScan Pro järjestää ammattikeittiöasiakkailleen eri-
laisia koulutuksia. Jos olette osallistuneet koulutuksiin, 
mitä hyötyä niistä on ollut teille?

”Olen osallistunut yhdessä kollegojen kanssa HKScan 
Pron meille räätälöimiin koulutuksiin. Olemme muun 
muassa käyneet Vantaalla HKScanin keittiömestareiden 
luotsaamilla kokkikursseilla oppimassa uutta reseptiik-
kaa ja inspiroitumassa uutuustuotteista. Nämä kurssit 
ovat olleet meille myös odotettuja kokemustenvaihto-
tilaisuuksia. On ollut ilo tavata oman talon henkilöstöä 
eri puolilta Suomea ja vaihtaa kuulumisia ruuanlaiton lo-
massa”, kertoo Leijona Cateringin keittiömestari Jaak-
ko Sauvola. 

Olette järjestäneet yhteistyössä HKScan Pron kanssa 
erilaisia yhteistapahtumia varuskunnissa. Millaista pa-
lautetta olette saaneet näistä hyvän mielen tempauk-
sista?

”Olemme saaneet tempauksista todella hyvää palautet-
ta. Erityisen muistorikkaan ruokaelämyksen tarjosimme 
varusmiehille, jotka olivat olleet metsässä kaksi viikkoa 
putkeen melko ankeissa olosuhteissa. Ajoimme flank 
steakeilla, HK Maakarit®-makkaroilla ja HK Perunasa-
laatilla lastatun ruokarekan keskelle loppusotaharjoi-
tuksia ja pistimme pystyyn ruokakarkelot. Tämä yllätys 
taisi jäädä monen varusmiehen mieleen pitkäksi aikaa”, 
muistelee Jaakko.

Hoiditte Aku Louhimiehen ohjaaman uuden Tuntemat-
toman sotilaan catering-palvelut. Millaisia haasteita koh-
tasitte kuvausten aikana?

Tuntemattoman sotilaan näyttelijöiden ja tuotantoväen 
catering ei aiheuttanut meille suuria haasteita. Valmis-
timme heille samaa ruokaa kuin varusmiehillekin. Vain 
ruoka-ajat olivat poikkeavat. Elokuvaotoksia kuvattiin 
usein myös yöaikaan ja lämmin lounas saatettiin naut-
tia esimerkiksi puolilta öin. Mutta tämäkään ei tuottanut 
meille ongelmia. Ruokahuolto toimi sovitusti kaikkina 
vuorokauden aikoina, kertoo Jaakko.

Kuvassa Leijona Cateringin 
Jaakko Sauvola sekä HKScanin Janne 

Leppänen, Teija Malén ja Tom Tapper.

• Työllistää noin 430 ruoka- 
 palvelualan osaajaa

• Yli 50 toimipistettä eri   
 puolilla Suomea

• Yhtiön liikevaihto 71,1  
 miljoonaa euroa vuonna   
 2016

• Valtion 100 %:sti omistama  
 yritys

• Yli 70 000 ateriaa päivässä

• Suurin asiakas Puolustus-  
 voimat, jolle toteutetaan   
 kaikki ruokapalvelut

• Valmistaa ateriat itse
 paikan päällä puhtaista, 
 kotimaisista raaka-aineista
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EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö6052 Chosen Farmers 
Härän sisäfilee 
n. 2 kg

KESPRO 21319504

AINESOSAT: naudanliha (Australia). Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

6005 Chosen Farmers
Härän entrecôte
n. 5 kg

KESPRO 21319501

AINESOSAT: naudanliha (Australia). Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

6054 Chosen Farmers Härän 
ulkofilee makurasvalla
n. 6,5 kg

KESPRO 21017248

AINESOSAT: naudanliha (Australia). Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6053 Chosen Farmers 
Härän paahtopaisti
n. 3 kg

KESPRO 21319508

AINESOSAT: naudanliha (Australia). Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

CHOSEN FARMERS: nauta

6020 Chosen Farmers
Härän niska/etuselkä
n. 8 kg

KESPRO 21247233 MN 6020

AINESOSAT: naudanliha (Australia). Rasvaa 8,4 %.

6122 Chosen Farmers Angus 
Naudan flanksteak
n. 1,3 kg

MN 6122

AINESOSAT: naudanliha (Irlanti). Rasvaa 4,1%.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö3905 Tamminen Rotukarja Naudan 
ulkofilee, 1/2, kalvoton 
n. 2,5 kg

MN 1101

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus

3910 Tamminen Rotukarja    
Naudan entrecôte
n. 2,5 kg

MN 3910

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

Tamminen Rotukarjatuotteet ovat 100 % suomalaista naudanlihaa.
Jokaisessa Rotukarjatuotteessa on rotu- sekä kasvattajatilan tiedot.TAMMINEN: Rotukarjatuotteet
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TAMMINEN: Rotukarjatuotteet

3914 Tamminen Rotukarja Naudan 
rinta, luuton
n. 4 kg

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö3562 Tamminen Naudan flat iron steak
n. 600 g/vac.

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,1 %. 

3882 Tamminen Rotukarja Naudan 
flanksteak
n. 900 g

MN 1901

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 2,6 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3916 Tamminen Rotukarja Naudan 
ribs, luullinen grillikylki
n. 2,5 kg

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 8,4 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3919 Tamminen Rotukarja Naudan 
tuore burgeripihvi
10 x 160 g, 1,6 kg/vuoka

MN 1844

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3945 Tamminen Rotukarja Naudan burgeripihvi, pakaste
30 x 200 g, 6 kg/ltk

MN 1005863

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 17 %.

EAN myyntiyksikkö

5629 Tamminen Rotukarja Naudan 
jauheliha 17 %
2 kg/vac.

MN 5629

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3809 Tamminen Luomu Naudan 
jauheliha 17 %, pakaste
4 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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MÄÄRÄPAINOPIHVIT: nauta

1975 HK Naudan sisäfileepihvi 
n. 180 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 20037175  
MN 1975 

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

4769 Annerstedt Naudan sisäfileepihvi
n. 200 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 20946118  
MN 4769

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus4776 Annerstedt Naudan 
ulkofileepihvi, nuijittu
n. 140 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20911296  
MN 4776

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,1 %.

EAN myyntiyksikkö

3230 HK Naudan ulkofileepihvi, nuijittu
n. 150 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20067073 
T 96354 
MN 3230  

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö1974 HK Naudan sisäfileepihvi
n. 150 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 20037173 
T 457556
MN 1974 

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

4770 Annerstedt Naudan sisäfileepihvi 
n. 150 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 20673349 
MN 4772 

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,0 %.

4775 Annerstedt Naudan sisäfileepihvi 
n. 160 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 20940081 
MN 4775

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö3639 HK Takuumurea Naudan 
ulkofileepihvi, nuijittu
n. 150 g,  5 kpl/vac.

MN 3639 

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

UUTUUS!
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MÄÄRÄPAINOPIHVIT: nauta

4771 Annerstedt Naudan    
ulkofileepihvi, nuijittu
n. 150 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20673354 T 9176223
MN 4771 

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3513 HK Naudan ulkofileepihvi, nuijittu
n. 200 g, 5 kpl/vac.

KESPRO 21220680  T 9168857 
MN 3513

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3511 Annerstedt Naudan ulkofileepihvi, 
nuijittu
n. 200 g, 5kpl/vac.

KESPRO 21097214 
MN 3511

AINESOSAT: naudanliha (EU). Rasvaa 4,1 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

3876 HK Naudan entrecôte
n. 2 kg/vac.

KESPRO 20763157  T 9850108
Heino 8035664

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

3438 HK Takuumurea Naudan sisäpaisti 
n. 5 kg/vac.

KESPRO 20415494 T 368381 
MN 1311 Heino 8016023

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

TAKUU- 
MUREA

EAN myyntiyksikkö

HK NAUDANLIHA: fileet, paistit, muu palaliha

1951 HK Naudan ulkofilee, kalvoton
n. 4,5 kg/vac.

KESPRO 20011817 T 741462
MN 1702     Heino 8011150

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus

3437 HK Takuumurea Naudan sisäfilee  
n. 1,5 kg/vac.

KESPRO 20410504 T 9850090
MN 1116 Heino 8010378

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

TAKUU- 
MUREA

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

NAUDANLIHA: suikaleet, kuutiot

1979 HK Naudan paistisuikale (NE) 
1 x 1 x 5 cm, n. 2 kg/vac.

KESPRO 20037128 T 750919 
MN 1725 Heino 9901653

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3656 HK Naudan paistikuutio (NE) 
n. 2 kg/vac.

KESPRO 20067032 T 703942 
MN 1731 Heino 9901696

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,0 %.

1971 HK Naudan lihakuutio (N0) 
n. 2 kg/vac.

KESPRO 20004756 T 750703 
MN 1732 Heino 9901650

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 6,0 %.

3494 HK Naudan fileesuikale, pakaste
3 x n. 1,7 kg/ltk

KESPRO 21434039 T 9850108
Heino 8035664

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 5,0 %.

3129 Annerstedt Naudan 
fileesuikale, pakaste 
3 x n. 1,7 kg/ltk

KESPRO 21291792 T 9185026

AINESOSAT: naudanliha (EU). 
Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

HK NAUDANLIHA: fileet, paistit, muu palaliha

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

3435 HK Takuumurea Naudan 
paahtopaisti  
n. 2,6 kg/vac.

KESPRO 20415493 T 368654 
MN 1310 Heino 8010377

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

1850 HK Naudan lapa, luuton
n. 4 kg/vac.

KESPRO 20037090  T 9801572
MN 1850 Heino 9901635

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

TAKUU- 
MUREA
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3077 HK Viljaporsaan 20 % 
krossattu, pakaste  
4 x 3 kg/ltk

KESPRO 21179909 
MN 1005861 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus Ean myyntiyksikkö

3260 HK Nauta-sika jauheliha 8-10 % 
(50/50), n. 3 kg/vac.

KESPRO 20850471 
T 206748 
MN 10130 
Heino 8017152

AINESOSAT: suomalainen liha (nauta, sika). Rasvaa 8-10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3679 HK Naudan jauheliha 15-17 %
n. 3 kg/vac.

KESPRO 20004441 
T 706937 
MN 1842 
Heino 9901700

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 15-17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3668 HK Naudan jauheliha 8-10 %
n. 3 kg/vac.

KESPRO 20004427 
T 733865 
MN 1841 
Heino 9901698

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 8-10 %.

3780 HK Naudan jauheliha 10 %
4 x 1 kg

KESPRO 21215657
T 593475

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

HK JAUHELIHAT

1927 HK Nauta-sika jauheliha 15-17 % 
(50/50), n. 3 kg/vac.

KESPRO 20004419 
T 649608 
MN 1843 
Heino 9901644

AINESOSAT: suomalainen liha (nauta, sika). Rasvaa 15-17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3518 HK Viljaporsaan 12 % 
krossattu, pakaste  
4 x 3 kg/ltk

KESPRO 20817509 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 12 %.

Ean myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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NAUTA-HAMPURILAISPIHVIT, raakapakaste

EAN kuluttajapakkaus6111 Annerstedt Nauta-hampurilaispihvi 45 g  
125 kpl, 5,625 kg/ltk

KESPRO 20585672 
MN 1005852 
Heino 307835

AINESOSAT: naudanliha (EU), suola. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus6733 Annerstedt Nauta-hampurilaispihvi 110 g  
68 kpl, 7,48 kg/ltk

KESPRO 20537667 
MN 1005111

AINESOSAT: naudanliha (EU), suola. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus6113 Annerstedt Nauta-hampurilaispihvi 75 g  
60 kpl, 4,5 kg/ltk

KESPRO 20585671 
MN 1005112 
Heino 8044421

AINESOSAT: naudanliha (EU), suola. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus6154 HK Rotukarjan burgeripihvi 188 g 
33 kpl, 6,2 kg/ltk

KESPRO 20975803

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, suola. Rasvaa 18 %.



vuoka = muovivuoka  •  vac. = vakuumipakkaus  •  ltk = pahvilaatikko  •  pss = pussi
  =Gluteeniton  •   =Laktoositon  •   =Vähälaktoosinen  •   =Runsasproteiininen  •   =Pakastetuote22

EAN kuluttajapakkaus

HK RYPSIPORSAS®: muu palaliha

1295 HK Rypsiporsas® Ulkofilee  
n. 3,2 kg/vac.

KESPRO 20964317 
Heino 8039508

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 4,5 %.

1491 HK Rypsiporsas® Pluma, pakaste  
280-380 g, 3 x n. 3 kg/ltk

KESPRO 21429816 T 9141003
MN 1005875

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 14,2 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1146 HK Rypsiporsas® Niska EXTRA
n. 2 kg/vac.

KESPRO 20937059 
MN 1146 Heino 8023655

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 13 %.

1729 HK Rypsiporsas® Racks luulla, 
pakaste
3 x n. 3 kg/ltk

KESPRO 21446839 T 9173600 
MN 1005874

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 4,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1609 HK Rypsiporsas® Ribs, pakaste
400-500 g, n. 10 kg/ltk

T 9171059

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 8,4 %.

1618 HK Rypsiporsas® Kylki, 
luuton, pakaste
n. 15 kg/ltk

KESPRO 21446841 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®). Rasvaa 25 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö
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PORSAANLIHA: annosleikkeet

3501 HKScan pro Paneroitu porsaanleike, pakaste 
n. 120 g, 30 kpl, 3,6 kg/ltk

KESPRO 21316026

AINESOSAT: porsaan ulkofilee (Viro), korppujauho (vehnä), 
vesi, muunnettu vehnätärkkelys, vehnäjauho, sokeri, suola, 
mausteet (mustapippuri, valkopippuri, paprika). Lihapitoisuus 
70 %. Rasvaa 6,7 %.

EAN myyntiyksikkö

3202 HK Viljaporsaan ulkofileeleike, 
nuijittu
n. 150 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20037164 T 41277
MN 3202 Heino 8017153 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3529 HKScan pro Paneroitu porsaanleike, pakaste
n. 140 g, 30 kpl, 4,2 kg/ltk

KESPRO 21388119 

AINESOSAT: porsaan ulkofilee (Viro), korppujauho (vehnä), 
vesi, muunnettu vehnätärkkelys, vehnäjauho, sokeri, suola, 
mausteet (mustapippuri, valkopippuri, paprika). Lihapitoisuus 
70 %. Rasvaa 6,7 %.

EAN myyntiyksikkö

1962 HK Viljaporsaan ulkofileeleike, 
nuijittu
n. 120 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20004897  T 735217 
MN 2051 Heino 8010362  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 4,1 %.

3274 HK Viljaporsaan sisäfileenoisetti
n. 70 g, 10 kpl/vac.

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2781 HK Viljaporsaan ulkofileeleike, 
nuijittu
n. 140 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20037163  T 736538 
MN 2052 Heino 8010363

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3457 HK Viljaporsaan kyljys
n. 150 g, n. 1 kg/vuoka

KESPRO 21043759 T 723205
MN 3457  Heino 8029779

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 6,9 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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PORSAANLIHA: annosleikkeet

3591 Annerstedt Porsaan lehtipihvi, 
pakaste
n. 150 g, 20 kpl, n. 3 kg/ltk

KESPRO 21306428

AINESOSAT: porsaanliha (EU). Rasvaa 1,7 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

HK VILJAPORSAS: fileet, kinkut, muu palaliha

1721 HK Viljaporsaan sisäfilee, 
yksittäin pakattu
2 x n. 0,55 kg

KESPRO 20061308 T 215996 
MN 17210  Heino 9901629 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 4,1 %.

1727 HK Viljaporsaan sisäfilee
n. 0,55 kg/kpl, 6 kpl, n. 3,6 kg/vac.
 
KESPRO 20072363 T 9152570 
MN 2014 Heino 8006164

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3620 HK Viljaporsaan ulkofilee, 
puhdistettu
n. 3,2 kg/vac.

KESPRO 20101900 T 194761  
MN 2017  Heino 8009296 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 4,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3381 HK Viljaporsaan kinkku, 
luuton, rasvaton
n. 5,2 kg/vac.

KESPRO 20037085 MN 3381

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 5,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1625 HK Viljaporsaan niska  
n. 2,3 kg/vac.

KESPRO 20019186 T 745307 
MN 2025 Heino 911625 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 24 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1743 HK Viljaporsaan potkaliha  
n. 6 kg/vac. 

