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3 kg HK Ylikypsä Porsaan niska,   
 viipaloitu, pakaste 

Nosta possun niskaviipaleet vadille.

Kapris-sipulikastike
1 l HK Demi-glace kastikepohja   
0,05 l punaviinietikkaa
0,2 kg sipuliviipaleita 
0,15 kg kaprismarjoja
0,03 kg sokeria
 rypsiöljyä
 suolaa
 mustapippurirouhetta
0,03 kg lehtipersiljahaketta 

Kuullota sipuliviipaleet rypsiöljyssä. Lisää etikka, 
demi-glace kastikepohja, sokeri ja kaprikset. 
Hauduta hetki. Mausta ja tarkista maku. Lisää 
lopuksi hienonnettu lehtipersilja. Tarjoile ylikyp-
sän possun kera.

YLiKYpsää possuNNisKaa 
ja Kapris-sipuLiKasTiKeTTa
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PARASTA LIHAA
JA MOdERNEJA
RuOKARATKAISuJA
SATAVuOTIAALLE
Suomi 100 -juhlavuosi on myös kotimaisen ruoan juhlaa. 
HKScanin juuret ulottuvat aina vuoteen 1913: olemme 
tuottaneet ja tarjonneet laadukasta, kotimaista lihaa ja 
lihavalmisteita koko itsenäisen Suomen historian ajan. 
Tänään HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja.

Pitkistä perinteistä kumpuaa kokemus ja ammattitaito, joka 
erilaisten palveluidemme kautta on kaikkien ammattikeit-
tiöiden käytettävissä. Tarjoamme edelleen monipuolisesti 
parasta, vastuullisesti tuotettua laatulihaa ja laadukkaita li-
havalmisteita. Sopimustiloillamme kasvavat maailman ter-
veimmät eläimet, joista saatavasta lihasta on ilo valmistaa 
ruokaa.

Suomen juhlavuonna haluamme erityisesti korostaa koti-
maisen porsaanlihan ansioita. Porsaanliha on ollut isossa 
roolissa niin yrityksemme historiassa kuin itsenäisen Suo-
men ruokapöydissäkin.

Perinteiden vaalimisen rinnalla kehitämme moderneja 
ruokaratkaisuja, joita hyödyntäessään asiakkaamme py-
syvät ajan hermolla ja mukana ruokamaailman uusimmis-
sa trendeissä. Tuotekehitys- ja suunnittelutiimimme tekee 
tiivistä yhteistyötä Suomen huippukeittiömestareiden ku-
ten Global Chef -voittaja, Bocuse d’Or -finalisti Eero Vot-
tosen kanssa. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
aina vain parempia tuotteita ja palveluita.

Laadukkaiden raaka-aineiden ja tuotteiden ohella tarjo-
amme myös erilaisia konsepteja asiakkaidemme liiketoi-
minnan kehittämisen tueksi. HKScan on ammattikeittiön 
luotettu kumppani, joka tekee arjesta helpompaa ja mauk-
kaampaa.

Yhteistyöterveisin,
Sari Palokangas

Johtaja, AfH Finland
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– Me suomalaiset olemme koko itsenäisyytemme ajan 
olleet porsaanlihalla kasvanut kansa. Kotimaisen por-
saanlihan arvostus sopii hienosti Suomen satavuotis-
juhlaan, HKScan Pron kehityspäällikkö, keittiömestari 
Risto Mikkola sanoo.

– Erityisesti haluamme tuoda esiin Rypsiporsas® -lihan, 
jonka maku on hienostunut ja muistuttaa hiukan vasi-
kanlihaa. Tuote sopii hienoimpiinkin ravintoloihin ja 
annoksiin.

HKScan on porsaanlihan ykköstoimittaja ammattikeit-
tiöille. Huolella kasvatetusta porsaasta valmistetut laa-
dukkaat tuotteet ovat ammattikeittiöiden kulmakiviä 
siinä missä muutkin kotimaiset raaka-aineet.

Hienosyinen ja miedon makuinen porsas 
muuntuu monenlaisiin makumaailmoihin so-
pivaksi. Se valloittaakin keittiöitä paitsi perin-
teisten suomalaisruokien myös etnisten ruo-
kien ja trendikkään street foodin raaka-aineena.

KEITTIöALAN AMMATTILAISILLE

Suomi 100 -juhlavuonna HKScan liput-
taa suomalaisen, turvallisen, puhtaan 
ja maittavan porsaanlihan puolesta.

Monipuolinen ja mielenkiintoinen porsas

HKScan haluaa esitellä porsaanlihan monipuolista 
käyttöä ja erilaisia ruhonosia osana porsaanlihan 
arvostuksen kasvattamista. Pitkään kypsennettävät 
osat kuten potka, kylki ja niska ovat herättäneet kiin-
nostusta ruoka-alan ammattilaisten keskuudessa. 
Samoin sous vide -kypsennetyt tuotteet, joissa on 
sama täyteläinen maku ja rakenne kuin perinteiseen 
tapaan haudutetuissa.

uutena porsaanlihatuotteena markkinoille tullut HK 
Rypsiporsas® Pluma on noin kämmenenkokoinen, mar-
moroitunut liha fileen yläpuolella. Tuote soveltuu hyvin 
pihvinä tarjottavaksi, ohueksi viipaloituna tai vaikkapa 
premieum-hampurilaisen väliin – miten vain keittiö-
mestari keksii.

– Pluman voi jättää 55-asteiseksi ja toisaalta taas hau-
duttaa ylikypsäksi - sille käy kaikki, keittiömestari Risto 
Mikkola kuvaa uutuustuotetta.

– Minusta pluma on parasta, mitä porsaassa 
on. On ihan loistavaa, että se saadaan arvoi-
seensa käyttöön. Monikäyttöisyytensä ansios-
ta pluma on mielestäni jopa parempaa kuin 

filee, kylki tai niska; toki nekin ovat kaikki lois-
tavia paloja.
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Ihan pluman vieressä on pienempi pala, jota myymme 
filetto-nimellä. Risto Mikkola vertaa filettoa niskaan: se 
sopii todella hyvin pitkään kypsentämiseen.

– Kaikkein parasta filettoa olen saanut hauduttamalla 
lihaa soija-etikka-liemessä, joka on maustettu sokerilla 
ja inkiväärillä. Lopuksi kypsä liha jäähdytettään ja gril-
lataan niin, että lihan pinta karamellisoituu. Lopputulos 
on suussa sulava. 

Risto Mikkola lupaa, että porsaan teemavuoden aikana 
HKScan Prossa kehitetään ammattikeittiöiden käyttöön 
uutta reseptiikkaa entuudestaan tutuista ja uusista por-
saan osista niin henkilöstöravintoloille kuin julkiselle ja 
kaupalliselle sektorille. 

ainutlaatuinen HK rypsiporsas®

HK Rypsiporsas® on ainutlaatuinen raaka-aine, joka so-
pii erinomaisesti hyvää ja terveellistä ruokavaliota arvos-
tavalle asiakkaalle.

HK Rypsiporsas® -tuotteiden takana oleva innovaatio 
on yksinkertaisuudessaan loistava: kun porsas saa ruo-
kavalioonsa pehmeitä rasvoja suomalaisesta rypsistä, 
sen omakin rasvakoostumus muuttuu pehmeämmäksi. 
Tämä tekee lihasta tutkitusti maukkaampaa, meheväm-
pää ja mureampaa.

HK Rypsiporsas® kiinnostaa myös maailmalla. Aasian 
valloituksensa suomalainen Rypsiporsas® on aloittanut 
Hongkongista, jonka huippuravintolat tarjoavat mau-
kasta ja terveellistä premium-lihaa sitä arvostaville asi-
akkailleen.

HK Rypsiporsas® -lihan rinnalla HKScan Pro 
tarjoaa ammattikeittiöille edelleen 
perinteisen laadukasta suomalaista 
HK Viljaporsasta monessa muo-
dossa. Yhdessä nämä tuotteet 
muodostavat kattavan valikoi-
man vastuullisesti tuotettua 
suomalaista porsaanlihaa.

sianlihaa

35,1 kg

Naudanlihaa 
19,2 kg

Siipikarjanlihaa 
21,8 kg

Sika on 
suomalaisten suosikki

suomessa kulutettiin lihaa vuonna 
2015 yhteensä 79,4 kiloa/hlö. 

sianlihan osuus oli 35,1 kg, naudan 
19,2 kg ja siipikarjan 21,8 kg.
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EAN myyntiyksikkö6052 Chosen Farmers 
Härän sisäfilee 
n. 2 kg

KESPRO 21319504

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

6005 Chosen Farmers
Härän entrecôte
n. 5 kg

KESPRO 21319501

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 21017248

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 5,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6053 Chosen Farmers 
Härän paahtopaisti
n. 3 kg

KESPRO 21319508

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

CHOSEN FARMERS: nauta

6020 Chosen Farmers
Härän niska/etuselkä
n. 8 kg

KESPRO 21247233

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 8,4 %.

4212 Chosen Farmers 
Härän kuve/flanksteak 
n 1.8 kg

KESPRO 21319510

AINESOSAT: naudanliha. Rasvaa 19 %.

EAN myyntiyksikkö

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 8,2 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

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 %.

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

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 17 %.

3562 Tamminen Naudan flat iron steak
n. 600 g/vac.

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,1 %. 

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!
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MääRäPAINOPIHVIT: nauta

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

KESPRO 20037175 
MN 1975
Heino 9901651

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

3397 HK Naudan sisäfileepihvi
n. 200 g, 5 kpl/vac.

MN 3397

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 4,0 %.

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

MN 4769

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 20067073
MN 3230
T 96354
Heino 9901667

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,1 %.

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

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

KESPRO 20037173
MN 1974
T 457556
Heino 9901651

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. Rasvaa 4,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 20673349
MN 4772
Heino 8017137

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 myyntiyksikkö
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MääRäPAINOPIHVIT: nauta

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

KESPRO 20673354
MN 4771
Heino 8017138

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 21220680 
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 

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
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 (NO) 
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

AINESOSAT: suomalainen naudanliha. 
Rasvaa 5,0 %.

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

KESPRO 21291792

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 
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 T 0586388 
MN 1056710

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 T 307835 
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 T 654012
MN 1005111

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

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

KESPRO 20585671 T 284141
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 %.

HK RYPSIPORSAS®: annosleikkeet

1538 HK Rypsiporsas® Ulkofileeleike, 
nuijittu 
n. 150 g, 10 kpl/vac.

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®). 
Rasvaa 4,1 %.

1546 HK Rypsiporsas® Ulkofileeleike,
nuijittu
n. 180 g, 10 kpl/vac.

KESPRO 20995283 
MN 1546

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (Rypsiporsas®). 
Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö
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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

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

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

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

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

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

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

EAN myyntiyksikkö
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PORSAANLIHA: annosleikkeet

3501 Flodins 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 Flodins 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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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PORSAANLIHA: annosleikkeet

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

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 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. 6,5 kg/vac.

KESPRO 20037085 T 787945 
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
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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 9901665

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha. Rasvaa 5,0 %.

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 4,1 %.

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 217034 
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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EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

LAMMAS JA RIISTA, pakaste

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

KESPRO 20833113
MN 100480 
Heino 8047493

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

3375 Tamminen Luomu Karitsan 
entrecôte 
8 x n. 750 g/ltk

AINESOSAT: suomalainen karitsanliha. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

1994 Annerstedt Karitsan lapakuutio 
n. 5 kg/ltk

KESPRO 20037201
MN 100488

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

3293 Tamminen Luomu Karitsan 
jauheliha 
4 x 2 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen karitsanliha. Rasvaa 15 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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!

UUTUUS!
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SRL 2017

Maailman terveimmät kananpojat kasvavat Suomessa. 
Kananpojat syövät kotimaista lähiruokaa, niitä ei lääkitä 
turhaan, ne saavat liikkua vapaasti ja vielä kuljetusmat-
katkin pidetään lyhyinä. Lopputuloksena keittiöön ja ku-
luttajan lautaselle päätyy suomalaista laatulihaa.

Kariniemen kymmenen vastuullisuustekoa eivät ole pel-
kästään vastaus kuluttajien odotuksiin,  vaan myös kor-
kean laadun tae. Vastuullisesti tuotetusta laadukkaasta 
siipikarjanlihasta on helppo valmistaa kaikille maistuvaa 
ruokaa. Tässä yhtälössä kaikki voittavat!

Lähiruoalla ruokittua lihaa

Kariniemen kananpoika on aina suomalaista, Satakun-
nan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueen kotitiloilla 
tuotettua lihaa.

Tiloilla tiedetään, että kananpoikakin kasvaa parhaiten 
lähiruoalla. Linnut syövät kotimaista, useimmiten samal-
la kotitilalla tuotettua kokojyväviljaa. Ruokavaliota täy-
dennetään kasviproteiinilla, vitamiineilla ja kivennäisai-
neilla. Myös kanaloiden lämmöntuotanto hoidetaan 

kotimaisella bioenergialla eli lähellä tuotetulla hakkeel-
la, pelleteillä tai oljella.