KESPRO 20019598 Heino 8017161 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 8,0 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK VILJAPORSAS: suikaleet, kuutiot

3464 HK Viljaporsaan kinkkusuikale (SE)
1 x 1 x 5 cm, n. 2 kg/vac.

KESPRO 20037135 T 745349 
MN 2351 Heino 8010365

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 5,4 %.

1918 HK Viljaporsaan lihasuikale (S0)
1 x 1 x 5 cm, n. 2 kg/vac.

KESPRO 21145387  T 704064  
MN 2018 Heino 8006159 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

1955 HK Viljaporsaan paistikuutio (SE)
2 x 2 cm, n. 2 kg/vac.

KESPRO 20037151      T 745299 
MN 2350 Heino 8010364

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 5,4 %.

1972 HK Viljaporsaan lihakuutio (S0)
2 x 2 cm, n. 2 kg/vac.

KESPRO 20037154      T 706226 
MN 2072 Heino 8006160

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. 
Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

2067 HK Naudan maksaviipale 
n. 1 kg/vac., n. 5 kg/ltk

KESPRO 20037100  T 9175845
MN 100154  Heino 217034

AINESOSAT: suomalainen naudanmaksa. 
Rasvaa 6,0 %.

3886 HK Naudan maksa, jauhettu  
6 x 1,4 kg/ltk

KESPRO 20537658  T 654038 
MN 100156  Heino 8022628

AINESOSAT: suomalainen naudanmaksa. 
Rasvaa 6,0 %.

2068 HK Naudan maksakuutio 
2 x 2 cm, n. 5 kg/ltk

KESPRO 20037179  T 643627 
MN 100155  Heino 8022627

AINESOSAT: suomalainen naudanmaksa. 
Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

HK ELIMET, pakaste

EAN kuluttajapakkaus
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LAMMAS JA RIISTA, pakaste

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3665 Tamminen Luomu Karitsan potka  
6 x n. 0,5 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen karitsanliha. 
Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

3293 Tamminen Luomu Karitsan 
jauheliha 
4 x 2 kg/ltk

MN 1056715

AINESOSAT: suomalainen karitsanliha. 
Rasvaa 15 %.

1151 Annerstedt Karitsan paahtopaisti  
n. 100-150 g, n. 0,6 kg/vac., /n. 12 kg/ltk

KESPRO 20833113
MN 1005871
Heino 8047493

AINESOSAT: karitsanliha (Uusi-Seelanti). 
Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1464 Annerstedt Karitsan lihakuutio 
2 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: karitsanliha (Uusi-Seelanti). 
Rasvaa 12 %.

3660 Annerstedt Karitsan karee  
n. 450 g, n. 10 kg/ltk

KESPRO 21388118 

AINESOSAT: karitsanliha (Uusi-Seelanti) 
Rasvaa 10 %.

3824 Annerstedt Saksanhirvikäristys  
2 x 2,5 kg/ltk 

KESPRO 20068169

AINESOSAT: saksanhirvi (Uusi-Seelanti), vesi, 
suola. Lihapitoisuus 90 %. Rasvaa 7,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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MAKSUTON KOULURUOKA 
70 VUOTTA – HUIPPUA!

Maksuton kouluruokailu alkoi Suo-
messa vuonna 1948, kun eduskunta 
määräsi kunnat ensimmäisenä 
maailmassa tarjoamaan läm-
pimän lounaan koululaisille. 
HKScan Pro juhlistaa koulu-
ruokailun 70-vuotista taivalta käyn-
nistämällä kampanjan kouluissa 
tarjottavan ruuan päivittämiseksi 
uusien ravintosuositusten ja nuor-
ten makumaailman mukaiseksi. 

Kouluruualla on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvin-
voinnille. Terveellinen ja maukas ateria edistää tervettä 
kehitystä sekä ylläpitää vireyttä ja keskittymiskykyä op-
pitunneilla. Valitettavan monelle lapselle koulussa nau-
tittu lounas on päivän ainoa lämmin ruoka, joten sen 
merkitys korostuu entisestään.

Jaksaakseen lapsen tulee syödä riittävästi. Liikkuva lap-
si tarvitsee energiaa niin normaaliin kasvuun kuin itse 
liikuntasuoritukseen ja siitä palautumiseen. Hyvä mitta-
ri riittävään energiansaantiin on hyvä mieli, reipas olo ja 
jaksaminen kouluaskareissa.

Suhde liikuntaan ja lapsen käsitys itsestään liikkujana 
vahvistuu parhaiten myönteisten kokemusten ja onnis-
tumisen tunteiden kautta. HKScan on mukana Lasten 
Liike -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota lapsille 
mahdollisuus osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon 
tai iltapäivien harrastustoimintaan. Lisäämällä toimintaa 

koulupäivien jälkeen helpotetaan perheiden arkea 
ja vähennetään lasten mahdollisesti yksinäisiä 

iltapäiviä.

HKScan Pron ratkaisut ja   
 palvelut kouluruokailuun

HKScan Pro on kouluruokahankinnois-
ta vastaavan luotettava ja osaava yhteis-

työkumppani, joka ymmärtää koulukeittiöiden 
tarpeet ja tarjoaa korkealaatuisia tuotteita 
sekä parhaita ruokaratkaisuja. Toimintamme 
kivijalkoja ovat asiakkaan liiketoimintaa tuke-
van tuotevalikoiman lisäksi korkea toimitus-

varmuus, laatulupausten pitävyys ja kilpailuky-
kyinen hinnoittelu. 

Maksuton, maittava kouluruoka täyttää 
70 vuotta. Tehdään siitä yhdessä 
entistäkin parempaa!
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7456 HK Naudan paahtopaisti, viipaloitu  
n. 16 g, 1,5 kg/vuoka

KESPRO 20812936  T 961839 
MN 1313   Heino 8017747

AINESOSAT: suomalainen naudanpaisti, vesi, jodioitu suola, stabi-
lointiaineet (E450, E451), dekstroosi, mausteet (mustapippuri, chili), 
hapettumisenestoaine (E301). Lihapitoisuus 92 %. Rasvaa 4,0 %. 

7619 HK Ylikypsä Naudan rinta  
n. 2 kg/vac. 

KESPRO 21393006  

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola, stabiloin-
tiaineet (E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 101 g lihaa. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7958 HKScan pro Naudan lihakuutio (N0)  
3 kg/vac.

KESPRO 21187334

AINESOSAT: naudanliha (Viro), jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus7957 HK Naudan lihakuutio (N0)  
3 kg/vac.

KESPRO 20037258  T 644294 
MN 7957  Heino 9902005

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 9,0 %.

7480 HK Naudan patapihviviipale (NE) 
3 kg/vac.

KESPRO 20037280  T 564138 
MN 7480  Heino 9901980

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 128 g lihaa. Rasvaa 3,9 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7290 HK Naudan paistikuutio (NE) 
3 kg/vac.

KESPRO 21337684

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 128 g lihaa. Rasvaa 5,5 %.

EAN kuluttajapakkaus7296 Annerstedt Naudan paistikuutio (NE)   
3 kg/vac.

KESPRO 20529605  T 550665
MN 7296  Heino 8016131

AINESOSAT: naudanliha (EU), jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 128 g lihaa. Rasvaa 5,5 %. 
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7038 HKScan pro Haudutettu 
naudanposki, pakaste 
2 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 21307234   
 
AINESOSAT: naudanliha (EU), jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 105 g lihaa. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

EAN kuluttajapakkaus7961 HK Naudan maksakuutio  
3 kg/vac.

KESPRO 20046991  T 485433 
MN 7961  Heino 9902007

AINESOSAT: suomalainen naudanmaksa. 100 g:aan 
tuotetta on käytetty 129 g maksaa. Rasvaa 7,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

7481 HK Naudan paistilastu (NE)
3 kg/vac. 

KESPRO 20923013  T 625343
MN 7481 

AINESOSAT: suomalainen naudaliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 117 g lihaa. Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7486 HK Naudan paistisuikale (NE)  
3 kg/vac.

KESPRO 21337685 
MN 1500
 
AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 128 g lihaa. Rasvaa 5,5 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

7616 HK Naudan lihasuikale (N0) 
3 kg/vac.

KESPRO 20950425 T 1750
MN 1616 Heino 8022067

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 110 g lihaa. Rasvaa 5,7 %.

7741 Annerstedt Naudan fileesuikale, miedosti suolattu 
3 kg/vac.

AINESOSAT: naudan fileesuikale (EU), jodioitu suola. 
100 g tuotetta on käytetty 110 g lihaa. Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus7487 Annerstedt Naudan paistisuikale (NE)  
3 kg/vac.

KESPRO 20047019  T 642553 
MN 7487  Heino 9901982
 
AINESOSAT: naudanliha (EU), jodioitu suola. 100 g:aan 
tuotetta on käytetty 128 g lihaa. Rasvaa 5,5 %.

7482 Annerstedt Naudan paistilastu (NE) 
3 kg/vac.

KESPRO 21472345
 
AINESOSAT: naudanliha (Saksa), jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 117 g lihaa. Rasvaa 6,0 %
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7037 HKScan pro Haudutettu 
porsaanposki, pakaste 
2 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 21307233  Heino 8048028  
 
AINESOSAT: porsaanliha (EU), jodioitu suola.
100 g:aan tuotetta on käytetty 105 g lihaa. Rasvaa 7,3 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7433 HK Rypsiporsas® Pluma, pakaste 
2 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 21444281 MN 1005876
   
AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Ryp-
siporsas®), jodioitu suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine 
(E301). 100 g:aan tuotetta on käytetty 102 g 
lihaa. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö7453 HK Rypsiporsas® 
Haudutettu niska 
3 x n. 1,1 kg, n. 3,3 kg/vac.  

KESPRO 20879422  T 354704
MN 7453  Heino 8019727

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsipor-
sas®), jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, E451), 
dekstroosi, hapettumisenestoaine (E316). 100 g:aan 
tuotetta on käytetty 120 g lihaa. Rasvaa 11 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

7475 HK Rypsiporsas® Ylikypsä kylki  
n. 2,5 kg/vac. 

KESPRO 20969570  T 957514
MN 2511  Heino 8023027

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®), 
jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi, 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), hapettumisen-
estoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 115 g lihaa. Rasvaa 25 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7334 HK Viljaporsaan Pluma, pakaste 
2 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 21472341  T 9136292

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, 
stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi, hapettu-
misenestoaine (E301). 100 g:aan tuotetta on käytetty 
102 g lihaa. Rasvaa 18 %.

7753 HK Viljaporsaan kypsä niska 
n. 2 kg /vac.

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, 
jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, E451), 
dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 102 g lihaa. 
Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

EAN kuluttajapakkaus7732 HK Karjalanpaisti 
3 kg/vac.

KESPRO 21006882 T 185314
MN 1703 Heino 8030324

AINESOSAT: suomalainen porsaan- ja naudanliha, vesi, porkkana, si-
puli, muunnettu tärkkelys, jodioitu suola, mustapippuri, maustepippuri, 
laakerinlehti. Lihapitoisuus 63 %. Rasvaa 7,8 %.
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7539 HK Rypsiporsas® Filetto, pakaste 
3 x n. 1 kg/ltk 

KESPRO 21429814 T 9152224
Heino 1005877

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®), jodioitu suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine 
(E301). 100 g:aan tuotetta on käytetty 102 g 
lihaa. Rasvaa 24 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7488 HK Viljaporsaan paistikuutio (SE) 
3 kg/vac.  

KESPRO 20732556  T 2287
MN 2303  Heino 8016022

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola. 
100 g:n tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 7,1 %.

7913 Annerstedt Korean BBQ 
Baby back ribs, pakaste
16 x n. 370 g, n. 6 kg/ltk

KESPRO 21307615  Heino 8045682 

AINESOSAT: porsaanliha (EU), marinaadi (sokeri, suola, sii-
rappi, mausteet (mm. paprika), aromit (mm. savu, valkosipuli, 
mustapippuri), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo ja 
maitohappo), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), väri 
(E150c)). Rasvaa 16 %. Saattaa sisältää: sinapinsiemen, selleri, 
soija, vehnä, ruis, maito ja seesaminsiemen. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus7959 HK Viljaporsaan lihakuutio (S0)  
3 kg/vac.

KESPRO 20047013  T 643296 
MN 7959  Heino 8005007

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola. 
100 g:n tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 9,0 %.

7912 Annerstedt BBQ Spare ribs
7 x n. 900 g, n. 6,3 kg/ltk

KESPRO 21307614  T 9123761 
Heino 8045681  

AINESOSAT: porsaanliha (EU), marinaadi (sokeri, suola, siirappi, mausteet 
(mm. paprika), aromit (mm. savu, valkosipuli, mustapippuri), happamuu-
densäätöaineet (sitruunahappo ja maitohappo), hapettumisenestoaine (as-
korbiinihappo), väri (E150c)). Rasvaa 16 %. Saattaa sisältää: sinapinsiemen, 
selleri, soija, vehnä, ruis, maito ja seesaminsiemen. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6129 HK Ylikypsä porsaan niska, 
viipaloitu, pakaste 
n. 50 g, 2 x 2 kg/ltk 

KESPRO 21393007

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu 
suola, kasvikuitu, hapettumisenestoaine (askorbiinihap-
po), rypsiöljy, aromit (mm. savu), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 13 %.
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

EAN kuluttajapakkaus7294 HKScan pro Broilerin filee, miedosti suolattu 
n. 140 g, 3 kg/vac.

KESPRO 20757968  MN 18246 
Heino 8020210 

AINESOSAT: broilerinfilee (Viro), jodioitu suola, perunatärkke-
lys, stabilointiaineet (E450, E451), ksantaanikumi. Lihapitoisuus 
97 %. Rasvaa 2,2 %.

EAN kuluttajapakkaus7430 Kariniemen Kananpojan fileesuikale, miedosti suolattu    
3 kg/vac.

KESPRO 21345333 T 338061
Heino 9516618

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 113 g lihaa. Rasvaa 3,5 %.

7851 Annerstedt Broilerin filee, irtopakaste 
100-120 g, 4 x 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: broilerinfilee (Puola), vesi, suola, dekstroosi, tapioka-
tärkkelys, stabilointiaine (E451), sakeuttamisaine (E407), luontai-
nen aromi. Lihapitoisuus 90 %. Rasvaa 1,5 %.

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7746 Kariniemen Kananpojan fileepihvi, pakaste   
n. 120 g, 2 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21285425 T 449033
MN 1016616 Heino 8050714  

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, riisitärkkelys, jo-
dioitu suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), 
glukoosi, stabilointiaine (E450). 100 g:aan tuotetta on käytetty 
109 g lihaa. Rasvaa 2,2 %.

EAN kuluttajapakkaus7748 Kariniemen Kananpojan sisäfileepala, pakaste 
2 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21288938  T 9166323
MN 1016615  

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, riisitärkkelys, jo-
dioitu suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), 
glukoosi, stabilointiaine (E450). 100 g:aan tuotetta on käytetty 
109 g lihaa. Rasvaa 2,2 %.

7489 HK Viljaporsaan paistisuikale (SE)  
3 kg/vac.

KESPRO 20047010  T 185298
MN 7488  Heino 9901983

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 7,1 %.

EAN kuluttajapakkaus

7469 HK Viljaporsaan lihasuikale (S0)
3 kg/vac. 

KESPRO 20923717 T 615906 
MN 7469 Heino 8042206

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7921 Kariniemen Kananpojan fileesuikale, hunajamarinoitu
3 kg/vac. 

KESPRO 21345334  MN 7921

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, rypsiöljy, vesi, hunaja-omenavii-
nietikka, jodioitu suola, dekstroosi, guarkumi, ksantaanikumi, muunnettu 
maissitärkkelys, mausteet (paprika, kurkuma, valkosipuli, mustapippuri, cur-
ry, sipuli), kerma-aromi, sitruunahappo. Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 6,4 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7477 Kariniemen Kananpojan paistisuikale, miedosti suolattu  
3 kg/vac.

KESPRO 20039711  T 265009 
MN 4151  Heino 9901979

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 110 g lihaa. Rasvaa 7,0 %.

7617 Kariniemen Kananpojan paistipala
3 kg/vac. 

KESPRO 20969571  T 94417 
MN 4136  Heino 8023509

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 110 g lihaa. Rasvaa 7,0 %.