Kananpojat saavat elää vapaasti tasalämpöisessä tilas-
sa ja turvepehkun päällä jaloitellen. Hyvät olosuhteet 
varmistavat, että eläimet kasvavat terveinä. Kotitilojen 
kananpoikia ei lääkitä tai rokoteta turhaan.

Kun kotitilan kananpoikien on aika siirtyä tuotantolaitok-
seen, ne matkustavat ilmastoiduilla tai lämmitetyillä autoil-
la mahdollisimman lyhyen matkan. Näin varmistetaan lin-
nun hyvinvointi ja stressittömyys myös kuljetuksen aikana.

Kunnioituksesta raaka-ainetta kohtaan 

Parhaalla mahdollisella tavalla tuotettu Kariniemen koti-
mainen liha myös jalostetaan aina Suomessa. Fileiden ja 
suikaleiden laadun varmistamiseksi lihan leikkaamisessa 
tehdään paljon käsityötä.

Suomalainen siipikarja on tunnettu puhtaudestaan. Työ-
välineiden sekä tilojen hygienia onkin Kariniemen tuo-
tantolaitoksissa itsestäänselvyys. Samoin kylmäketjusta 

LAATuLIHAA MAAILMAN 
TERVEIMMISTä KANANPOJISTA
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SRL 2017

huolehditaan meille suomalaisille ominaisella tunnolli-
suudella ja tarkkuudella.

Maan kokeneimpana kana-asiantuntijana Kariniemellä 
osataan tarjota kaikki kananpojan osat tuotteina, jois-
sa ne pääsevät oikeuksiinsa. Tuotekehityksessä tähdä-
tään monipuoliseen tuotevalikoimaan, sillä kuluttajien 
makumieltymykset muuttuvat ja vaatimustaso kasvaa. 
Ammattikeittiöissä näihin haasteisiin voidaan vastata 
valitsemalla vain laadukkaat ja kuhunkin tilanteeseen 
sopivimmat raaka-aineet. 

Laadukas on terveellistä

Broilerinlihan puhtauden, terveellisyyden ja proteiinipi-
toisuuden ansiosta sen kulutus on jatkuvasti kasvussa.

Moni Kariniemen kananpoikavalmiste on varustettu 
Sydänmerkillä, mikä merkitsee, että tuotteessa on hy-
välaatuisia rasvoja ja se on vähäsuolainen. Sydänliiton 
hyväksymästä tuotteesta valmistettu ateria on helppo 
tarjota vaativallekin asiakkaalle.

HKScan varautuu broilerinlihan kysynnän kasvuun ra-
kentamalla Raumalle Euroopan nykyaikaisinta broiler-
tuotteisiin erikoistuvaa tuotantolaitosta. Vuoden 2017 
lopulla valmistuva tuotantolaitos mahdollistaa entistä-
kin paremmat ja laadukkaammat tuotteet asiantuntevil-
le ruoka-alan ammattilaisille.

KANAPARTIOT VIdEOLLA

Monen kuluttajan mielessä broilerintuotantoon voi 
edelleen liittyä vanhoja ennakkoluuloja, joista on 
jo aika päästä eroon. Asiakkaat voivat tutustua ka-
nanpoikien elämään Kariniemen kotitiloilla Kana-
partioiden välityksellä. Partiot ovat osa Kariniemen 
avointa vastuullisuusohjelmaa.

Tilavierailuista tehtyjä videokoosteita voi katsoa 
netistä osoitteessa 
www.kariniemen.fi/vastuullisuus/

Ravitsemus

Tuotanto

Kotitila



20
vuoka = muovivuoka  •  vac. = vakuumipakkaus  •  ltk = pahvilaatikko  •  pss = pussi

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

2541 Kariniemen Kananpojan  
Fileeperhonen, miedosti suolattu  
n. 140 g, n. 2 kg/vuoka, n. 15 kpl

KESPRO 20918568 T 627190  
MN 2541 Heino 8021417

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (90 %), 
vesi, jodioitu suola. Rasvaa 1,3 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN PRO VALIKOIduT

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

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

2258 Kariniemen Kananpojan Filee 
n.150 g n. 2 kg vuoka, 12-14 kpl

KESPRO 21362436
  
AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. 
Rasvaa 2,1 %.

2374 Kariniemen Kananpojan   
Rintafilee, maustamaton  
150-180 g, n. 4,4 kg/vuoka, 24-26 kpl

KESPRO 20029989 T 716316 
MN 4653  Heino 772374  

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee. Rasvaa 2,1 %.

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 5,7 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

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

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 1,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!
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KANANPOJAN fileet, pihvit ja leikkeet

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 1,6 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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, jodioitu 
suola, etikka, maissimaltodekstriiini, sokeri, mausteet (paprika, curry, 
valkopippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), aromit (mm. 
korianteri, muskottipähkinä), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guar-
kumi), happamuudensäätöaine (maitohappo). Rasvaa 3,2 %.

2786 Flodins Broilerin Filee siipiluulla, pakaste 
4 x 2,5 kg, 10 kg/ltk

KESPRO 21247352 
MN 1016613

AINESOSAT: broilerinfilee 90 % (Viro), vesi, suola, dekstroosi, 
kasvikuitu (psyllium). Sisältää luun. Rasvaa 4,8 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus2659 Kariniemen Kananpojan 
Minuuttipihvi®, hunaja 
100-130 g, 2 x 770 g/rasia, 5-7 kpl

KESPRO 21184496 
T 335257 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (76 %), vesi, rypsiöljy, 
hunaja-väkiviinaetikka (hunaja 0,4 %), jodioitu suola, glukoosi, 
maissitärkkelyssiirappi, aromit (mm. sipuli), mausteet (curry, paprika, 
mustapippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeuttamis-
aineet (ksantaanikumi, guarkumi), väri (kurkumiini). Rasvaa 3,1 %.

EAN myyntiyksikkö

2658 Kariniemen Kananpojan 
Minuuttipihvi®, miedosti suolattu  
100-130 g, 2 x 790 g/rasia, 6-8 kpl

KESPRO 21184498 
T 308833 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (85 %), vesi, jodioitu 
suola, aromi (sipuli), kasvikuitu (psyllium, herne). Rasvaa 1,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 21011731

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

EAN myyntiyksikkö
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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

KARINIEMEN KANANPOJAN suikaleet

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

KESPRO 20030030 T 716449 
MN 4652 Heino 772451   

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee (72 %), vesi, rypsiöljy, hunaja-
väkiviinaetikka (hunaja 0,5 %), jodioitu suola, glukoosi, maissitärkke-
lyssiirappi, aromit (mm. sipuli), mausteet (curry, paprika, mustapippuri, 
valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeuttamisaineet (ksantaani-
kumi, guarkumi), väri (kurkumiini). Rasvaa 3,8 %.