8850 Kariniemen Keitetty 
viillokkipala, pakaste 
2 x 3 kg/ltk

KESPRO 20483396 T 452169
MN 101579 Heino 452169

AINESOSAT: suomalainen broilerin- ja kalkkunanliha, vesi, 
jodioitu suola, stabilointiaineet (karrageeni, E450, E451). 
Lihapitoisuus 95 %. Rasvaa 6,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus2365 Kariniemen Uunipaistettu 
broilerinliha, pakaste  
4 x 1,5 kg/ltk 

KESPRO 20037273  T 80150
MN 1016605  Heino 9901739

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisiliha, vesi, happamuu-
densäätöaineet (E262, kaliumlaktaatti, E640), stabilointiaineet 
(E450, E451, E1422), jodioitu suola, herneproteiini, mausteet 
(mustapippuri, valkosipuli, paprika, valkopippuri, sipuli, timjami, 
chili), dekstroosi, aromit (mm. korianteri, kumina). 100 g:aan tuo-
tetta on käytetty 126 g broilerinlihaa. Rasvaa 7,0 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus7484 HKScan pro Broilerin fileesuikale, hunajamarinoitu  
3 kg/vac.

KESPRO 20047005  T 704874 
MN 7484  Heino 9901981

AINESOSAT: broilerinfilee (EU), rypsiöljy, vesi, hunaja-omenaviinietikka, 
jodioitu suola, dekstroosi, guarkumi, ksantaanikumi, muunnettu maissi-
tärkkelys, mausteet (paprika, kurkuma, valkosipuli, mustapippuri, curry, 
sipuli), kerma-aromi, sitruunahappo. Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 6,4 %.

EAN kuluttajapakkaus7494 HKScan pro Broilerin fileesuikale, miedosti suolattu  
3 kg/vac.

KESPRO 20037310  T 578443 
MN 74940  Heino 9901984

AINESOSAT: broilerinfilee (EU), jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 113 g lihaa. Rasvaa 3,5 %.
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7341 Kariniemen Kalkkunan fileesuikale, miedosti suolattu
3 kg/vac. 

KESPRO 20923718 T 625533
MN 7341 

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanliha, jodioitu suola. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 120 g lihaa. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7470 Kariniemen Kalkkunan paistisuikale, curry-pippuri  
3 kg/vac.

KESPRO 20037841 T 531111 
MN 18341 Heino 9901978

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanliha, rypsiöljy, jodioitu suola, 
dekstroosi, mausteet (curry, sipuli, mustapippuri), sakeuttamisaineet 
(guarkumi, ksantaanikumi, E450, E451), muunnettu maissitärkkelys, 
maltodekstriini (maissi), happamuudensäätöaine (E330), aromit (mm. 
paprika). Lihapitoisuus 90 %. Rasvaa 8,0 %.

7904 HK Rypsiporsas® Pulled pork, 
pakaste
4 x 1,2 kg/ltk

KESPRO 21204745 T 603571
MN 1005865 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®), 
BBQ-kastike (tomaattipyre, sokeri, mausteet (chili, 
mustapippuri, valkosipuli, sipuli, savupaprika, maus-
tepippuri), jodioitu suola, aromit (mm. savu, mauste), 
muunnettu maissitärkkelys, väri (150c), sakeuttamis-
aine (ksantaanikumi), rypsiöljy, vesi, punaviinietikka), 
laakerinlehti. 100 g:aan tuotetta on käytetty 127 g 
lihaa. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7853 Annerstedt Broilerin fileeviipale, kypsä, irtopakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21477552

AINESOSAT: broilerinfilee (EU), vesi, suola, tapiokatärkkelys, 
sakeuttamisaine (E407), dekstroosi, perunakuitu, stabilointiaine 
(E451), happamuudensäätöaine (E640), sakeuttamisaine (E407), 
luontainen aromi. Lihapitoisuus 90 %. Rasvaa 1,0 %

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus

7852 Annerstedt Broilerin fileesuikale, kypsä, irtopakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21477553

AINESOSAT: broilerinfilee (EU), vesi, suola, dekstroosi, tapioka-
tärkkelys, stabilointiaine (E451), sakeuttamisaine (E407), luontai-
nen aromi. Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 2,0 %.

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7850 Annerstedt Broilerin fileekuutio, kypsä, irtopakaste 
5 x 1 kg/ltk

KESPRO 21333142

AINESOSAT: broilerinfilee (EU), vesi, suola, muunnettu tärkkelys 
(tapioka), dekstroosi. Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 1,0 %. 
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

7108 Kivikylän Potkatikkari, pakaste
n. 150 g, 2 x n. 3 kg/ltk

KESPRO 21406251  T 9129743
MN 1006010 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suola, 
tärkkelyssiirappi, hydrolysoitu soija, väri (E150c), sakeut-
tamisaineet, (E407, E412, E466), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), säilöntäaine (E211), aromi (ammoniumklo-
ridi). Lihapitoisuus 89 %. Rasvaa 9,9 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus8475 Annerstedt Ruskistettu naudan jauheliha  
3 kg/vac.

KESPRO 20749956 T 209304 
MN 8475 Heino 8014608

AINESOSAT: jauhettu naudanliha (Saksa), jodioitu suola. 
Lihapitoisuus 99,5 %. Rasvaa 8,3 %.

7658 HK Hernekeittoliha 
3 kg/vac. 

KESPRO 20986037 T 121962 
MN 7658 Heino 8042209

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 73 %, pekoni 11 % 
(suomalainen porsaankylki, jodioitu suola, vesi, dekstroosi, 
stabilointiaineet (E450, E451), säilöntäaine (E250), savuaromi), 
kinkku 11 % (suomalainen porsaankinkku, vesi, jodioitu suola, 
stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450, E451), dekstroosi, 
säilöntäaine (E250), savuaromi), lihaproteiini. 100 g:aan tuotet-
ta on käytetty 102 g lihaa. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

7937 HK Sloppy Joe, pakaste 
3 x 1 kg/ltk 

KESPRO 21429815 T 9152257 
MN 1059683 Heino 8056288

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, tomaattimurska, sipuli, 
tomaattipyre, sokeri, mausteet (mm. valkosipuli, kaneli, savu-
paprika, jalapeno, korianteri, mustapippuri), punaviinietikka, 
oliiviöljy, kaakaojauhe, jodioitu suola, muunnettu maissitärkke-
lys, jalapenoaromi. Lihapitoisuus 60 %. Rasvaa 11 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7906 HKScan pro Pulled chicken, pakaste
4 x 1,2 kg/ltk

KESPRO 21204746 T 603365
MN 1016609 Heino 8042757 

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, BBQ-kastike (to-
maattipyre, sokeri, mausteet (chili, mustapippuri, valkosipu-
li, sipuli, savupaprika, maustepippuri), jodioitu suola, aromit 
(mm. savu, mauste), muunnettu maissitärkkelys, väri (150c), 
sakeuttamisaine (ksantaanikumi), rypsiöljy, vesi, punaviini-
etikka), laakerinlehti. 100 g:aan tuotetta on käytetty 127 g 
lihaa. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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KÄYTTÖVALMIIT KYPSÄT LIHAT

EAN myyntiyksikkö6901 Annerstedt Lammaspyörykkä, paistovalmis
n. 25 g, n. 200 kpl, 5 kg/ltk

KESPRO 21192943
MN 1006009  Heino 8039743

AINESOSAT: jauhettu naudanliha (Saksa), jauhettu lampaanliha (Uusi-
Seelanti), jauhettu porsaanliha (Ruotsi), sipuli, vesi, korppujauho 
(vehnä), soijaproteiini, mausteet (kardemumma, inkivääri, korianteri, 
valkosipuli, mustapippuri, kurkuma, kaneli, laakerinlehti, juustokumina, 
minttu, muskotinkukka, neilikka, jalapeno), dekstroosi, suola, aromit 
(umami, tomaatti), rypsiöljy. Lihapitoisuus 61 %. Rasvaa 13 %.

EAN myyntiyksikkö6900 Annerstedt Lihapyörykkä, paistovalmis  
n. 25 g, n. 200 kpl, 5 kg/ltk

KESPRO 20424025 T 201509 
MN 1056713  

AINESOSAT: jauhettu porsaanliha (Ruotsi), vesi, jauhettu nau-
danliha (Saksa), korppujauho (vehnä), soijaproteiinivalmiste, 
sipuli, hiivauute, suola, mausteet (mm. valkopippuri, maustepip-
puri, korianteri, valkosipuli, mustapippuri), dekstroosi. Lihapitoi-
suus 61 %. Rasvaa 16 %.

EAN myyntiyksikkö8908 Annerstedt Riistapyörykkä, paistovalmis  
n. 25 g, n. 200 kpl, 5 kg/ltk

KESPRO 20421481 T 41475 
MN 1005103  

AINESOSAT: jauhettu saksanhirvi 30 % (Uusi-Seelanti), vesi, jauhettu 
porsaanliha (Ruotsi), korppujauho (vehnä), mausteet (mm. sipuli, 
paprika, mustapippuri), soijaproteiinivalmiste, hernekuitu, suola, 
lihaproteiini, stabilointiaineet (E450, E451), aromit (mm. valkopippuri, 
timjami), hapettumisenestoaine (E316), aromivahvenne (E621). Lihapi-
toisuus 51 %. Rasvaa 12 %.

RAAKAPAKASTEET

EAN kuluttajapakkaus8474 HK Ruskistettu nauta-sika jauheliha  
3 kg/vac.

KESPRO 20750037  T 209064 
MN 8474 Heino 8014609

AINESOSAT: suomalainen jauhettu naudan- ja sianliha, 
vesi, lihaproteiini (sika), jodioitu suola. Lihapitoisuus 95 %. 
Rasvaa 9,0 %.

8476 Kariniemen Kypsä Broilerin jauheliha  
3 kg/vac. 

KESPRO 20795961 T 0722827
MN 8476 Heino 8017050

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, jodioitu suola.
Lihapitoisuus 99,5 %. Rasvaa 5,5 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus8464 HK Viljaporsaan Ruskistettu jauheliha  
3 kg/vac.

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola. 
Lihapitoisuus 99 %. Rasvaa 12 %.

UUTUUS!
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RAAKAPAKASTEET

EAN myyntiyksikkö8995 Annerstedt Thai possupyörykkä, paistovalmis
n. 25 g, n. 200 kpl, 5 kg/ltk

KESPRO 21112609 T 410977 
Heino 8036083

AINESOSAT: jauhettu porsaanliha (Ruotsi), sipuli, vesi, korppujauho 
(vehnä), soijaproteiini, limemehu, mausteet (salottisipuli, korianteri, 
inkivääri, sitruunaruoho, lime, sokeri, auringonkukkaöljy, kaffir lime, 
jalapeno, kookosjauhe, curry, dekstroosi, sitruunamehu, kurkuma, 
valkopippuri, maustepippuri, mustapippuri, valkosipuli, kumina), suola, 
rypsiöljy. Lihapitoisuus 63 %. Rasvaa 14 %.

7787 HK Lihamureke, paistovalmis 
6 x 1,7 kg/ltk

KESPRO 20548316  T 398206 
MN 1005314  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen naudanliha, 
korppujauho (vehnä), soijaproteiini, sipuli, jodioitu suola, mausteet 
(sipuli, valkopippuri, maustepippuri, korianteri, mustapippuri), deks-
troosi, aromi (umami). Lihapitoisuus 55 %. Rasvaa 15 %.

7759 HK Murekemassa, tuore 
2 kg/vac.

KESPRO 21385303 T 9167420  

AINESOSAT: suomalainen naudanliha (29 %), suomalainen porsaan-
liha (29 %), vesi, soijaproteiini, sipuli, perunahiutale, säilöntäaineet 
(E326, E262), mausteet (sipuli, valkopippuri, maustepippuri, korian-
teri, valkosipuli, mustapippuri), perunajauho, jodioitu suola, aromi 
(umami), perunakuitu, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo). 
Lihapitoisuus 58 %. Rasvaa 11 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

7915 Annerstedt Naudan pannupihvi, pakaste  
n. 150 g, 5,5 kg/ltk 

KESPRO 21340531

AINESOSAT: naudanliha (EU), kananmuna, vesi, korppujauho (veh-
nä), sipuli, kuivattu sipuli, suola, rypsiöljy, mausteet (maustepippuri, 
mustapippuri). Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö7566 Annerstedt Herkkupihvi, pakaste  
n. 85 g, 3 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 20709360

AINESOSAT: naudanliha (EU) 33 % , porsaanliha (EU) 33 %, vesi, 
korppujauho (vehnä), sipuli, soijaproteiini, maitojauhe, lihaproteiini, 
suola, mausteet (muskotti, mustapippuri, valkosipuli), aromit.  Lihapitoi-
suus 66 %. Saattaa sisältää sinappia, selleriä ja kananmunaa.

EAN kuluttajapakkaus

KYPSÄT PIHVIT, PYÖRYKÄT, MUREKE JA SIIVET

EAN kuluttajapakkaus7516 HK Jauhelihapihvi 
n. 55 g, n. 33 kpl, 2 kg/vuoka

KESPRO 20860491  T 219857 
MN 41015  Heino 8018183

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen naudanliha, 
korppujauho (vehnä), soijaproteiini, perunajauho, hernekuitu, mausteet 
(mm. sipuli, mustapippuri, korianteri), jodioitu suola, happamuudensäätöai-
neet (E262, kaliumlaktaatti), dekstroosi. Lihapitoisuus 52 %. Rasvaa 13 %.
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KYPSÄT PIHVIT, PYÖRYKÄT, MUREKE JA SIIVET

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7633 HK Leivitetty Porsaan fileeleike, pakaste  
18 x 135 g, 2 x 2,45 kg/ltk  

KESPRO 21440804

AINESOSAT: suomalainen porsaanfilee, vesi, vehnäjauho, jodioitu 
suola, modifioitu maissitärkkelys, rypsiöljy, stabilointiaine (E450, E451, 
E415), maltodekstriini, perunatärkkelys, happamuudensäätöaine (E640), 
kasvikuitu (psyllium), hiiva. Lihapitoisuus 76 %. Rasvaa 8,0 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7916 HKScan pro Jauhemaksapihvi, pakaste 
n. 73 g, 4 kg/ltk  

KESPRO 21391661 MN 1059682 

AINESOSAT: naudanmaksa (EU), peruna, sipuli, laktoositon voi, 
muunnettu maissitärkkelys, siirappi, perunajauho, perunakuitu, 
suola, mauste (valkopippuri). Lihapitoisuus 38 %. Rasvaa 8,3 %.

7993 Rakvere Lindströminpihvi, pakaste 
n. 40 g, 3 x n. 2 kg/ltk

KESPRO 20537114 T 623769  
MN 1056201

AINESOSAT: porsaanliha (Viro), punajuuri (15 %), naudanliha (Viro), 
vesi, sipuli, perunajauho, kapris, lihaproteiini, suola, aromivahvenne (hii-
vauute), kasvikuidut (psyllium, peruna, sitrus), mausteet (mm. valkosipuli 
chili, kumina, muskottipähkinä), stabilointiaine (E450), sokeri, hapettu-
misenestoaine (E315). Lihapitoisuus 72 %. Rasvaa 13 %. Saattaa sisältää 
vehnää, maitoproteiinia, sinappia, selleriä, soijaa ja kananmunaa.

2376 Kariniemen Kananpojan pihvi, 
pakaste 
n. 50 g, 2 x 3 kg/ltk

KESPRO 21347150

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, vesi, soijaproteiini, 
korppujauho (vehnä), hernekuitu, perunajauho, mausteet (val-
kosipuli, inkivääri, sipuli), jodioitu suola, dekstroosi, hiivauute, 
aromit (kana, mustapippuri, sitruuna), rypsiöljy.  Lihapitoisuus 
70 %. Rasvaa 8,0 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö7249 HKScan pro Paneroitu 
broileripihvi, pakaste 
n. 80 g, 2 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21382491

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, virolainen broilerinliha, 
vesi, vehnäjauho, perunajauho, suomalainen siipikarjannahka, 
soijaproteiini, rypsiöljy, vehnätärkkelys, jodioitu suola, glukoosi, 
kana-aromi. Lihapitoisuus 53 %. Rasvaa 17 %.

7998 Kariniemen Kananpojan 
juustopuikula, pakaste 
n. 80 g, 4 x 1,6 kg/ltk

KESPRO 21168639  

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, vesi, korppujauho (mm. vehnä), rypsiöljy, 
suomalainen siipikarjannahka, juusto (5 %), perunatärkkelys, soijaproteiini, jodi-
oitu suola, aromit (mm. juusto, valkopippuri, sitruuna), mausteet (mm. inkivääri, 
korianteri, valkosipuli, kurkuma, kumina, cayenne, neilikka, paprika), dekstroosi, 
hiivauute, hapettumisenestoaine (sitruunahappo). Lihapitoisuus 43 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 50 %. Rasvaa 22 %.
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7196 HK Falafel kasvispyörykät, pakaste  
n. 7 g, 6 x 1 kg/ltk  

KESPRO 21443160 Heino 8056344

AINESOSAT: suomalainen peruna, vesi, härkäpapu, herneprote-
iini, ohramallasuute, sipuli, mausteet (juustokumina, valkosipuli, 
chili, mustapippuri, korianterinlehti, sitruuna), rypsiöljy, korppu-
jauho (vehnä), soijaproteiini, hernekuitu, maissi, jodioitu suola, 
sakeuttamisaineet (E461, karrageeni), emulgointiaineet (lesitiinit), 
dekstroosi, aromit. Rasvaa 12 %. 

7723 Kariniemen Friteeratut 
kanarenkaat, pakaste 
2 x 1,6 kg /ltk

KESPRO 21402246 
MN  1016618  Heino 8057141

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, korppujauho (vehnä), vesi, 
suomalainen siipikarjannahka, rypsiöljy, soijaproteiini, maissi, jodi-
oitu suola, mausteet (mm. kurkuma, korianteri, inkivääri, cayenne, 
neilikka), aromit (mm. sitruuna). Lihapitoisuus 70 %. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KYPSÄT PIHVIT, PYÖRYKÄT, MUREKE JA SIIVET

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö7918 Scan Lihapyörykkä, pakaste 
n. 20 g, 200 kpl, 2 x 2 kg/ltk 

KESPRO 21391662

AINESOSAT: ruotsalainen porsaan- ja naudanliha, vesi, peruna, 
perunajauho, sipuli, suola, perunakuitu, dekstroosi, sokeri, maus-
teuute. Lihapitoisuus 73 %. Rasvaa 15 %.

EAN myyntiyksikkö8930 Scan Cocktailpyörykkä, pakaste  
n. 8 g, n. 525 kpl, 2 x 2,1 kg/ltk

KESPRO 21115141  Heino 8051281        MN 100691

AINESOSAT: ruotsalainen porsaan- ja naudanliha, vesi, peruna, 
perunajauho, sipuli, jodioitu suola, perunakuitu, dekstroosi, sokeri, 
mausteet (muskottipähkinä, mustapippuri), hiivauute, aromit (mus-
kottipähkinä, mustapippuri). Lihapitoisuus 73 %. Rasvaa 15 %. 

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

7969 Scan Lihapyörykkä Maxi, pakaste 
n. 13 g, 2 x 2,1 kg/ltk

KESPRO 21492759

AINESOSAT: ruotsalainen porsaan- ja naudanliha, vesi, peruna, 
perunajauho, sipuli, jodioitu suola, perunakuitu, dekstroosi, sokeri, 
mausteet.  Lihapitoisuus 73 %. Rasvaa 15 g.

UUTUUS!

7476 HK Gluteeniton lihapyörykkä, 
pakaste 
n. 15 g, 2 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, suo-
malainen naudanliha, sipuli, suomalainen broilerinliha, mausteet (mm. 
kurkuma, mustapippuri, neilikka, inkivääri), kasvikuidut (peruna, psyllium), 
perunatärkkelys, herneproteiini, jodioitu suola, sokerit, lihaproteiini (nau-
ta), aromiaineet (mm. liha-aromi, sitruuna, korianteri). Lihapitoisuus 13 %. 
Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 57 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7252 Kariniemen Kalkkunapyörykkä, 
pakaste 
n. 25 g, 2 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanliha, vesi, sipuli, kuitu (herne, 
peruna), perunahiutale, härkäpapu, mausteet (mm. valkosipuli, 
mustapippuri, maustepippuri, lipstikka), ruokasuolavalmiste, deks-
troosi, jodioitu suola. Lihapitoisuus 50 %. Rasvaa 8,0 %.

UUTUUS!

UUTUUS!
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KYPSÄT PIHVIT, PYÖRYKÄT, MUREKE JA SIIVET

EAN kuluttajapakkaus2353 Kariniemen Kananpojan pyörykkä 
n. 15 g, 2 kg/pss.

KESPRO 20850722  T 219881 
MN 2393  Heino 9901779

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, vesi, soijaproteiini, korppujauho 
(vehnä), hernekuitu, perunajauho, mausteet (valkosipuli, inkivääri, sipuli), 
jodioitu suola, dekstroosi, hiivauute, aromit (kana, mustapippuri, sitruuna), 
rypsiöljy.  Lihapitoisuus 70 %. Rasvaa 8,0 %.

7110 Kariniemen Kananpojan 
nugget, paneroitu, pakaste
n. 20 g, 4 x 1,8 kg/ltk

KESPRO 21168643 T 244459 
MN 1016607  Heino 8039328

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha (57 %), korppujauho (veh-
nä), vesi, suomalainen siipikarjannahka, suomalainen kalkkunanliha, 
rypsiöljy, soijaproteiini, jodioitu suola, mausteet (mm. mustapip-
puri, curry, paprika, kurkuma), aromit (sitruuna). Lihapitoisuus 70 %. 
Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7299 Annerstedt Herkkulihapyörykät, 
pakaste 
n. 21 g, 3 x n. 2,2 kg/ltk 

KESPRO 20953319 Heino 8023048

AINESOSAT: naudanliha (EU) 33 %, porsaanliha (EU) 33 %, vesi, korp-
pujauho (vehnä), sipuli, soijaproteiini, maitojauhe, lihaproteiini, suola, 
mausteet (muskotti, mustapippuri, valkosipuli), aromit. Lihapitoisuus 66 %.  
Rasvaa 16 %. Saattaa sisältää sinappia, selleriä ja kananmunaa.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7140 Annerstedt Naudanlihapyörykkä, 
pakaste 
n. 23 g, 2 x 2 kg/ltk

KESPRO 21484475

AINESOSAT: naudanliha (Saksa), vesi, sipuli, mausteet (mm. juus-
tokumina, kurkuma, mustapippuri, neilikka, inkivääri), kasvikuidut 
(peruna, psyllium), perunatärkkelys, herneproteiini, jodioitu suola, 
sokerit, lihaproteiini, aromiaineet (mm. sitruuna, korianteri, valko-
pippuri). Lihapitoisuus 63 %. Rasvaa 11 %.

7515 HK Lihapyörykkä  
n. 15 g, n. 134 kpl, 2 kg/pss.

KESPRO 20524223  T 417618 
MN 14014  Heino 8018182

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen naudanliha, 
korppujauho (vehnä), soijaproteiini, perunajauho, hernekuitu, mausteet 
(mm. sipuli, mustapippuri, korianteri), jodioitu suola, happamuudensäätö-
aineet (E262, kaliumlaktaatti), dekstroosi. Lihapitoisuus 52 %. Rasvaa 13 %. 

EAN kuluttajapakkaus

7211 Tallegg Kievin kana, pakaste 
110 g, 12 kpl, 4 x 1,32 kg/ltk

KESPRO 21180033  Heino 8039896

AINESOSAT: broilerinfile (Viro), korppujauho (vehnä), täyte 13 % (voi, 
suola, tilli, mausteet (valkosipuli), sokeri), vehnäjauho, kananmunanval-
kuaismassa, suola, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, E331), 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), stabilointiaine (ksantaanikumi), 
dekstroosi, rypsiöljy. Lihapitoisuus 67 %. Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
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KYPSÄT PIHVIT, PYÖRYKÄT, MUREKE JA SIIVET

7752 Kariniemen Kananpojan 
paahdetut siivet, pakaste 
22-35 g, 2 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen broilerinsiipi, vesi, happa-
muudensäätöaineet (E262, kaliumlaktaatti, E640), 
muunnettu tärkkelys (E1422), herneproteiini, jodioitu 
suola, stabilointiaineet (E450, E451). 100 g:n tuotetta on 
käytetty 102 g lihaa. Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

7988 HKScan pro Kypsä broilerin siipi, miedosti suolattu, pakaste 
n. 30 g, 4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21227537

AINESOSAT: broilerinsiipi (Viro), suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), sakeuttamisaine (ksantaanikumi).    
100 g:aan tuotetta on käytetty 136 g lihaa. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus8555 Annerstedt Riistakäristys  
3 kg/vac.

KESPRO 20037321  T 555235 
MN 8555  Heino 9902010

AINESOSAT: saksanhirvenkäristysliha (Uusi-Seelanti), pekoni (porsaan-
liha (EU), suola, dekstroosi, savuaromi), vesi, margariini (kasvirasvat 
(palmu ja kookos), rypsiöljy, suola, luontainen aromi), jodioitu suola, 
mausteet (valkopippuri). Lihapitoisuus 95 %. Rasvaa 8,0 %

7990 Annerstedt Saksanhirvikäristys 
3 kg/vac.

AINESOSAT: saksanhirvenkäristysliha (Uusi-Seelanti), vesi, 
jodioitu suola. Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 6,7 %.

MUUT VALMIIT RUUAT

UUTUUS!
EAN myyntiyksikkö

7070 HK Maksalaatikko, pakaste  
2 x 2,8 kg/ltk 

KESPRO 20880212

AINESOSAT: vesi, riisi, suomalainen porsaanmaksa 10 %, maitojauhe, 
sokerisiirappi, rypsiöljy, kananmuna, margariini (kasvirasva, kasviöljy, 
emulgointiaine (lesitiini), aromi), suola, mausteet (sipuli, maustepippuri, 
valkopippuri). Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7310 HKScan pro Lasagne, pakaste 
2 x 2,8 kg/ltk

KESPRO 21008173 

AINESOSAT: bechamelkastike 46 % (vesi, kastikejauho (herajauhe, muun-
nettu tärkkelys, palmurasva, glukoosisiirappi, suola, maitoproteiini, sakeut-
tamisaine (E401), stabilointiaine (E450), sokeri, mausteet (muskottipähkinä, 
pippuri), kasvisväriaineet (porkkana, kurkuma)], maitojauhe (dekstroosi, 
perunatärkkelys, maitoproteiini, emulgointiaine (E322), maitoaromi, väri (ka-
rotenoidit))), jauhelihakastike 36 % (broilerinjauheliha (broilerinliha (EU), suola, 
glukoosi, mausteuute (rosmariini)), tomaattimurska (tomaatti, suola), pork-
kana, sipuli, tomaattipyree, sokeri, rypsiöljy, liemijauhe (suola, aromit (mm. 
liha, mustapippuri, sipuli), soijakastikejauhe, valkosipuli, dekstroosi, väri 
(paprikauute), hiivauute, mauste (mustapippuri)), lasagnelevy 18 % (durum-
vehnäjauho, kananmuna, vesi, suola). Lihapitoisuus 12 %. Rasvaa 4,2 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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MUUT VALMIIT RUUAT

7003 HKScan pro Kaalikääryle, pakaste 
100 g, 20 kpl, 4 x 2 kg/ltk

KESPRO 20995213  T 228452 
MN 1059568  Heino 228452

AINESOSAT: kaali 52 %, riisi, vesi, jauhettu naudanliha (EU), jauhettu por-
saanliha (EU), siirappi, sipuli, margariini (palmuöljy, rypsiöljy, vesi, emulgoin-
tiaineet (E471, E475, E322), suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), 
säilöntäaine (kaliumsorbaatti), väri E160b, voiaromi), suola, mausteet (mm. 
valkopippuri), aromit (liha, umami), hiivauute, maltodekstriini. Lihapitoisuus 
16 %. Rasvaa 3,7 %. Saattaa sisältää vehnää.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

7798 HK Pyttipannu, pakaste 
4 x 3 kg/ltk 

KESPRO 21164241 
MN 1059681  Heino 8039895

AINESOSAT: peruna, makkarakuutio (suomalainen koneellisesti erotettu 
broilerin- ja kalkkunanliha, vesi, suomalainen porsaanliha, kamara, peru-
najauho, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), happamuuden-
säätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), suola, mausteet (mm. chili, korianteri, 
kurkuma, paprika, valkopippuri), dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, 
aromit (mm. mustapippuri), hapettumisenestoaine (E315), säilöntäaine 
(E250), savuaromi), sipuli, kasviöljy, mausteet (sipuli, paprika, suola, soke-
ri, chili, valkosipuli, mustapippuri). Rasvaa 6,9 %.

7931 HK Perunasose  
4 kg/vuoka  

KESPRO 20879832

AINESOSAT: peruna, vesi, laktoositon ruokakerma (kerma, vesi, 
muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys), kasvisrasva (palmu- ja ryp-
siöljy, vesi, suola), suola. Rasvaa 4,0 %.

7610 HK Kermaperunat 
2 kg/pss. 

KESPRO 21345335

AINESOSAT: peruna, kermakastike 28 % (laktoositon kerma, 
vesi, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, suola, sipulijauhe, 
mustapippuri). Rasvaa 2,4 %.

EAN kuluttajapakkaus
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HK SALAATIT

EAN kuluttajapakkaus7545 HK Punajuurisalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20252300  T 267716 
MN 18304  Heino 9901992  

AINESOSAT: punajuuri 63 % (mm. punajuuri, luontainen nelikka-aromi), 
majoneesi (vesi, rypsiöljy, sokeri, etikka, muunnettu maissitärkkelys, suola, 
munankeltuaisjauhe, sinappi (mm. sinapinsiemen, kurkumauute), sakeutta-
misaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, E211), 
happamuudensäätöaineet (maitohappo, sitruunahappo), maltodekstriini), 
purjo. Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus7546 HK Perunasalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20252281  T 267575 
MN 18399  Heino 9901993  

AINESOSAT: peruna 50 %, majoneesi (vesi, rypsiöljy, sokeri, etikka, muun-
nettu maissitärkkelys, suola, munankeltuaisjauhe, sinappi (mm. sinapinsie-
men, kurkumauute), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilön-
täaineet (kaliumsorbaatti, E211), happamuudensäätöaineet (maitohappo, 
sitruunahappo), maltodekstriini), sipuli, säilykekurkku (mm. kurkku, stabiloin-
tiaine (E509), luontaiset aromit, makeutusaine (E954)), suola. Rasvaa 18 %.

7549 HK Italiansalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20252301  T 267930 
MN 18392  Heino 9901996

AINESOSAT: majoneesi (vesi, rypsiöljy, sokeri, etikka, muunnettu maissitärkke-
lys, suola, munankeltuaisjauhe, sinappi (mm. sinapinsiemen, kurkumauute), 
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, 
E211), happamuudensäätöaineet (maitohappo, sitruunahappo), maltodekstriini), 
spaghetti (durumvehnäjauho, vehnäjauho), porkkana, makkara (suomalainen 
kalkkunan- ja broilerinliha, vesi, suomalainen porsaanliha, perunajauho, kamara, 
stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450), suola, mausteet (kardemumma, 
korianteri, inkivääri, muskottipähkinä, valkopippuri, dekstroosi, hapettumisenes-
toaine (E315), aromit, säilöntäaine (E250)), herne, vesi, säilykekurkku (mm. kurk-
ku, stabilointiaine (E509), luontaiset aromit, makeutusaine (E954)). Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus7554 HK Maalaisperunasalaatti 
3 kg/vuoka

KESPRO 21236538  T 839886 
Heino 8051790

AINESOSAT: peruna, kastike (rypsiöljy, valkoviinietikka, sokeri, suola, mausteet 
(persilja, mustapippuri), aromi (herbs de provence)), maustekurkku (kurkku, 
vesi, etikka, suola, sokeri, säilöntäaineet (E211, E202), stabilointiaine, (E509), 
luontaiset aromit (tilli, kurkuma, sinapinsiemen, neilikka, korianteri), makeutus-
aine (E954), purjo, kapris. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

7535 HK Kaisersalaatti 
3 kg/vuoka

KESPRO 20950423
MN 7535  Heino 8036966 

AINESOSAT: pasta (vehnä), kastike (rypsiöljy, punaviinietikka, sinappi (mm. sina-
pinsiemen), etikka, väri (sokerikulööri), mauste (chilipippuri)), sokeri, vesi, suola, 
maltodekstriini (maissimaltodekstriini), stabilointiaineet (E401, E412, E415, 
E509), happamuudensäätöaineet (E330, E331), mausteet (mm. mustapippuri), 
säilöntäaineet (E202, E211)), leikkelemakkara 15 % (suomalainen liha (porsaan- 
ja naudanliha), vesi, kamara, perunakuitu, suola, maitoproteiini, lihaproteiini, 
mausteet (mm. muskottipähkinä), dekstroosi, stabilointiaine (E450), hapettu-
misenestoaine (E315), säilöntäaine (E250)), purjo, maissi, säilykekurkku (mm. 
kurkku, stabilointiaine (E509), luontaiset aromit (mm. kurkuma, sinapinsiemen, 
neilikka, korianteri), makeutusaine (E954)), paprika, suola. Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus
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HK SALAATIT

7709 HK Ohukainen
18 g, 4 kg/ltk 

KESPRO 21335780 

AINESOSAT: vesi, vehnäjauho, kananmuna, rypsiöljy, sokeri, nosta-
tusaine (E500), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), suola, emul-
gointiaine (lesitiinit).  Saattaa sisältää maitoproteiinia. Rasvaa 11 %.