2465 Kariniemen Kananpojan 
Paistisuikale, maustamaton, pakaste 
4 x 2,5 kg, 10 kg/ltk

KESPRO 20037209 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 1,6 %.

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 0,5 %), jodioitu suola, glukoosi, mais-
sitärkkelyssiirappi, aromit (mm. sipuli), mausteet (curry, paprika, musta-
pippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), sakeuttamisaineet 
(ksantaanikumi, guarkumi), väri (kurkumiini). Rasvaa 8,0 %.

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 (84 %), vesi, jodioitu 
suola, hapettumisenestoaine (E331), etikkajauhe. Rasvaa 5,8 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KANANPOJAN rintaleikkeet
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EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KANANPOJAN rintaleikkeet

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, maissimaltodekstriini, 
sokeri, mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), kasvikuitu 
(psyllium, herne), aromit (mm. korianteri, muskottipähkinä), sakeut-
tamisaineet (ksantaanikumi, guarkumi), happamuudensäätöaine 
(maitohappo). Rasvaa 4,9 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KOKONAINEN broileri ja siivet

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

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

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

KESPRO 20030092
MN 4153 Heino 9901621  

AINESOSAT: suomalainen broileri (86 %), vesi, jodioitu suola, rypsiöl-
jy, kasvikuitu (psyllium, herne), etikka, maissimaltodekstriini, sokeri, 
mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), aromit (mm. kori-
anteri, muskottipähkinä), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, guarku-
mi), happamuudensäätöaine (maitohappo). Rasvaa 9,3 %.

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 myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus2900 Kariniemen Kananpojan 
Liekkisiivet®  
3 x 700 g

KESPRO 20559424 T 502906
Heino 8017347            

AINESOSAT: suomalainen broilerin siipipala (89 %), vesi, dekstroosi,  
jodioitu suola, mausteet (mm. cayenne, mustapippuri), säilöntäaineet 
(E262, maitohappo, kalsiumlaktaatti), aromit (mm. paprika, valkosi-
puli), kasvikuidut (psyllium, herne), sakeuttamisaine (ksantaanikumi). 
Rasvaa 11 %.
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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 (89 %), vesi, dekstroosi, 
jodioitu suola, mausteet (mm. cayenne, mustapippuri), säilöntäaineet 
(E262, maitohappo, kalsiumlaktaatti), aromit (mm. paprika, valkosi-
puli), kasvikuidut (psyllium, herne), sakeuttamisaine (ksantaanikumi). 
Rasvaa 11%.

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, 
jodioitu suola, etikka, maissimaltodekstriini, 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 (78 %), vesi, rypsiöljy, 
jodioitu suola, etikka, maissimaltodekstriini, sokeri, mausteet (paprika, 
curry, valkopippuri, valkosipuli), kasvikuitu (psyllium, herne), aromit 
(mm. korianteri, muskottipähkinä), sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, 
guarkumi), happamuudensäätöaine (maitohappo). Rasvaa 14 %.

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

AINESOSAT: suomalainen broilerin koipireisi (87 %), vesi, sokeri, 
jodioitu suola, mausteet (paprika, curry, valkopippuri, valkosipuli), 
maissimaltodekstriini, kasvikuitu (psyllium, herne), aromit (mm. korian-
teri, muskottipähkinä). Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

2820 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 %.

2274 Kariniemen Kananpojan 
Koipipala, pakaste
n. 125 g, n. 120 kpl, n. 15 kg/ltk 

KESPRO 21345288

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

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

KARINIEMEN KANANPOJAN koipireidet ja -palat

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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ROSE BROILERI, pakaste (HALAL-teurastettu)

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

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 12 %.

2058 Rose Broileri
10 x 1,5 kg, 15 kg/ltk 

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 12 %. 

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

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 1,5 %.

2961 Rose Broilerinfilee 88 % 
100-120 g/kpl, 4 x 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerin 
rintafilee (88 %), vesi (11 %), suola, 
dekstroosi. Rasvaa 1,9 %.

2963 Rose Broilerinfilee 88 % 
120-140 g/kpl, 4 x 2,5 kg/ltk
 
AINESOSAT: tanskalainen broilerin 
rintafilee (88 %), vesi (11 %), suola, 
dekstroosi. Rasvaa 1,9 %.

2076 Rose Broilerin reisipala
160-180 g, 4 x 2,5 kg, 10 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 19 %. 

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

2881 Rose Broilerin koipireisi 
350-400 g, 6 x 2,5 kg, 15 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!
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EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

2064 Rose Broilerinfilee 65 %
5 x 2 kg, 10 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerin 
rintafilee (65 %), vesi, suola, dekstroosi, 
karrageeni. Rasvaa 1,0 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

2966 Rose Broilerin maksa
18 x 500 g/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 3,9 %.

2956 Rose Broilerin kivipiira
18 x 500 g/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 3,0 %. 

2957 Rose Broilerin sydän 
18 x 500 g/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha. 
Rasvaa 7,2 %.

UUTUUS!

UUTUUS!

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

  

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

KARINIEMEN KALKKuNAN pihvit ja leikkeet

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 n. 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

UUTUUS!
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SRL 2017

Korkealaatuiset makkarat ovat trendiruokaa maa-
ilmalla. HK Maakarit® ovat vastanneet kansainvä-
listen klassikkomakkaroiden tuomaan haasteeseen 
valmistamalla maukkaita artesaanimakkaroita 
suomalaisesta lihasta.

Erittäin lihaisat, käsin tehdyt, huolella maus-
tetut ja aidossa leppäsavussa kypsytetyt makka-
rat maistuvat vaativimmallekin kuluttajalle.   
HK Maakarit® -sarjan makkaroita ja niistä valmis-
tettuja aterioita on ilo tarjota asiakkaille.

HK Maakarit® -tuotemerkki näkyy myös Suomen  
Saunaseura ry:n Saunan Päivä kampanjassa.

Tutustu valikoimaan ja resepteihin: 

Makkaramestarit 
ammentavat

MAKUJA
MAAILMALTA 

www.hkscanpro.fi
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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, timjami), sokeri, aromit 
(mm. inkivääri, korianteri, chili, paprika), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 28 g.

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

KESPRO 21362437 T 2044832
MN 5542  Heino 8051302  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, dekstroo-
si, mausteet (mm. paprika, valkosipuli, mustapippuri), stabilointiaineet 
(E450), aromit, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 85 %. Rasvaa 24 g.

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, sokeri, 
maltodekstriini, mausteet (valkosipuli, juustokumina, kumina), aromin-
vahvenne (E621), aromit (mm. paprika, kasvisliemi), stabilointiaineet 
(E450), happamuudensäätöaine (E262), hapettumisenestoaine (E316), 
väri (karmiini), säilöntäaine (E252). Makkarankuorena lampaansuoli. 
Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 14 g.