EAN myyntiyksikkö

7702 HK Pinaattiohukainen
18 g, 4 kg/ltk

KESPRO 21335779 

AINESOSAT: vesi, vehnäjauho, kananmuna, palmuöljy, pinaatti (15 %), so-
keri, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), nostatusaine (E500), 
emulgointiaine (lesitiinit). Saattaa sisältää maitoproteiinia. Rasvaa 11 %.

EAN myyntiyksikkö

HK OHUKAISET, irtopakaste

EAN kuluttajapakkaus7552 HK Sienisalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20252302  T 268136 
MN 18312  Heino 9901997 

AINESOSAT: metsäsienisekoitus 49 % (osterivinokas, herkkusieni, haapa- ja 
leppärousku, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), majoneesi (vesi, 
rypsiöljy, sokeri, etikka, muunnettu maissitärkkelys, suola, munankeltuais-
jauhe, sinappi (mm. sinapinsiemen, kurkumauute), sakeuttamisaineet 
(ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, E211), happamuu-
densäätöaineet (maitohappo, sitruunahappo), maltodekstriini), sipuli, sokeri, 
suola, mausteet (valko- ja mustapippuri). Rasvaa 18 %.

7559 HK Cole Slaw salaatti 
3 kg/vuoka 

KESPRO 21036282  T 885384 
MN 7559  Heino 8028951 

AINESOSAT: kaali, majoneesi (vesi, rypsiöljy, sokeri, etikka, muunnettu 
maissitärkkelys, suola, munankeltuaisjauhe, sinappi (mm. sinapin-
siemen, kurkumauute), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), 
säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, E211), happamuudensäätöaineet 
(maitohappo, sitruunahappo), maltodekstriini), porkkana, omena, sokeri, 
sitruunamehu, inkivääri. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7553 HK Aurinkosalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20308881  T 268292 
MN 18313  Heino 8018189

AINESOSAT: kaali, porkkana, ananassäilyke (ananas, vesi, sokeri, happamuu-
densäätöaine (E330)), kastike (rypsiöljy, vesi, sokeri, sitruunamehu, appelsii-
nimehutiiviste, riisitärkkelys, valkoviinietikka, suola, sakeuttamisaine (E415), 
säilöntäaineet (E211, E202), mausteuute (kurkuma)), hapettumisenestoaine 
(E300). Rasvaa 4,4 %.

7551 HK Karibiansalaatti  
3 kg/vuoka

KESPRO 20338602  T 268086  
MN 18346  Heino 9901996

AINESOSAT: majoneesi (vesi, rypsiöljy, sokeri, etikka, muunnettu maissitärkke-
lys, suola, munankeltuaisjauhe, sinappi (mm. sinapinsiemen, kurkumauute), 
sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, 
E211), happamuudensäätöaineet (maitohappo, sitruunahappo), maltodekstrii-
ni), katkarapu 30 %, ananassäilyke, (ananas, vesi, sokeri, happamuudensäätö-
aine (E330)), selleri, omena, tilli. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus
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PIKARUOKATUOTTEET

7782 HK Chicken & Cheddar burger 
4 x 182 g

KESPRO 21273178

AINESOSAT: kanapihvi 49 %: suomalainen broilerinliha, vesi, korppujauho 
(vehnä), rypsiöljy, suomalainen siipikarjannahka, juusto (5 %), perunatärkkelys, 
soijaproteiini, jodioitu suola, aromit (mm. valkopippuri, sitruuna), mausteet (mm. 
inkivääri, korianteri, valkosipuli, kurkuma, kumina, cayenne, neilikka, paprika), 
glukoosi, hiivauute, hapettumisenestoaine (sitruunahappo). Lihapitoisuus 43 %. 
Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 50 %. Sämpylä 44 %: veh-
näjauho, vesi, rypsiöljy, sokeri, hiiva, vehnägluteeni, mannasuurimo (vehnä), 
suola, chili, mausteseos (paprika, valkosipuli, sipuli, oregano, cayenne, kurkuma, 
timjami), emulgointiaineet (E472e, E481), säilöntäaine (E282), hapettumisenesto-
aine (askorbiinihappo). Saattaa sisältää seesaminsiemeniä. Juusto 7 %: Ched-
darjuusto, vesi, voi, sulatesuolat (E331, E339), aromi, suola, säilöntäaine (E200), 
värit (karotenoidit, E160e), stabilointiaine (E322). Rasvaa 14 %.

7760 HK American burger 
4 x 179 g

KESPRO 21273176

AINESOSAT: sämpylä 50 %: vehnäjauho, vesi, rypsiöljy, vehnäjauho, vehnä-
gluteeni, sokeri, suola, kuivattu peruna, hiiva, emulgointiaine (E471, E472e), 
säilöntäaine (E282), jauhonparanne (askorbiinihappo). Saattaa sisältää seesamin-
siemeniä. Jauhelihapihvi 39 %: suomalainen liha (porsas ja nauta), vesi, sipuli, 
korppujauho (vehnä), soijaproteiini, jodioitu suola, dekstroosi, perunakuitu, 
mausteet (maustepippuri, mustapippuri, korianteri, chili, paprika, valkosipuli), 
rypsiöljy. Lihapitoisuus 61 %. Hampurilaiskastike 11 %: Vesi, tomaattipyre, sipuli, 
sokeri, maniokkitärkkelys, savustettu silava (porsaan liha, vesi, suola, dekstroosi), 
suolakurkku, liivate (porsas), kasvisöljy (rapsi/auringonkukka), suola, aromi, luon-
nollinen aromi, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), valkopippuri. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

7311 HK Hot Dog sämpylä, pakaste 
96 kpl, 5,28 kg/ltk

Heino 346577 

AINESOSAT: vehnäjauho, vesi, sokeri, rypsiöljy, hiiva, suola, 
emulgointiaine (E472e, E481), säilöntäaine (E282). Rasvaa 4,9 %.

EAN kuluttajapakkaus7788 HK Burgeri  
10 x 100 g

KESPRO 20637462        T 23788     
MN 7788         Heino 8012768

AINESOSAT: Jauhelihapihvi 50 %: suomalainen koneellisesti erotettu broile-
rinliha, vesi, korppujauho (vehnä), suomalainen porsaanliha, soijaproteiini, 
suomalainen broilerin- ja kalkkunanliha, suomalainen kamara, perunajauho, 
hernekuitu, mausteet (mm. sipuli, mustapippuri, maustepippuri, korianteri), 
jodioitu suola, perunatärkkelys, happamuudensäätöaineet (E262, kaliumlak-
taatti), dekstroosi. Lihapitoisuus 21 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusai-
neet yhteensä 51 %. Sämpylä 50 %: vehnäjauho, vesi, sokeri, hiiva, rypsiöljy, 
suola, vehnägluteeni, emulgointiaine (E472e), säilöntäaine (E282) hapettu-
misenestoaine (E300).  Rasvaa 7,0 %. Saattaa sisältää seesaminsiemeniä. 
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HUIPPUKOKIT KEHITTIVÄT OMAT 
MAKKARANSA HK MAAKARIT®-SARJAAN

HK Maakarit® on yhdistänyt osaamisensa Suo-
men arvostetuimpien keittiömestareiden kanssa. 
Yhteistyön tuloksena syntyi neljä hyvin erilaista 
artesaanimakkaraa, joita yhdistää käsityö, suo-
malainen liha ja aidot mausteet. 
HK Maakarit® - Parasta makkaraa 
parhaista raaka-aineista. 

Eero Vottonen
Suomen Bocuse d´Or kilpailija, Ravintola Uusi Palace, 
Helsinki

HK Maakarit® Vottosen Vihellys
Makkaraa uudella tavalla suomalaisesta kananpo-

jasta herkkutatin ja timjamin kanssa aitoon 
lampaansuoleen valmistettuna.

”Vottosen vihellyksen kantava teema oli 
luoda maistuva, tyylikäs ja ennen kaikkea 
tasapainoinen makkara hyödyntäen suo-
malaista broilerinlihaa. Bocuse d’Or kilpai-

lun pääraaka-aineena oli kana, jonka pohjalta ammensin 
samantyylistä makumaailmaa myös makkaraan. Kotimai-
set metsäsienet herkkutatti etunenässä tuovat makkaraan 
uskomattoman täyteläisen ja herkullisen maun. Oli ilo 
oppia myös HKScanin omilta makkaramestareilta useiden 
vuosien kokemuksen tuomaa ammattitaitoa ja näkemys-
tä” kertoo Eero Vottonen.

Veljekset Ponteva, Mika Roito ja Pekka Salmela
Ravintelit Huber ja Bertha, Tampere

HK Maakarit® Huberin huilu
Rouhean karkea makkara aidolla cheddarilla ja jalapen-
olla maustettuna. Täyteläinen ja reilunkokoinen makkara, 
jossa reilusti makua ja rakennetta. 

”Huberin huilun makumaailma johdattaa syöjän Amerik-
kaan, kaikkien grillauksen ystävien unelmamaahan. Ke-
hitimme Pekan kanssa HK Maakarit®- tuoteperheeseen 
klassisen, barbeque-tyylisen makkaran, jonka maussa yh-
distyy savuisuus, juuston tuoma kermaisuus ja mustapip-
purin vahva maku. HK Maakarit® Huberin huilu on makka-
ra meidän makuumme”, kertoo Mika Roito.

Tero Mäntykangas
Lapland Hotels, Lappi

HK Maakarit® Mäntykankainen Poroa Tattis!  
Pohjoisten raaka-aineista valmistettu poro-herkkutatti 
-makkara maustettuna sipulilla ja timjamilla.

”Pohjoisen luonto on täynnä vahvoja makuja metsistä 
jängille. Vapaana vaeltanut poro ja puhtaassa syksyisessä 
pakkasaamussa makunsa saanut herkkutatti ovat olleet 
inspiraation lähteenä monille annoksilleni. Nyt poro pää-
see matkalle koko maahan rehellisen Mäntykankaisen po-
ro-tattimakkaran muodossa”, kertoo Tero Mäntykangas.

Pekka Terävä
Ravintola Olo, Helsinki

HK Maakarit® Terävän tipunen
Suomalaista kananpojan lihaa ja maksaa häivähdyksellä 
punaviinin täyteläisyyttä. Makkara on valmistettu aitoon 
lampaan suoleen. 

”Broilerin maksa on itsessään hienon makuinen tuote, 
jota käytetään hankalan käsittelytavan takia kotikeittiöissä 
valitettavan harvoin. On kunnia tuoda kananpojan mak-
salla ryyditetty Terävän tipunen koko kansan maisteltavak-
si meidän kansallisaarteen, makkaran jalossa muodossa”, 
kertoo Pekka Terävä.
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HK MAAKARIT®

6444 HK Maakarit® Nürnbergin Günther 
n. 26 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21362439 T 2044865 
MN 6444  Heino 8051282  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, silava, jodioitu suola, 
etikka, mausteet (mm. korianteri, valkopippuri, sipuli, valkosipuli), 
dekstroosi, stabilointiaineet (E450), yrtit (meirami, rosmariini, timja-
mi), sokeri, aromit (mm. inkivääri, korianteri, chili, paprika), hapettu-
misenestoaine (askorbiinihappo). Makkarankuorena lampaansuoli. 
Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 28 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5274  HK Maakarit® Huberin huilu 
n. 110 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21445071 T 9138066 
MN 5274 Heino 8057038   

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, cheddarjuusto (9 %), 
maitojauhe, mausteet (sipuli, mustapippuri, jalapeno, valkosipuli), jodioitu 
suola, stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
säilöntäaine (E250). Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 82 %. 
Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

5564 HK Maakarit® Vottosen vihellys 
n. 70 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21477913
MN 5564  

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, suomalainen broilerinnahka, 
herkkutatti (9 %), kanaliemi (kananluut, vesi, porkkana, suola, rakuuna, 
rosmariini, laakerinlehti), sienifondi (herkkusieni, siitake, voitatti, suola, 
vesi, sieniaromi, sienitiiviste, sokeri, glukoosisiirappi, sipuli, valkosipuli), 
mausteet (sipuli, mustapippuri, persilja, timjami, valkosipuli), vesi, jodioi-
tu suola, stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
säilöntäaine (E250). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 86 %.  
Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

5563 HK Maakarit® Terävän tipunen
n. 70 g, n. 2 kg/vuoka

 
AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, suomalainen broilerinnahka, 
suomalainen broilerinmaksa, herkkusieni (4 %), kanaliemi (kananluut, 
vesi, porkkana, suola, rakuuna, rosmariini, laakerinlehti), mausteet 
(sipuli, valkosipuli, timjami, mustapippuri), alkoholiton punaviinitiiviste, 
jodioitu suola, stabilointiaine (E450), dekstroosi, hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena lampaansuoli. 
Lihapitoisuus 81 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 
90 %. Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

5634 HK Maakarit® 
Mäntykankainen Poroa Tattis!
n. 85 g, n. 1,8 kg/vuoka

 
AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, suomalainen poronliha (22 %), 
tatti (9 %), riistafondi (vesi, poron ja hirven luut, keltasipuli, porkkana, 
punajuuri, tomaattipyree, valkosipuli, timjami, mustapippuri, rosmariini, 
katajanmarja, laakerinlehti), vesi, silava, jodioitu suola, mausteet (sipuli, 
mustapippuri, timjami), stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena porsaansuoli. 
Lihapitoisuus 79 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 
81 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
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HK MAAKARIT®

5542 HK Maakarit® Makkaramestarin 
suosikki, Wojtek 
n. 65 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21362437 
T 2044832
MN 5542  
Heino 8051302  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, deks-
troosi, mausteet (mm. paprika, valkosipuli, mustapippuri), stabiloin-
tiaineet (E450), aromit, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
säilöntäaine (E250). Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 
85 %. Rasvaa 24 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5606 HK Maakarit® Bratwursti  
n. 63 g, n. 2 kg/vuoka  

KESPRO 21467242 
T 2156453
MN 5606 
Heino 8057104

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, silava, jodioitu suola, 
etikka, dekstroosi, stabilointiaine (E450), mausteet (mm. meirami, 
korianteri, muskottipähkinä, palsternakka, liperi), mausteuutteet 
(mm. chili, kardemumma, inkivääri, kumina), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 
86 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 88 %. 
Rasvaa 28 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5543 HK Maakarit® Keittiömestarin 
kausimaku  
n. 63 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21362438 
T 2044857 
MN 5543  
Heino 8051286  

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, vesi, suola, dekstroosi, so-
keri, maltodekstriini, mausteet (valkosipuli, juustokumina, kumina), 
arominvahvenne (E621), aromit (mm. paprika, kasvisliemi), stabi-
lointiaineet (E450), happamuudensäätöaine (E262), hapettumisen-
estoaine (E316), väri (karmiini), säilöntäaine (E252). Makkarankuore-
na lampaansuoli. Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK LENKKIMAKKARAT

6029 HK Uunimakkara  
80 g/kpl, 800 g/pkt

KESPRO 20037239  
T 173914 
MN 129430  
Heino 8005555

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, 
kalkkuna), vesi, suomalainen liha (nauta, porsas), perunajauho, 
kamara, lihaproteiini, suolavalmiste (jodioitu suola, kaliumklori-
di, muunnettu tapiokatärkkelys, magnesiumsulfaatti, hiivauute), 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, 
stabilointiaine (E450), aromit (chili, korianteri, valkosipuli, kumina, 
paprika, valkopippuri, savu), hapettumisenestoaine (E315), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 26 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus

6465 HK Sininen Lenkki® Makkarakuutio  
20 x 20 x 20 mm, 3 kg/pss.

KESPRO 20018166  
T 218826 
MN 129460  
Heino 9901926

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen 
koneellisesti erotettu porsaanliha, perunajauho, kamara, jodioitu 
suola, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), deks-
troosi, mausteet (valko- ja mustapippuri, inkivääri, korianteri), ha-
pettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit (mm. paprika, savu), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 48 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 57 %. Rasvaa 16 %.

6032 HK Lenkkikuutio  
15 x 15 x 15 mm, 3 kg/pss.

KESPRO 20850475 
T 442947  
MN 6032 
Heino 8012807

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri ja 
kalkkuna), vesi, suomalainen porsaanliha, suomalainen kamara, 
perunajauho, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), lihaproteiini, 
perunakuitu, jodioitu suola, mausteet (mm. chili, korianteri, kur-
kuma, paprika, valkopippuri), dekstroosi, aromit (mm. mustapip-
puri, savu), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 13 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusai-
neet yhteensä 62 %. Rasvaa 11 %.

5124 HK Broilerilenkkikuutio, pakaste 
15 x 15 x 15 mm, 2 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21243743
T 41285

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broi-
lerinliha, vesi, perunajauho, jodioitu suola, perunakui-
tu, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), 
stabilointiaine (E450), mausteet (valko- ja mustapippuri, 
muskottipähkinä, paprika, korianteri, kumina, inkivääri, 
valkosipuli), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbii-
nihappo), säilöntäaine (E250), savuaromi. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 10 %. 

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

6468 HK Iso Uunimakkara  
n. 155 g/kpl, n. 3,2 kg/vuoka, 21 kpl

KESPRO 20037219  
T 575894 
MN 6468  
Heino 8039939

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, 
suomalainen liha (porsas, nauta), perunajauho, kamara, suolaval-
miste (jodioitu suola, kaliumkloridi, magnesiumsulfaatti, hiivauu-
te), naudan sidekudos, hernejauho, stabilointiaineet (muunnettu 
maissitärkkelys, E450), dekstroosi, happamuudensäätöaineet 
(kaliumlaktaatti, E262), hapettumisenestoaine (E300), aromit 
(chili, korianteri, valkosipuli, kumina, paprika, valkopippuri, savu), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 16 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 16 %.

6345 HK Sydämellinen uunimakkara 
80 g/kpl, 4 kg/vac. 50 kpl
  
 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, suomalainen koneellisesti 
erotettu liha (broileri, porsas), vesi, kamara, perunajauho, peru-
nakuitu, dekstroosi, suolat (merisuola, jodioitu suola), happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), mausteet (mm. inkivääri, 
korianteri, kumina, paprika, valko- ja mustapippuri), stabilointiaine 
(E450), aromit (mm. neilikka, savu), hapettumisenestoaine (askor-
biinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 38 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

6065 HK Uunimakkara  
80 g/kpl, 4 kg/vac. 50 kpl

KESPRO 20804308 
T 811646  
MN 6065 
Heino 8018187

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, 
kalkkuna), vesi, suomalainen liha (nauta, porsas), perunajauho, 
kamara, lihaproteiini, suolavalmiste (jodioitu suola, kaliumklori-
di, muunnettu tapiokatärkkelys, magnesiumsulfaatti, hiivauute), 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, 
stabilointiaine (E450), aromit (chili, korianteri, valkosipuli, kumina, 
paprika, valkopippuri, savu), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 26 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 16 %.

UUTUUS!

HK LENKKIMAKKARAT

EAN myyntiyksikkö5030 HK Sininen Lenkki® Perinteinen  
10 x 580 g

KESPRO 20007683 
T 458737 
MN 12051 
Heino 9901849

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen 
koneellisesti erotettu porsaanliha, perunajauho, kamara, stabiloin-
tiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), silava, jodioitu suola, 
naudan rasva, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. 
korianteri), aromit (mm. paprika), arominvahvenne (E621), hapet-
tumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkaran-
kuori ei ole syötävä. Lihapitoisuus 43 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus
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HK LENKKIMAKKARAT

6077 HK Uunilenkki  
10 x 400 g

KESPRO 20060568 
T 137687 
MN 6077 
Heino 9901904

AINESOSAT: vesi, suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, 
porsas, kalkkuna), suomalainen liha (porsas, nauta, kalkkuna, broileri), 
perunajauho, kamara, silava, jodioitu suola, naudan rasva, hernejau-
ho, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), dekstroosi, 
aromit (mm. chili, korianteri, valkosipuli, kumina, paprika), hapettu-
misenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkarankuori 
ei ole syötävä. Lihapitoisuus 10 %. Liha ja lihaan verrattavat valmis-
tusaineet yhteensä 52 %. Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus

6228 HK Kevyt Broilerlenkki  
5 x 400 g

KESPRO 20025331 
T 269662 
MN 12977 
Heino 8022924

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, 
perunajauho, suomalainen broilerinliha, jodioitu suola, happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), perunakuitu, stabilointiaine 
(E450), mausteet (mm. valko- ja mustapippuri, paprika, korianteri, 
kumina, valkosipuli), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250). Makkarankuori ei ole syötävä. Lihapitoi-
suus 6 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 62 %. 
Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö6240 HK Metrilenkki  
5 x 500 g

KESPRO 20025339 
T 7269654 
Heino 9901924

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, 
perunajauho, suomalainen broilerinnahka, jodioitu suola, happa-
muudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262 ), perunakuitu, stabi-
lointiaine (E450), aromit (mm. chili, korianteri, valkosipuli, kumina, 
paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Makkarankuorena porsaansuoli. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 73 %. Rasvaa 14 %.

EAN myyntiyksikkö



52
vuoka = muovivuoka  •  vac. = vakuumipakkaus  •  ltk = pahvilaatikko  •  pss = pussi

  =Gluteeniton  •   =Laktoositon  •   =Vähälaktoosinen  •   =Runsasproteiininen  •   =Pakastetuote

EAN kuluttajapakkaus6061 HK Parila Camping®  
120 g/kpl, 1,2 kg/pkt

KESPRO 20008587 
T 756056 
MN 12939 
Heino 9901901

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen koneellisesti 
erotettu porsaanliha, perunajauho, kamara, silava, jodioitu suola, lihaproteiini, 
perunakuitu, dekstroosi, stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askor-
biinihappo), aromit (mm. chili, korianteri, kumina, paprika), säilöntäaine (E250). 
Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 32 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 51 %. Rasvaa 16 %.

5099 HK Camping®  
100 g/kpl, 10 x 400 g

KESPRO 20568533 
T 354944 
MN 12958 
Heino 8010771

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen koneel-
lisesti erotettu porsaanliha, silava, kamara, perunajauho, stabilointiaineet 
(muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, dekstroosi, lihapro-
teiini, perunakuitu, mausteet (mm. korianteri, paprika), hapettumisenes-
toaine (askorbiinihappo), aromit, säilöntäaine (E250). Makkarankuorena 
porsaansuoli. Lihapitoisuus 43 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet 
yhteensä 54 %. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

HK GRILLIMAKKARAT

5253 HK Kabanossi® Grillibalkan  
80 g/kpl, 6 x 400 g

KESPRO 20045552 
T 890491 
MN 5253 
Heino 9901877

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen koneel-
lisesti erotettu porsaanliha, kamara, jodioitu suola, happamuudensäätöai-
neet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, lihaproteiini, stabilointiaine (E450), 
mausteet (mm. valkopippuri), aromit (mm. mustapippuri, chili, savu), hapet-
tumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 75 %. 
Lihaa ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 82 %. Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö5409 HK Kabanossi® Original  
100 g/kpl, 5 x 400 g

KESPRO 20060614 
T 954891 
MN 12978 
Heino 8014666

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, kamara, jodioitu suola, 
stabilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), dekstroosi, lihapro-
teiini, perunakuitu, aromit (mm. valkosipuli, korianteri, mustapippuri), 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, säilöntäaine (E250). 
Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 75 %. Rasvaa 22 %.

EAN kuluttajapakkaus

5024 HK Kabanossi® Juusto  
90 g/kpl, 5 x 360 g  

Kespro 21411888 
T 2135119 
Heino 8055810

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, juusto (6 %), 
kamara, stabilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), 
jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet 
(mm. valkosipuli, korianteri, kumina), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), aromit (mm. chili), säilöntäaine (E250). Mak-
karankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 69 %. Rasvaa 23 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK GRILLIMAKKARAT

MUUT HK RUOKAMAKKARAT

6162 Poprilli® Grillimakkara   
100 g/kpl, 10 x 400 g

KESPRO 20008877 
T 158436 
MN 12976 
Heino 9901917

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, porsas), 
vesi, suomalainen liha (porsas, nauta, kalkkuna), perunajauho, kamara, 
silava, naudan rasva, jodioitu suola, stabilointiaineet (muunnettu tapio-
katärkkelys, E450), dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, aromit (mm. 
chili, korianteri, valkosipuli, kumina, paprika), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena porsaansuoli. 
Lihapitoisuus 11 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 
55 %. Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5408 HK Camping® Makkarapihvi 
75 g/kpl, 1,95 kg/vuoka, 26 kpl

KESPRO 21161348 
T 974329 
MN 12986 
Heino 8038041 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, peruna-
jauho, suomalainen koneellisesti erotettu porsaanliha, stabilointiai-
neet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, dekstroosi, 
lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. valkopippuri, korianteri, 
inkivääri, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit 
(mm. mustapippuri, savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 41 %. Liha 
ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus

6057 HK Siskonmakkarapallero, 
kypsä, pakaste
n. 5-6 g/kpl, 2 x 3 kg/ltk

KESPRO 20443256 
T 287896  
MN 100690  

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, jodioitu 
suola, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), 
lihaproteiini, perunakuitu, dekstroosi, mausteet (mm. kumina, 
korianteri, inkivääri, paprika, valkopippuri), aromit (mm. neilikka, 
mustapippuri). Lihapitoisuus 59 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 66 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK NAKIT

6725 HK Popsi® Iso Viitonen  
30 g/kpl, n. 3 kg/vuoka

KESPRO 20326894 
T 711648 
MN 35040  
Heino 9901722

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, kalkkuna), vesi, 
suomalainen porsaanliha, kamara, perunajauho, stabilointiaineet (muunnettu 
tapioka- ja maissitärkkelys, E450), happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, 
E262), jodioitu suola, mausteet (mm. paprika, korianteri, chili, valkopippuri, 
kurkuma), dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, aromit (mm. savu), hapet-
tumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 13 %. 
Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 20 %.

6074 HK Popsi® Iso Viitonen  
30 g/kpl, 8 x 900 g

KESPRO 20008878 
T 158998 
MN 12412  
Heino 9901903

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, kalkkuna), vesi, 
suomalainen porsaanliha, kamara, perunajauho, stabilointiaineet (muunnettu 
tapioka- ja maissitärkkelys, E450), happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, 
E262), jodioitu suola, mausteet (mm. paprika, korianteri, chili, valkopippuri, 
kurkuma), dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, aromit (mm. savu), hapettu-
misenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 13 %. Liha 
ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus6087 HK Popsi® Nakkipala  
n. 3,5 g/kpl, 3 kg/vuoka

KESPRO 20034719  
T 133405 
MN 6087  
Heino 9901905

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, kalkkuna), 
vesi, suomalainen liha (porsas, nauta), kamara, perunajauho, stabilointiai-
neet (muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, E450), happamuudensäätö-
aineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, lihaproteiini, maltodekstriini, 
perunakuitu, dekstroosi, mausteet (mm. korianteri, kurkuma, paprika, 
kumina, inkivääri, kardemumma, valkosipuli, valkopippuri, mustapippuri), 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit (mm. chili, neilikka, savu), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 13 %. Liha ja lihaan verrattavat valmis-
tusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 20 %.

6091 HK Popsi® Grillinakki  
30 g/kpl, 12 x 300 g

KESPRO 20045541  
T 890640 
MN 12949  
Heino 9901906

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalainen koneelli-
sesti erotettu porsaanliha, kamara, stabilointiaineet (muunnettu maissi-
tärkkelys, E450), jodioitu suola, lihaproteiini, happamuudensäätöaineet 
(kaliumlaktaatti, E262), mausteet (mm. kardemumma, inkivääri, paprika), 
maltodekstriini, perunakuitu, dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbii-
nihappo), aromit (mm. valko- ja mustapippuri, kumina, valkosipuli, neilik-
ka, chili, korianteri, savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 53 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 67 %. Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK NAKIT

6098 HK Popsi® Kevyt 10 nakki 
30 g/kpl, 6 x 300 g 

KESPRO 20003611       
T 0890814 
MN 12414       
Heino 9901909

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, 
kalkkuna), vesi, suomalainen liha (porsas, nauta), kamara, peru-
najauho, stabilointiaineet (muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, 
E450), happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu 
suola, mausteet (mm. valkosipuli, kumina, paprika, valkopippuri), 
dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), aromit (mm. chili, mustapippuri, neilikka, 
korianteri, savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 15 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5133 HK Pikkuprinssi®  
n. 10 g/kpl, 1 kg/pss.

KESPRO 20041419  
T 269324 
MN 12945  
Heino 9901872

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalai-
nen koneellisesti erotettu broilerinliha, kamara, stabilointiaineet 
(muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, lihaproteiini, 
perunakuitu, mausteet (mm. inkivääri, paprika, piparjuuri), aromit 
(mm. valkosipuli, mustapippuri, savu), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 60 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 70 %. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus6147 HK Herkkunakki 
n. 20 g/kpl, 3 kg/vuoka

KESPRO 20181421  
T 413567 
MN 12447 
Heino 9901915  

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, kalkku-
na), vesi, suomalainen porsaanliha, kamara, perunajauho, stabiloin-
tiaineet (muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, E450), happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, mausteet 
(mm. paprika, korianteri, chili, valkopippuri, kurkuma), dekstroosi, 
lihaproteiini, perunakuitu, aromit (mm. savu), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 13 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 20 %.

5451 Kariniemen Kananpojan 
Nakki Viisikko
30 g/kpl, 6 x 150 g   

KESPRO 21403600
MN 5451

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, vesi, perunajauho, jodioitu 
suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, sta-
bilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), lihaproteiini (broileri), 
mausteet (mm. valkosipuli, inkivääri), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), aromit (mm. chili, korianteri, savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoi-
suus 76 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK NAKIT

EAN kuluttajapakkaus5555 HK Aito Nakki Pitkä  
n. 70 g/kpl, 2,1 kg/vuoka

KESPRO 21147941  
T 890707
MN 5555  
Heino 8037721

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, sta-
bilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, 
dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. korianteri, 
kumina, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit 
(mm. neilikka, mustapippuri), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena 
lampaansuoli. Lihapitoisuus 68 %. Rasvaa 20 %.

5190 HK Aito Nakki 
n. 35 g/kpl, 4 x 420 g

KESPRO 21168125 
T 110262 
MN 5190 
Heino 8039427 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, sta-
bilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, 
dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. korianteri, 
kumina, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit 
(mm. neilikka, mustapippuri), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena 
lampaansuoli. Lihapitoisuus 68 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5008 HK Aito Nakki  
n. 35 g/kpl, 48 kpl, 1,67 kg/vuoka

KESPRO 21147942  
T 0890657 
MN 5008  
Heino 8037722  

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, sta-
bilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, 
dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet (mm. korianteri, 
kumina, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit 
(mm. neilikka, mustapippuri), säilöntäaine (E250). Makkarankuorena 
lampaansuoli. Lihapitoisuus 68 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus

5043 HK Pikkuprinssi® 
n. 10 g/kpl, 6 x 300 g

KESPRO 20045546  
T 890483 
MN 12448  
Heino 9901853

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, suomalai-
nen koneellisesti erotettu broilerinliha, kamara, stabilointiaineet 
(muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, happamuu-
densäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, lihaproteiini, 
perunakuitu, mausteet (mm. inkivääri, paprika, piparjuuri), aromit 
(mm. valkosipuli, mustapippuri, savu), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 60 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 70 %. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö



Li
ha

va
lm

is
te

et

57
vuoka = muovivuoka  •  vac. = vakuumipakkaus  •  ltk = pahvilaatikko  •  pss = pussi

  =Gluteeniton  •   =Laktoositon  •   =Vähälaktoosinen  •   =Runsasproteiininen  •   =Pakastetuote

Li
ha

va
lm

is
te

et

HK NAKIT

5401 HK Lauantai  
1,5 kg

KESPRO 20430713  
T 190678 
MN 31049  
Heino 8002664

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, kamara, silava, 
suomalainen koneellisesti erotettu porsaanliha, stabilointiaineet 
(muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, E450), perunajauho, 
jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, aromit 
(mm. chili, korianteri), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 41 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 49 %. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus

HK TANGOT

5406 HK Jahti
1,5 kg

KESPRO 20430718  
T 126953  
Heino 8002665

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, 
silava, stabilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, E450, E451), 
jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet 
(mm. valkopippuri, korianteri, kumina, paprika, valkosipuli), hapet-
tumisenestoaineet (askorbiinihappo, E301), aromit, säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 64 %. Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus

5075 HK Kotimainen meetvursti
1 kg

KESPRO 20494948  
T 196915 
MN 32075  
Heino 8007906

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), silava, lihaproteiini, 
jodioitu suola, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, 
säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 120 g lihaa. 
Rasvaa 36 %.