5561 HK Maakarit® Huldan pieni 
olutmakkara 
n. 26 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21401931 T 2076248
Heino 8053712 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, dekstroosi, 
mausteet (mm. korianteri, inkivääri, palsternakka, chili, paprika, liperi, sipuli), 
stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 25 g.

5560 HK Maakarit® Currywursti 
n. 63 g, n. 2 kg/vuoka

KESPRO 21387422 T 2076230
Heino 8053729 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, dekstroosi, 
mausteet (mm. kurkuma, korianteri, inkivääri, juustokumina, sarviapila, 
liperi), stabilointiaine (E450), aromit (mm. valkosipuli, kumina, muskot-
tipähkinä, chili), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 25 g.

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

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, silava, jodioitu suola, etikka, 
dekstroosi, stabilointiaine (E450), mausteet (mm. meirami, korianteri, 
muskottipähkinä, palsternakka, liperi), mausteuutteet (mm. chili, karde-
mumma, inkivääri, kumina), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo). 
Makkarankuorena lampaansuoli. Lihapitoisuus 86 %. Rasvaa 28 g.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!
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HK LENKKIMAKKARAT

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

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/pussi

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, 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 (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250), savuaromi. Lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 62 %. Rasvaa 10 %. 

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

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

EAN myyntiyksikkö
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HK LENKKIMAKKARAT

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 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

6065 HK Uunimakkara  
80 g/kpl, 4 kg/pkt, 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 %.

EAN kuluttajapakkaus

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 41 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 18 %.

5037 HK Sininen Lenkki® Kevyt  
5 x 500 g

KESPRO 20016521 
T 228460 
MN 12052 
Heino 9901852

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, 
suomalainen porsaanliha, kamara, perunajauho, stabilointiaineet 
(muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, E450), maltodekstriini, 
jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, perunakuitu, mausteet 
(mm. korianteri), aromit (mm. paprika), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). Makkarankuori ei ole syö-
tävä. Lihapitoisuus 10 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet 
yhteensä 50 %. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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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. paprika, korianteri, kumina, valkosipuli), 
dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine 
(E250). Makkarankuori ei ole syötävä. Lihapitoisuus 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 broilerin nahka, 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
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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

5027 HK Camping® Juusto  
100 g/kpl, 5 x 400 g

KESPRO 20493898 
T 207118 
MN 12968 
Heino 8007946

AINESOSAT: suomalainen koneellisesti erotettu liha (broileri, kalkkuna, 
porsas), vesi, suomalainen porsaanliha, perunajauho, juusto (5 %), kamara, 
silava, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), stabilointiaineet 
(muunnettu tapiokatärkkelys, E450), jodioitu suola, dekstroosi, lihaproteiini, 
perunakuitu, mausteet (mm. chili, valkosipuli, korianteri), hapettumisenes-
toaine (askorbiinihappo), aromit, säilöntäaine (E250). Makkarankuorena 
porsaansuoli. Lihapitoisuus 14 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet 
yhteensä 52 %. Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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, kumina, chili, korianteri, pap-
rika), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), mausteet, säilöntäaine 
(E250). Makkarankuorena porsaansuoli. Lihapitoisuus 75 %. Rasvaa 22 %.

EAN kuluttajapakkaus

HK GRILLIMAKKARAT
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MuuT HK RuOKAMAKKARAT

HK GRILLIMAKKARAT

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

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

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

KESPRO 20008877 
T 158436 
MN 12976 
Heino 9901917

AINESOSAT: koneellisesti erotettu liha (broileri, porsas), vesi, liha 
(porsas, nauta, kalkkuna), perunajauho, kamara, silava, naudan rasva, 
jodioitu suola, stabilointiaineet (muunnettu tapiokatärkkelys, 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 

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK NAKIT

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

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 %.

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 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
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HK NAKIT

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 %.

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

5699 HK Lisäaineeton Viikarinnakki®
30 g/kpl, 6 x 300 g

KESPRO 21206598

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, kamara, perunajauho, 
jodioitu suola, dekstroosi, perunakuitu, lihaproteiini, mausteet (mm. 
korianteri), aromit (mm. savu, mustapippuri, inkivääri, paprika). Liha-
pitoisuus 72 %. Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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HK NAKIT

EAN kuluttajapakkaus5555 HK Pitkä Aitonakki  
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 %.

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 

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 kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

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

EAN kuluttajapakkaus
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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 %.

6090 HK Popsi® Krakovan nakki 
30 g/kpl, 6 x 300 g 

KESPRO 21097644      
T 570861

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, kamara, jodioitu 
suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), deks-
troosi, stabilointiaine (E450), mausteet (mm. valko- ja mustapip-
puri, paprika, valkosipuli), aromit (mm. mustapippuri, chili, savu), 
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 82 %. Rasvaa 21 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

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

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
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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

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 %.

5708 HK Lauantai 
n. 12 g, 6 x 200 g

KESPRO 21246177
T 951731  

AINESOSAT: vesi, suomalainen porsaanliha, suomalainen koneellisesti 
erotettu liha (porsas, broileri), perunajauho, kamara, silava, jodioitu 
suola, hernejauho, lihaproteiini, stabilointiaine (E450), aromit (mm. chili, 
kumina, korianteri, savu), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 28 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 52 %. Rasvaa 19 %.

5709 HK Gouter 
n. 12 g, 6 x 150 g

KESPRO 21246180  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen koneel-
lisesti erotettu liha (porsas, broileri), perunajauho, silava, kamara, 
jodioitu suola, hernejauho, lihaproteiini, stabilointiaineet (E450, E451), 
aromit (mm. chili, kumina, korianteri, savu), dekstroosi, mausteet, 
hapettumisenestoaineet (askorbiinihappo, E301), säilöntäaine (E250). 
Tuotteessa 18 % kinkkua. Lihapitoisuus 44 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 58 %. Rasvaa 15 %. 

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö
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HK VIIPALEET

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

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 %.

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

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

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

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 koneelli-
sesti erotettu liha (broileri, porsas), vesi, kamara, silava, stabilointiaineet 
(muunnettu maissitärkkelys, E450), jodioitu suola, dekstroosi, perunakui-
tu, aromit (mm. chili), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilön-
täaine (E250), savuaromi. Lihapitoisuus 41 %. Liha ja lihaan verrattavat 
valmistusaineet yhteensä 71 %. Rasvaa 19 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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EAN kuluttajapakkaus5266 HK Kultapaahdettu Murea härkä 
n. 7 g, 1 kg/vuoka

Kespro 21344357 T 2007508

AINESOSAT: suomalainen naudanpaisti, vesi, muunnettu 
tärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kalium-
kloridi), hapettumisenestoaine (E301), rypsiöljy, mustapippuri, 
aromit (mm. savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 88 %. 
Rasvaa 2,3 %.

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

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 koneellisesti 
erotettu porsaanliha, vesi, kamara, jodioitu suola, dekstroosi, stabiloin-
tiaine (E450), mausteet (mm. valkosipuli), aromit (mm. mustapippuri, 
savu), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 63 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 
83 %. Rasvaa 20 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

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
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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 (81 %), vesi, 
perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (nat-
rium- ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), 
säilöntäaine (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 (83 %), vesi, 
perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- 
ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine (E301), säilöntä-
aine (E250). Lihapitoisuus 83 %. Rasvaa 2,5 %.

EAN kuluttajapakkaus
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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 (71 %), vesi, stabi-
lointiaineet (muunnettu tapioka- ja maissitärkkelys, karrageeni), 
jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), peru-
natärkkelys, tärkkelyssiirappi, dekstroosi, hapettumisenestoaine 
(E301), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 2,3 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 21206594
Heino 8045815

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 21206592
T 594762

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!
EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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PALVI- JA KOKOLIHAVIIPALEET

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

KESPRO 21246086

AINESOSAT: suomalainen kinkku (88 %), vesi, peruna-
tärkkelys, 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 (88 %), vesi, peruna-
tärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumklo-
ridi), 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 180 g      

KESPRO 21246090

AINESOSAT: suomalainen naudanpaisti (88 %), vesi, peruna-
tärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kalium-
kloridi), 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, ha-
pettumisenestoaine (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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EAN kuluttajapakkaus

PIzzASuIKALEET, KuuTIOT JA LASTuT 

EAN kuluttajapakkaus4630 Flodins 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 Flodins 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, 
stabilointiaineet (E407a, E450, E451), happamuudensäätöaine (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 9,2 %.

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 %.

6630 Flodins Pizzasuikale 
3 x 3 x 24 mm, 1,5 kg/pss

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen koneelli-
sesti erotettu porsaanliha, muunnettu maissitärkkelys, lihaproteiini, 
happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), jodioitu suola, 
dekstroosi, stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (askorbiini-
happo), savuaromi, säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 49 %. Liha ja 
lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 54 %. Rasvaa 11 %.

EAN kuluttajapakkaus

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 Flodins Kebablastu, pakaste 
2 x 3 kg/ltk  

KESPRO 21239956
  
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 Flodins 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

HK MAKSATuOTTEET JA ERIKOISLIHAVALMISTEET

4647 Flodins 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, 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

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 %.

5663 Kivikylän Rosvopaisti, viipaloitu
n. 18 g, n. 1,5 kg/vuoka 

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suola, korppujauho 
(vehnä), mausteet (valkosipuli, persilja, sipuli, valkopippuri, chili, 
paprika, mustapippuri, cayanne, sinapinsiemen (sinappi), korianteri, 
muskottipähkinä, meirami, maustepippuri)), rypsiöljy, stabilointiaineet 
(E450, E451), viinietikka, sokeri, hiivauute, konjakki, dekstroosi, sa-
keuttamisaineet (E415, E412), säilöntäaineet (E202, E211), paprika-
uute, sitruuna-aromi. Lihapitoisuus 71 %. Rasvaa 5,8 %.

5662 Kivikylän Korppukinkku, viipaloitu
18-20 g, n. 1,5 kg/vuoka 

KESPRO 21406938

AINESOSAT: suomalainen porsaankinkku, vesi, suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E316), maissirae, si-
nappi, sokeri, rypsiöljy, luontainen maustearomi (sinappi), säilöntäaine 
(E250). Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 3,6 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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SRL 2017

TäMäN PäIVäN KATuRuOKAA

MakuStella on On the go -konsepti, jonka tu-
ella ravintoloitsijan on helppo lähteä mukaan 
kasvavaan street food -trendiin. Sekä maku-
maailmaltaan että visuaalisesti viimeistelty 
brändi tarjoilee kotimaista katuruokaa rennosti 
ja trendikkäästi. Tarpeen mukaan muuntuvassa 
konseptissa ovat mukana HKScanin suosikki-
brändit HK, Kariniemen ja Flodins.

Kesän 2016 aikana yli miljoonalla vierailijalla Sär-
känniemen huvipuistossa, Naantalin vanhan kaupungin 
rannassa ja erilaisissa tapahtumissa testattu konsepti on 
jo pilotointivaiheessaan todettu toimivaksi. Koeyleisön 
mielestä ruoka sekä näytti että maistui hyvältä. Asiakas-
yritysten liikevaihto ja kate kasvoivat.

MakuStella-merkin alla tarjottava ruoka tuo pikaruoka-
ajatuksen tähän päivään ja tulevaisuuteen. Perinteiset 
grilliruoat on muokattu ja kehitetty vastaamaan kuluttaji-
en kasvaneita odotuksia. Avainasemassa ovat laadukkaat 
raaka-aineet, korkea lihapitoisuus ja huolellinen mausta-
minen. Kanakorissa käytetään broilerin sisäfileetä, mak-
karaperunoissa käsin tehtyjä HK Maakarit® -makkaroita ja 
hampurilaisissa muun muassa Rotukarjan burgeripihvejä. 

Annokset on hinnoiteltu niin, että ruokalistalla 
on jokaiselle jotakin, tilanteen mukaan.

Perinteisten kanakori- ja makkaraperunatyyp-
pisten ruokien ohella MakuStella-konseptiin 
kuuluu myös kevyempiä vaihtoehtoja kuten 
salaatteja ja kasvisruokia.

Ravintoloitsijalle MakuStellan hyödyntäminen on 
helppoa. Konseptin laajuus tarkentuu vuoden 2017 

aikana, mutta yksinkertaisimmillaan asiakas hankkisi vain 
toimipaikan ja henkilöstön, kaikki muu on mietitty val-
miiksi: brändi, markkinointimateriaalit, reseptit ja raaka-
aineet.

MakuStella voi olla osa isompaa ravintolamaailmaa, kios-
ki, auto tai liikuteltava katuruokavaunu. Konsepti sopiikin 
sekä ravintoloihin, kauppakeskuksiin että tapahtumiin.

– Yhtenäisestä brändistä huolimatta jokaisella toimipai-
kalla saa mielellään olla oma ilmeensä. Pyrimme some-
kansan suosikeiksi: ”tällä paikkakunnalla on tällainen 
MakuStella”, HKScan Pron myyntijohtaja Arto Pajukko 
visioi.
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SRL 2017

SuOMALAISTA 
HuIPPuOSAAMISTA

Syksyllä 2016 Global Chef -kilpailun voittanut Eero Vot-
tonen jatkaa maailmanvalloitustaan Bocuse d’Or -kisassa. 
Ammattikokkien maailmanmestaruuskilpailu huipentuu 
tammikuussa 2017 Ranskan Lyonissa.