EAN kuluttajapakkaus

5658 HK Aito Nakki Lisäaineeton  
n. 35 g/kpl, 4 x 350 g 

KESPRO 21334333 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, 
perunajauho, jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, 
mausteet (mm. korianteri, kumina, paprika), aromit (mm. neilikka, 
mustapippuri). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 77 %. 
Rasvaa 20 %. 

5554 HK Aito Nakki Lisäaineeton 
n. 35 g/kpl, 28 kpl, 980 g   

MN 5554 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), vesi, kamara, peruna-
jauho, jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet 
(mm. korianteri, kumina, paprika), aromit (mm. neilikka, mustapippu-
ri). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 77 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus
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HK VIIPALEET

EAN kuluttajapakkaus5714 HK Kevyt Lauantai, viipaloitu  
n. 12 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20353258  T 598516 
MN 31048  Heino 9901895  

AINESOSAT: suomalainen liha (kalkkuna, porsas), vesi, suoma-
lainen koneellisesti erotettu broilerinliha, kamara, perunajauho, 
stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), jodioitu suola, 
mausteet, dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
aromit, säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 40 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 56 %. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö5741 HK Kevyt Lauantai 
n. 12 g, 6 x 250 g

                     
  

AINESOSAT: suomalainen liha (kalkkuna, porsas), vesi, suoma-
lainen koneellisesti erotettu broilerinliha, kamara, perunajauho, 
stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), jodioitu suola, 
mausteet, dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
aromit, säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 40 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 56 %. Rasvaa 10 %.

UUTUUS!

5480 HK Kevyt Kinkkumakkara, viipaloitu  
n. 12 g, 2 kg/vuoka

KESPRO 20328480  T 719112  
MN 31112  Heino 9901889

AINESOSAT: suomalainen liha (kalkkuna, broileri, porsas), vesi, 
suomalainen porsaan kinkku (17 %), kamara, perunajauho, stabi-
lointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450, E451), jodioitu suo-
la, dekstroosi, hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, E301), 
mausteet (mm. valkosipuli, kumina, paprika, mustapippuri), aromit 
(mm. chili, neilikka, korianteri), säilöntäaine (E250), savuaromi. 
Lihapitoisuus 64 %. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

5173 HK Lihaisa Kinkkumakkara 9 % Kevyt 
n. 12 g, 6 x 250 g 

KESPRO 20957926  T 994962 
MN 5173  Heino 8022927 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen porsaan kinkku 
(25 %), kamara, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450, E451), 
jodioitu suola, perunakuitu, dekstroosi, aromit (mm. savu), mausteet (mm. 
korianteri, kumina, valkosipuli), hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, 
E301), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 63 %. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5174 HK Lihaisa Kinkkumakkara 
n. 12 g, 6 x 250 g

KESPRO 20945632 T 994970
Heino 8022924 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, suomalainen porsaan kinkku 
(25 %), vesi, kamara, jodioitu suola, perunakuitu, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, aromit (mm. savu), mausteet (mm. korianteri, 
kumina, valkosipuli), hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, E301), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 75 %. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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6447 Kariniemen Kana-kasvisleikkele 
Tarhurin kasvikset
10 g, 4 x 150 g

      

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, kasvikset 25 % (porkkana, 
peruna, paprika, paistettu sipuli [sipuli, auringonkukkaöljy]), vesi, peru-
najauho, jodioitu suola, lihaproteiini, dekstroosi, stabilointiaine (E450), 
mausteet (chili, cayenne, jalapeno, paprika, habanero), aromit (mm. 
valkosipuli, savu), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 64 %. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

HK VIIPALEET

5251 HK Gouter, viipaloitu  
n. 12 g, 2 kg/vuoka

KESPRO 20008879  T 235275 
MN 11931  Heino 8019949

AINESOSAT: suomalainen liha (kalkkuna, broileri, porsas), vesi, suoma-
lainen porsaan kinkku (17 %), kamara, perunajauho, stabilointiaineet 
(muunnettu maissitärkkelys, E450, E451), jodioitu suola, dekstroosi, 
hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, E301), mausteet (mm. valkosi-
puli, kumina, paprika, mustapippuri), aromit (mm.chili, neilikka, korianteri, 
savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 64 %. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

5005 HK Lihaisa Krakova  
n. 12 g, 6 x 225 g

KESPRO 21097641  T 572032

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, suomalainen koneelli-
sesti erotettu porsaanliha, vesi, kamara, jodioitu suola, deks-
troosi, stabilointiaine (E450), mausteet (mm. valkosipuli), aromit 
(mm. mustapippuri, savu), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 63 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 83 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5176 HK Lihaisa Balkan 9 % Kevyt 
n. 12 g,  6 x 250 g

KESPRO 20957928  T 994988
MN 5176

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, kalkkuna, nauta), vesi, kamara, 
stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, E450), jodioitu suola, 
dekstroosi, aromit (mm. chili, savu), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 74 %. Rasvaa 9,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5513 HK Kevyt Balkan, viipaloitu  
n. 10 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20328481 T 719179 
MN 31507 Heino 9901892

AINESOSAT: suomalainen liha (broileri, porsas, nauta), vesi, 
suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, kamara, peruna-
jauho, jodioitu suola, stabilointiaineet (muunnettu maissitärkkelys, 
E450), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), aromit, 
säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 62 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 67 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö6144 HK Lihaisa Balkan 600 g   
n. 12 g, 6 x 600 g
 
KESPRO 20035412
MN 31509 Heino 9901912

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), suomalainen koneellisesti 
erotettu liha (broileri, porsas), vesi, kamara, stabilointiaineet (muunnettu 
maissitärkkelys, E450), jodioitu suola, dekstroosi, perunakuitu, aromit 
(mm. chili, savu), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine
(E250). Lihapitoisuus 43 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet 
yhteensä 71 %. Rasvaa 19 %.
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HK VIIPALEET

7165 HK Viljaporsaan paahtofilee, viipaloitu
n. 35 g, 1,5 kg/vuoka

KESPRO 21118112 T 739086 
MN 7165 Heino  8017746 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, 
kasvikuitu, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), rypsiöljy, 
aromit (mm. savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 94 %. 
Rasvaa 3,2 %. 

EAN kuluttajapakkaus

HK PALVI- JA KOKOLIHAVIIPALEET

7456 HK Naudan paahtopaisti, viipaloitu  
n. 16 g, 1,5 kg/vuoka

KESPRO 20812936  T 961839 
MN 1313  Heino 8017747 

AINESOSAT: suomalainen naudanpaisti, vesi, jodioitu suola, stabi-
lointiaineet (E450, E451), dekstroosi, mausteet (mustapippuri, chili), 
hapettumisenestoaine (E301). Lihapitoisuus 92 %. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

4582 HK Palvikinkku, viipaloitu  
n. 21 g, 1,5 kg/vuoka

KESPRO 20107758  T 640755 
MN 15619  Heino 9901826

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, peru-
natärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), säilöntä-
aine (E250). Lihapitoisuus 83 %. Rasvaa 2,4 %.

EAN kuluttajapakkaus

6448 Kariniemen Kana-kasvisleikkele 
Ranskan ratatouille 
10 g, 4 x 150 g

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, kasvikset 25 % (tomaatti, pap-
rika, kesäkurpitsa, porkkana, paistettu sipuli [sipuli, auringonkukkaöljy], 
valkosipuli), vesi, perunajauho, jodioitu suola, lihaproteiini, dekstroosi, 
stabilointiaine (E450), aromit (mm. chili, meirami, savu), mausteet (kori-
anteri, kumina, valko- ja mustapippuri), hapettumisenestoaine (askorbii-
nihappo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 64 %. Rasvaa 8,6 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

4504 HK Arkipalvi, viipaloitu
n. 11 g, 1 kg/vuoka

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, stabilointiaineet 
(muunnettu tapiokatärkkelys, E450, E451, karrageeni), jodioitu 
suola, perunatärkkelys, tärkkelyssiirappi, dekstroosi, aromit 
(mm. savu), hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 5,1 %.

EAN kuluttajapakkaus

UUTUUS!
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HK PALVI- JA KOKOLIHAVIIPALEET

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus6145 HK Ohuen ohut Keittokinkku  
n. 6 g, 6 x 300 g

KESPRO 20039772  T 83477 
MN 15476  Heino 9901913

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku (83 %), 
vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola 
(natrium- ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine 
(E301), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 83 %. 
Rasvaa 2,5 %.

4575 HK Aito Keittokinkku, viipaloitu  
n. 12 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20133152  T 125815 
MN 38930  Heino 9901824

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, 
perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola 
(natrium- ja kaliumkloridi), aromit (mm. valkosipuli), 
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 83 %. Rasvaa 2,4 %.

EAN kuluttajapakkaus

4664 HK Saunapalvi, viipaloitu  
n. 12 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20353263  T 556092 
MN 39243  Heino 9901840

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, peru-
natärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), säilöntä-
aine (E250). Lihapitoisuus 81 %. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus4660 HK Saunapalvikinkku  
n. 11 g, 6 x 300 g

KESPRO 20006276 T 777730  
MN 16060  Heino 9901839

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, peru-
natärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), säilöntäai-
ne (E250). Lihapitoisuus 81 %. Rasvaa 4,0 %.

5678 HK Porsaanpaisti, viipaloitu
n. 11 g, n. 1,8 kg/vuoka

KESPRO 20950420 T 992073  
MN 5678 Heino 8022194     

AINESOSAT: suomalainen porsaanpaisti, jodioitu 
suola, dekstroosi, stabilointiaineet (E450, E451), 
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 92 %. Rasvaa 2,6 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus6146 HK Ohuen ohut Ylikypsä    
saunapalvikinkku, viipaloitu  
n. 6 g, 6 x 300 g 

KESPRO 20045439 T 895292
MN 39241 Heino 9901914

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, peru-
natärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 83 %. Rasvaa 2,5 %.

EAN myyntiyksikkö



62
vuoka = muovivuoka  •  vac. = vakuumipakkaus  •  ltk = pahvilaatikko  •  pss = pussi

  =Gluteeniton  •   =Laktoositon  •   =Vähälaktoosinen  •   =Runsasproteiininen  •   =Pakastetuote

HK PALVI- JA KOKOLIHAVIIPALEET

6103 Kariniemen Kananpojan 
Hunajapaahdettu filee 
n. 10 g, 4 x 180 g

KESPRO 21402163

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (86 %), vesi, muun-
nettu maissitärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- 
ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), hunaja-
väkiviinaetikka, aromit (mm. hunaja, savu), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 2,2 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö4516 HK Ohuen ohut Broilerinfilee 
n. 8 g, 6 x 300 g    

KESPRO 20136897 T 9175944
MN 30021  Heino 9901822

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, perunatärkkelys, 
jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), hapet-
tumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 80 %. 
Rasvaa 2,5 %. 

EAN kuluttajapakkaus

4515 HK Kalkkunaleike, viipaloitu  
n. 13 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20353261 T 556068 
MN 30019 Heino 9901821

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee, vesi, stabilointiaineet 
(muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, karrageeni), jodioitu 
suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), perunatärkke-
lys, tärkkelyssiirappi, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 67 %. 
Rasvaa 2,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

4512 HK Kalkkunaleike  
n. 13 g, 6 x 300 g

KESPRO 20021057 T 79103
MN 4512 Heino 9901820

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee, vesi, stabilointiaineet 
(muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, karrageeni), jodioitu 
suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), perunatärkke-
lys, tärkkelyssiirappi, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 2,3 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

5447 HK Ohuen ohut 
Lisäaineeton broilerinfilee 
n. 8 g, 4 x 150 g      

KESPRO 21206592
T 594762

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, perunatärkkelys, 
jodioitu suola, luontainen aromi, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi). Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 1,5 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5448 HK Ohuen ohut 
Lisäaineeton palvikinkku
n. 8 g, 4 x 150 g    

KESPRO 21206594
Heino 8045815

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, peru-
natärkkelys, jodioitu suola, luontainen aromi, mineraa-
lisuola (natrium- ja kaliumkloridi). Lihapitoisuus 94 %. 
Rasvaa 2,7 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK PALVI- JA KOKOLIHAVIIPALEET

5208 HK Kultapaahdettu Murea kinkku  
n. 8 g, 4 x 180 g     

KESPRO 21246086

AINESOSAT: suomalainen kinkku, vesi, perunatärk-
kelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja 
kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), rypsiöljy, 
vaahterasiirappi, aromit (mm. savu), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 2,4 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5207 HK Kultapaahdettu Murea broileri 
n. 8 g, 4 x 180 g     

KESPRO 21246088

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, perunatärkke-
lys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), 
hapettumisenestoaine (E301), rypsiöljy, vaahterasiirappi, 
aromit (mm. savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 88 %. 
Rasvaa 2,7 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5209 HK Kultapaahdettu Murea härkä  
n. 7 g, 4 x 150 g     

KESPRO 21246090

AINESOSAT: suomalainen naudanpaisti, vesi, perunatärk-
kelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumklo-
ridi), hapettumisenestoaine (E301), rypsiöljy, mustapippuri, 
aromit (mm. savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 88 %. 
Rasvaa 2,3 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

4725 HK Ohuen ohut Porsaan 
kylmäsavupaisti       
n. 2,3 g, 6 x 100 g 

KESPRO 20919533 T 687657
Heino 8022116

AINESOSAT: suomalainen kinkku, jodioitu suola, aromit, 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 143 g lihaa. Rasvaa 4,5 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö4645 HK Ohuen ohut Härän 
kylmäsavupaisti      
n. 2,3 g, 6 x 100 g

KESPRO 20035025 T 288829 
MN 15606 Heino 9901834

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola, aromit, 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 143 g lihaa. Rasvaa 6,0 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus
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HK MEETVURSTIVIIPALEET JA -SUIKALE

EAN kuluttajapakkaus

4108 HK Kevyt meetvursti, viipaloitu 
n. 5 g, n. 1,5 kg/vuoka

KESPRO 20515397 T 348235 
MN 32072 Heino 8007907

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), jodioitu suola, lihapro-
teiini, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, aromit (mm. 
valkosipuli), säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 125 g 
lihaa. Rasvaa 17 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5355 HK Pepperoni, viipaloitu  
n. 1,6 g, 1 kg/vuoka

KESPRO 20850906  T 243105  
MN 32077 Heino 8018188

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, silava, jodioitu suola, maus-
teet (mm. paprika, valkosipuli, fenkoli), aromit (mm. cayenne), hapet-
tumisenestoaine (askorbiinihappo), väri (paprikauute), säilöntäaine 
(E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 135 g lihaa. Rasvaa 42 %.

4860 HK Kevyt Meetvursti, viipaloitu 
n. 5 g, 6 x 240 g

KESPRO 21109700 T 336255 
MN 4860 Heino 8037208 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), jodioitu suola, lihapro-
teiini, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, aromit (mm. 
valkosipuli), säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 125 g 
lihaa. Rasvaa 17 %.