Tätä juttua tehtäessä Eero Vottosen sijoittuminen kil-
pailussa on vielä arvoitus. Vottonen on kuitenkin yksi 
vaativan, makuja korostavan kisan ennakkosuosikeista: 
suomalaiskokki on edelläkävijä juuri maailman parhaiden 
makujen luomisessa.

Eero Vottosen menestys kansainvälisissä kilpailuissa edis-
tää suomalaisen ruoan tunnettuutta. Erityisesti suoma-
laisella, vastuullisesti tuotetulla, laadukkaalla lihalla on 
potentiaalia maailmalla. Myös matkailuala saa suomalais-
kokin menestyksestä vetoapua. Finnairilla on jo oivallettu, 
että ruoka on yksi matkailun tärkeimmistä elementeistä: 
lentoyhtiön business-luokan vuodenaikojen mukaan vaih-
tuvat menut ovat tänä vuonna Eero Vottosen käsialaa.

HKScan Pro on yksi Suomen Bocuse d’Or -pääyhteistyö-
kumppaneista ja Eero Vottosen tiimin tärkeimpiä taus-
tavoimia. Osa HKScan Pron resepteistä onkin mestarin 
käsialaa.

HYVIEN 
VALINTOJEN TuKENA

Suomalaiset kiinnittävät entistä enem-
män huomiota ruokavalioonsa. Ammat-
tikeittiöissäkin voidaan helposti tarjota 
terveellisempiä vaihtoehtoja valitsemalla 
raaka-aineiksi Sydänmerkillä varustettuja 

tuotteita. Merkin myöntää Sydän- ja diabetesliitto, jonka 
asiantuntijat vertaavat muun muassa tuotteiden suola- ja 
rasvapitoisuuksia. Sydänmerkkiä seuraavan asiakkaan ei 
tarvitse tutkia tuoteselosteita miettien, onko tämä terveel-
listä vai ei, merkki kertoo sen.

Sydän- ja diabetesliitto korostavat, että asiantuntijoiden 
arvioimat Sydänmerkki-tuotteet ovat hyväksi kaikille, ei 
vain esimerkiksi kolesteroli- tai verenpainepotilaille.

Yli kahdeksallekymmenelle HKScan Pro -tuotteelle on 
myönnetty Sydänmerkki. Merkillä varustettuja vaihtoeh-
toja on kaikissa tuoteryhmissä eli liha-, siipikarja- ja val-
misruokatuotteissa sekä myös lihavalmisteissa. Tunnusta 
myönnettäessä tuotteita verrataan keskenään saman tuo-
teryhmän sisällä, joten myös makkaroissa on sydänmer-
kitty vaihtoehto.

Sydänliiton laatimat kriteerit ohjaavat HKScanin tuote-
kehitystä. Tavoitteena on, että Sydänmerkki-tuotteita on 
jatkossakin kaikissa tuotekategorioissa.

VALO TILAuSPALVELu™ 
AMMATTILAISEN APuNA

VALO Tilauspalvelu™ on ammat-
tilaisen verkkokauppa, josta voi 
tilata yhdellä kerralla useiden ta-
varantoimittajien tuotteita. Kolme 
vuotta käytössä ollut palvelu on 

saanut käyttäjiltä kiitosta siitä, että se helpottaa ja 
nopeuttaa sekä raaka-ainetilausten tekemistä että 
niiden vastaanottoa: koko tilaus toimitetaan sovit-
tuun aikaan yhdessä kuormassa.

Käyttäjät ovat arvostaneet VALO Tilauspalvelun 
helppokäyttöisyyttä. Verkkokaupan lisäksi se sisältää 
ammattilaisille suunnattuja työkaluja kuten tilaus-toi-
mituskalenterin, joka auttaa suunnittelemaan tulevia 
hankintoja. Säännölliset tilaukset hoituvat vakioti-
lauspohjilla. Palvelussa ovat myös kaikkien tuottei-
den kuvat sekä täydelliset tuotetiedot.

VALO Tilauspalvelun toimitukset hoidetaan Valion 
logistiikan asiantuntemuksella ja kokemuksella. Toi-
mitusvarmuuden takaakin Suomen laajin ja tehok-
kain jakeluorganisaatio.

25
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EAN kuluttajapakkaus7958 Flodins 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 %.

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 %.

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

7480 HK Naudan patapihviviipale  
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 6,0 %.

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 6,0 %. 

UUTUUS!
EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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EAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 20923013  T 625343
MN 7481 

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, jodioitu suola, peruna-
tärkkelys, ksantaanikumi. 100 g:aan tuotetta on käytetty 117 g 
lihaa. Rasvaa 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7732 HK Karjalanpaisti 
3 kg/vac.

KESPRO 21006882 T 185314
MN 1703 Heino 8030324

AINESOSAT: suomalainen liha (porsaan- ja naudanliha), vesi, porkkana, 
sipuli, muunnettu tärkkelys, jodioitu suola, mustapippuri, maustepippu-
ri, laakerinlehti. Lihapitoisuus 63 %. Rasvaa 7,8 %.

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 6,0 %.

7038 Flodins 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 kuluttajapakkaus7616 HK Naudan lihasuikale (NO) 
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 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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 6,0 %.

KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

7482 Annerstedt Naudan paistilastu 
3 kg/vac.

 
AINESOSAT: naudanliha (Saksa), jodioitu suola, perunatärkke-
lys, ksantaanikumi. 100 g:aan tuotetta on käytetty 117 g lihaa. 
Rasva 6,0 %.

UUTUUS!
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KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

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), hapettumisenes-
toaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 100 g:aan 
tuotetta on käytetty 115 g lihaa. Rasvaa 25 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7037 Flodins 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 6,0 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7433 HK Rypsiporsas® Pluma, pakaste 
2 x n. 2 kg/ltk
  
 
AINESOSAT: suomalainen porsaanliha
(Rypsiporsas®), jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, 
E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 101 g lihaa. Rasvaa 17 %.

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

KESPRO 21307614  Heino 8045681  

AINESOSAT: porsaanliha (Eu), sokeri, suola, siirappi, mausteet 
(mm. paprika), aromit (mm. savu, valkosipuli, mustapippuri), hap-
pamuudensäätöaineet (sitruunahappo ja maitohappo), hapettu-
misenestoaine (askorbiinihappo), väri (E150c). Lihapitoisuus 92 %. 
Rasvaa 16 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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 (Rypsiporsas®), jodioi-
tu suola, stabilointiaineet (E450, E451), dekstroosi, hapettu-
misenestoaine (E316). 100 g:aan tuotetta on käytetty 120 g 
Rypsiporsas® lihaa. Rasvaa 11 %.