4324 HK Ultrakevyt Meetvursti 9 % 
n. 5 g, 6 x 100 g

KESPRO 20494943 
Heino 8007921 

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), jodioitu suola, lihapro-
teiini, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, aromit (mm. 
valkosipuli), säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 125 g 
lihaa. Rasvaa 9,0 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

5129 HK Kotimainen meetvursti, 
viipaloitu
n. 5 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20515400 T 361717 
MN 32073 Heino 8007908

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), silava, lihaproteiini, jodi-
oitu suola, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, säilöntä-
aine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 120 g lihaa. Rasvaa 36 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5507 HK Pizzameetvurstisuikale  
3 kg/vuoka

KESPRO 20515405 T 368316 
MN 32074 Heino 8007905

AINESOSAT: suomalainen liha (porsas, nauta), silava, jodioitu suola, li-
haproteiini, mausteet (mm. valko- ja mustapippuri, paprika, kardemum-
ma, chili, inkivääri, korianteri), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
aromit (mm. valkosipuli), säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on 
käytetty 120 g lihaa. Rasvaa 35 %.  

EAN kuluttajapakkaus
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PIZZASUIKALEET, KUUTIOT JA LASTUT 

EAN kuluttajapakkaus4630 HKScan pro Pizzasuikale  
3 x 3 x 24 mm, 3 kg/vuoka

KESPRO 20004643  T 520064 
MN 15725  Heino 9901832

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen koneellisesti 
erotettu porsaanliha, muunnettu maissitärkkelys, lihaproteiini, happa-
muudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, dekstroosi, 
stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), savuaro-
mi, säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 49 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 11 %.

4989 HKScan pro Italiansuikale 
3 x 3 x 24 mm, 3 kg/vuoka

KESPRO 20369462  T 0099770
MN 4284  Heino 9516550

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu kalkkunanliha (54 %), vesi, 
perunajauho, muunnettu maissitärkkelys, lihaproteiini, jodioitu suola, sta-
bilointiaineet (E407a, E450, E451), happamuudensäätöaineet (kaliumlak-
taatti, E262), dekstroosi, aromit (mm. sitruuna, mustapippuri, muskottipäh-
kinä, chili, paprika, savu), mausteet (paprika, sipuli), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), elintarvikeväri (E120), säilöntäaine (E250). Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 7,2 %.

EAN kuluttajapakkaus

7483 HK Rypsiporsas® Pizzakinkku 
3 x 6 x 24 mm, 3 kg/pss.

KESPRO 21044813  MN 7483

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®), 
vesi, lihaproteiini, jodioitu suola, stabilointiaineet 
(muunnettu maissitärkkelys, E450, karrageeni), happa-
muudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), dekstroosi, 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), savuaromi, 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 61 %. Rasvaa 4,2 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus5547 HK Kinkkurouhe 
3 kg/pss.  

KESPRO 21455081

AINESOSAT: suomalainen porsaan kinkku, vesi, perunatärkke-
lys, jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi, 
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250), savuaromi. 
Lihapitoisuus 83 %. Rasvaa 2,3 %.

4821 HK Pizzasuikale  
2 x 6 x 40 mm, 3 kg/pss.

KESPRO 20018164  T 217687 
MN 157210  Heino 9901842

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen 
koneellisesti erotettu porsaanliha, lihaproteiini, jodioitu suola, 
muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (kalium-
laktaatti, E262), stabilointiaineet (E450, karrageeni), dekstroosi, 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), savuaromi, säilön-
täaine (E250). Lihapitoisuus 55 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 66 %. Rasvaa 7,8 %.

EAN kuluttajapakkaus

4577 HK Palvikuutio 
7 x 7 x 9 mm, 3 kg/pss.

KESPRO 20037232  T 218404 
MN 15719  Heino 9901825

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen 
koneellisesti erotettu porsaanliha, lihaproteiini, jodioitu suola, 
muunnettu maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (kalium-
laktaatti, E262), stabilointiaineet (E450, karrageeni), dekstroosi, 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), savuaromi, säilön-
täaine (E250). Lihapitoisuus 55 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 66 %. Rasvaa 7,8 %. 

EAN kuluttajapakkaus
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PIZZASUIKALEET, KUUTIOT JA LASTUT 

7233 HK Kebablastu, pakaste 
2 x 2 kg/ltk
 
KESPRO 21249951

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, vesi, perunatärkkelys, jodi-
oitu suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262, E330), 
mausteet (mustapippuri, chili, paprika, valkosipuli, valkopippuri, 
korianteri), stabilointiaine (E450), dekstroosi, aromit (mm. inkivääri, 
sipuli), elintarvikeväri (E150c), hiivauute, savuaromi. Lihapitoisuus 
83 %. Rasvaa 14 %.

EAN myyntiyksikkö

5065 HKScan pro Kebablastu, pakaste
2 x 3 kg/ltk  

KESPRO 21239956 MN 1005873
  
AINESOSAT: suomalainen naudan sydän, suomalainen naudan-
liha, vesi, lihaproteiini, stabilointiaineet (E407, E450), jodioitu 
suola, dekstroosi, mausteet (mm. paprika, persilja, valkopippuri, 
juustokumina, mustapippuri, korianteri, cayenne, valkosipuli), 
happamuudensäätöaine (kaliumlaktaatti, sitruunahappo), hapet-
tumisenestoaine (E301), arominvahvenne (E621), elintarvikeväri 
(sokerikulööri), savuaromi. Lihapitoisuus 30 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 11 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7908 HKScan pro Siipikarjalastu, pakaste
2 x 3 kg/ltk

KESPRO 21231713

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanfilee (49 %), vesi, suomalai-
nen broilerinfilee, stabilointiaineet (muunnettu tärkkelys, E450, 
E451, karrageeni), jodioitu suola, perunatärkkelys, tärkkelyssiirap-
pi, dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (E250), 
savuaromi. Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 1,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

PEKONIT

4620 Annerstedt Kypsä pekoni 
1,8 kg/vuoka

KESPRO 20935162 T 920892 
MN 16725 Heino 8028522

AINESOSAT: porsaanliha (Saksa), suola, dekstroosi, sokeri, hapettu-
misenestoaine (E301), mausteet, aromit, säilöntäaine (E250). 100 g 
pekonia on käytetty 190 g lihaa. Rasvaa 36 %. 

EAN kuluttajapakkaus

4626 HK Amerikan Pekoni® Original,
viipaloitu  
n. 20 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 20011790 T 709782 
MN 16826 Heino 9901708

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, stabilointiai-
neet (E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), säilön-
täaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 95 %. Rasvaa 30 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

4628 HK Amerikan Pekoni® 
12 x 170 g

KESPRO 20008874 T 173757
MN 16828 Heino 9901831

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine 
(E250), savuaromi. Lihapitoisuus 95 %. Rasvaa 30 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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PEKONIT

4647 HKScan pro Pekonikuutio
7 x 7 mm, 1 kg/vuoka

KESPRO 20593149 T 830059
MN 4647 Heino 8017164

AINESOSAT: porsaanliha (Ruotsi), suola, dekstroosi, stabilointiaineet 
(E450, E451), hapettumisenestoaine (E301), savuaromi, säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 95 %. Rasvaa 30 %.

EAN kuluttajapakkaus

7499 HK Savupekonikuutio, 
käyttövalmis, pakaste  
2 x 3 kg/ltk

KESPRO 21146983     

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, dekstroo-
si, stabilointiaineet (E450, E451), hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 99 %. Rasvaa 30 %.

5670 HK Suomipekoni   
n. 18 g, n. 54 siivua, n. 1 kg/vuoka

KESPRO 20950419 T 897355  
MN 5670   Heino 8022151      

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, dekstroo-
si, stabilointiaineet (E450, E451), hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 99 %. Rasvaa 30 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

HK MAKSATUOTTEET JA ERIKOISLIHAVALMISTEET

6429 HK Kalaasi Maksapasteija  
n. 0,9 kg

KESPRO 20239854 T 788786 
MN 6440 Heino 9901720

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen porsaanmak-
sa (13 %), maitoproteiini, sokeri, lihaproteiini, jodioitu suola, mausteet 
(mm. sipuli, valkopippuri, kaneli), stabilointiaine (E450), hapettumisen-
estoaine (askorbiinihappo), aromit (kerma, voi), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 60 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 
73 %. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6402 HK Kalaasi Lihahyytelö  
n. 0,9 kg

KESPRO 20239852 T 452516 
MN 14528 Heino 9901719

AINESOSAT: suomalainen naudanliha (47 %), vesi, liivate, jodioitu suola, 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), mausteet (mm. laake-
rinlehti, valkopippuri), etikka. Lihapitoisuus 47 %. Rasvaa 1,5 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5070 HK Herkkumaksamakkara  
500 g

KESPRO 20011792 T 425736 
MN 129500 Heino 9901865

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen porsaanmak-
sa (22 %), silava, kamara, jodioitu suola, sokeri, happamuudensäätöaine 
(E575), mausteet (mm. sipuli), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), 
aromit (mm. chili), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 40 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 69 %. Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus
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KIVIKYLÄN

4992 Kivikylän Maalaispalvikinkku, 
viipaloitu
n. 40 g, n. 1,5 kg/vuoka 

KESPRO 21141437  
T 9858390
MN 4678  
Heino 8036968 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 10 %.

6043 Kivikylän Maalaiskinkku, viipaloitu
26-35 g, n. 1,5 kg/vuoka

MN 6043

AINESOSAT: suomalainen porsaankinkku, vesi, suola, stabilointiai-
neet (E450, E451), glukoosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntä-
aine (E250). Lihapitoisuus 80 %. Rasvaa 3,9 %.

5182 Kivikylän Wanhanajan nakki
32 g, 10 x 380 g

KESPRO 21452729

AINESOSAT: suomalainen sianliha, vesi, suola, stabilointiaine (E450), 
maltodekstriini, hapettumisenestoaine (E316), mausteet (musta-
pippuri, muskottipähkinä, maustepippuri, inkivääri), elintarvikeväri 
(E120), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 91 %. Rasvaa 24 %.

5183 Kivikylän Kalkkunanakki
26 g, 5 x 300 g

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanliha, vesi, rypsiöljy, suola, deks-
troosi (maissi), aromit (liha, umami, sitruuna), stabilointiaine (E450), 
uutteet (mustapippuri, korianteri, paprika, chili, muskottipähkinä), 
mausteet (inkivääri, valkosipuli), hapettumisenestoaine (E300), säilön-
täaine (E250). Lihapitoisuus 85 %. Rasvaa 14 %.

5491 Kivikylän Hot Dog nakki
70 g, 10 x 350 g

KESPRO 21444627

AINESOSAT: sianliha, vesi, suola, stabilointiaine (E450), malto-
dekstriini, hapettumisenestoaine (E316), mausteet (mustapippuri, 
muskottipähkinä, maustepippuri, inkivääri), elintarvikeväri (E120), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 91 %. Rasvaa 24 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5138 Kivikylän Pitkä Nakki
n. 70 g, n. 3 kg/vuoka

AINESOSAT: suomalainen sianliha, vesi, suola, stabilointiaine (E450), 
maltodekstriini, hapettumisenestoaine (E316), mausteet, elintarvike-
väri (E120), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 91 %. Rasvaa 24 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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5181 Kivikylän Huiluntuhti 
100 g, 10 x 400 g

AINESOSAT: suomalainen sianliha, vesi, suola, stabilointiaine (E450), 
maltodekstriini, hapettumisenestoaine (E316), mausteet, elintarvike-
väri (E120), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 87 %. Rasvaa 24 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

5184 Kivikylän Löylylenkki
10 x 400 g

AINESOSAT: suomalainen sianliha, vesi, perunajauho, suola, glu-
koosi, stabilointiaine (E450), mausteet (sinappi, kumina, valkosipuli, 
sipuli), sarviapilla, selleri, kurkuma), maltodekstriini, säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 57 %. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6897 Kivikylän Ryynimakkara
100 g, 10 x 400 g

KESPRO 21455080

AINESOSAT: sianliha, vesi, ohrasuurimot, perunajauho, mausteet 
(sipuli, valkopippuri, korianteri, maustepippuri, paprika, valkosipuli, 
sinappi, chili, selleri), suola, verijauhe (sika), maltodekstriini, stabi-
lointiaine (E450), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E316), happa-
muudensäätöaineet (E575, E330), aromit (mustapippuri, paprika), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 37%. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KIVIKYLÄN
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EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

20032 HK Muki Hot Cup 0,25 l
1600 kpl/ltk  

KESPRO 30076901 
MN 4739608

20027 HK Hot Cup 0,36 l
1000 kpl/ltk  

KESPRO 21016555  
MN 4739602

21602 MakuStella Wrap-paperi, pieni
247 X 320 mm
5 x 1000 kpl/ltk

KESPRO 30116805

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

21610 HK Makkaratasku
1000 kpl/ltk 

KESPRO 20931876 
MN 4739600
Heino 8021965 

EAN myyntiyksikkö

20040 HK Dispoliina
4800 kpl/ltk  

KESPRO 21182378 
MN 4739609 

21613 MakuStella Pieni ranskispussi
115 x 110 mm
1000 kpl/ltk

KESPRO 30116808

EAN myyntiyksikkö

31700 HK Tarjoilurasia 0,4 l
880 kpl/ltk  

KESPRO 20931873 
MN 4739604 
Heino 8021967 

21603 MakuStella Wrap-paperi, iso
370 X 420 mm
5 x 1000 kpl/ltk

KESPRO 30116806

EAN myyntiyksikkö

31704 MakuStella Tarjoilurasia, iso
145 x 105 x 50,5 mm
750 kpl/ltk 

KESPRO 30116809

21607 MakuStella Grillitasku
150 x 155 mm
1000 kpl/ltk

KESPRO 30116807

31706 MakuStella Tarjoilurasia, pieni
105 x 75 x 50,5 mm
900 kpl/ltk

KESPRO 30116810

TARVIKKEET
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HKScan Pro yhteystiedot
MYYNTI 
Kenttämyyntipäällikkö
Teija Malén
050 304 9566

Ketjuasiakaspäällikkö
Kristiina Laitinen
040 869 8520

ALUEMYYNTI

Pohjois-Suomi
Aluepäällikkö
Esa Pälve 
040 522 0493

Itä- ja Keski-Suomi
Aluepäällikkö 
Kimmo Nyrönen 
0400 282 546

Kanta-Häme ja 
Kaakkois-Suomi
Aluepäällikkö 
Tapio Alanko 
0400 354 808

Länsi-Suomi
Aluepäällikkö 
Juha Loutesalmi 
0400 494 006

Lounais-Suomi
Aluepäällikkö 
Miia Keskitalo 
050 911 5305

Etelä-Suomi
Aluepäällikkö 
Soile Viiala 
040 641 8285

MYYNNIN TUKI
Kehityspäällikkö,  
keittiömestari
Sami Rekola
050 355 7255

Myynnin kehityspäällikkö,  
keittiömestari
Janne Leppänen
050 401 1953

Hinnoittelukoordinaattori
Kirsi Virta
050 395 7133

Myyntiassistentti
Kirsi Juopperi
050 395 1153

KATEGORIAT JA 
MARKKINOINTI
Kategoriapäällikkö
Minna Friman 
0400 644 946

Ravitsemusasiantuntija
Soile Käkönen 
040 553 5984

Markkinointikoordinaattori
Anne Ketolainen
040 731 1953

Johtaja
Arto Pajukko
040 836 3940 

ASIAKASPALVELU
(avoinna arkisin klo 7.30-16.00)

HoReCa ryhmänumero 
010 570 130
Faksi 010 570 5510

asiakaspalvelu@hkscan.com
tukkupalvelu@hkscan.com

Toimituksiin liittyvät 
palautteet 1 vrk:n 
kuluessa toimituksesta: 
selvityspyynnot@hkscan.com
Palvelunumero 010 570 110 
(arkisin klo 8-16.00)

Laskutusta koskevat   
yhteydenotot
laskutus@hkscan.com

KULUTTAJAPALVELU
Tuotteiden laatupalautteet:
hkpropalaute@hkscan.com
0800 05 450 (arkisin klo 10-14.00)
www.hkscanpro.fi
–> Anna palautetta -lomake

Chat kariniemen.fi ja hk.fi 
(arkisin klo 16.30-20.00)

etunimi.sukunimi@hkscan.com Hiihtoloma

Laskiainen

Pääsiäinen

Gastro
14.-16.3.

Vappu

Äitienpäivä

Isänpäivä

Itsenäisyyspäivä

Sadonkorjuuviikot

Oktoberfest

Halloween

Koulujen alku

Kansallinen lenkkipäivä

Joulu SRL 2018 ilmestyy vko 4

2018

Päättäjäisjuhlat
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HKSCAN FINLAND OY
Vaihde 010 570 100

Väinö Tannerin tie 1, PL 49, 01511 Vantaa