UUTUUS!
EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

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

   
AINESOSAT: suomalainen porsaanliha 
(Rypsiporsas®), jodioitu suola, stabilointiaineet (E450, 
E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301). 
100 g:aan tuotetta on käytetty 101 g lihaa. Rasvaa 17 %.

UUTUUS!
EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

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

   
AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, jodioitu suola, kas-
vikuitu, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), rypsiöljy, aromit 
(mm. savu), säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 13 %.

UUTUUS!
EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

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), vesi, rypsiöljy, sokeri, soijakasti-
ke, mausteet (sipuli, valkosipuli, chili, purjosipuli), suola, aromit 
(mm. valkoviini, soija, seesaminsiemen), sakeuttamisaine 
(ksantaanikumi). Lihapitoisuus 90 %. Rasvaa 16 %.

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 10 %.

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 10 %.

EAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 21285425 T 449033
Heino 8050714 

AINESOSAT: suomalainen broilerinfilee, vesi, riisitärkkelys, jodioitu 
suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), glukoosi, 
stabilointiaine (E450). 100 g:aan tuotetta on käytetty 109 g lihaa. 
Saattaa sisältää soijaa ja vehnää. 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, jodioitu 
suola, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), glukoosi, 
stabilointiaine (E450). 100 g:aan tuotetta on käytetty 109 g lihaa. 
Saattaa sisältää soijaa ja vehnää. Rasvaa 2,2 %.
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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-ome-
naviinietikka, jodioitu suola, dekstroosi, guarkumi, ksantaanikumi, 
muunnettu maissitärkkelys, mausteet (paprika, kurkuma, valkosipuli, 
mustapippuri, curry, sipuli), kerma-aromi, sitruunahappo. Lihapitoi-
suus 88 %. Rasvaa 6,4 %.

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus7484 Flodins Broilerin fileesuikale, hunajamarinoitu  
3 kg/vac.

KESPRO 20047005  T 704874 
MN 7484  Heino 9901981

AINESOSAT: broilerinfilee (Viro), rypsiöljy, vesi, hunaja-omena-
viinietikka, jodioitu suola, dekstroosi, guarkumi, ksantaanikumi, 
muunnettu maissitärkkelys, mausteet (paprika, kurkuma, valko-
sipuli, mustapippuri, curry, sipuli), kerma-aromi, sitruunahappo. 
Lihapitoisuus 88 %. Rasvaa 6,4 %.

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

KESPRO 20037310  T 578443 
MN 74940  Heino 9901984

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

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 %.

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 %.

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

KESPRO 20757968  MN 18246 
Heino 8020210 

AINESOSAT: broilerinfilee 97 % (Viro), suola, perunatärkkelys, 
stabilointiaineet (E450, E451), ksantaanikumi. Rasvaa 2,2 %.
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EAN kuluttajapakkaus

KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

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 %.

7850 Annerstedt Broilerin fileekuutio, 
kypsä, irtopakaste 
5 x 1 kg/ltk

KESPRO 21333142

AINESOSAT: broilerin rintafilee (Eu), vesi, suola, muunnettu tärk-
kelys (tapioka), dekstroosi. Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 1,0 %. 

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, happamuuden-
säätöaineet (kaliumlaktaatti, E262), vesi, soijaproteiini, jodioitu suo-
la, muunnettu maissitärkkelys, mausteet (mustapippuri, valkosipuli, 
paprika, valkopippuri, sipuli, timjami, chili), stabilointiaineet (E450, 
E451), dekstroosi, aromit (mm. korianteri, kumina). 100 g:aan tuo-
tetta on käytetty 126 g lihaa. Saattaa sisältää vehnää. Rasvaa 7,0 %. 

EAN myyntiyksikkö

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), aromit (savu, mauste), 
suola, muunnettu maissitärkkelys, väri (150c), sakeut-
tamisaine (ksantaanikumi), paprikauute, savupaprika, ryp-
siöljy), vesi, punaviinietikka, suola, sokeri, maustepippuri, 
laakerinlehti. 100 g:aan tuotetta on käytetty 127 g lihaa. 
Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

7907 Flodins Pulled beef, pakaste
4 x 1,2 kg/ltk

Kespro 21204747 T 602185
MN 1005864 

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, BBq-kastike (tomaatti-
pyre, sokeri, mausteet (chili, mustapippuri, valkosipuli, sipuli), 
aromit (savu, mauste), suola, maissitärkkelys, väri (150c), sakeut-
tamisaine (ksantaanikumi), paprikauute, savupaprika, rypsiöljy), 
vesi, punaviinietikka, suola, sokeri, maustepippuri, laakerinlehti. 
100 g:aan tuotetta on käytetty 127 g lihaa. Rasvaa 8,5 %. 

7129 Kivikylän Pulled Turkey
n. 1,5 kg/vuoka

KESPRO 21406937

AINESOSAT: suomalainen kalkkunanliha, vesi, suola, stabiloin-
tiaineet (E450, E451), glukoosi, hapettumisenestoaine (E316), 
säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 5,1 %.

7130 Kivikylän Pulled Pork
n. 1,5 kg/vuoka

KESPRO 21197732
 

AINESOSAT: suomalainen sianliha, vesi, suola, stabilointiaineet 
(E450, E451), glukoosi, hapettumisenestoaine (E316), säilöntäai-
ne (E250). Lihapitoisuus 94 %. Rasvaa 9,1 %.

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

MN 1006010

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suola, tärkkelys-
siirappi, hydrolysoitu soija, väri (E150c), sakeuttamisaineet, 
(E407, E412, E466), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), 
säilöntäaine (E211), aromi (ammoniumkloridi). Lihapitoisuus 
89 %. Rasvaa 9,9 %.

7109 Kivikylän Porsaan riblet, pakaste
2 x n. 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suola, sokeri, etik-
ka, habaneromurska, maissitärkkelys, paprikarouhe, valkosipuli-
rouhe, säilöntäaineet (E202, E211), ksantaani, tärkkelyssiirappi, 
hydrolysoitu soija, väri (E150c), sakeuttamisaineet (E407, E412, 
E466), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi (ammo-
niumkloridi). Lihapitoisuus 76 %. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 21204746 T 603365
MN 1016609 Heino 8042757 

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, BBq-kastike (tomaattipy-
re, sokeri, mausteet (chili, mustapippuri, valkosipuli, sipuli), aromit 
(savu, mauste), suola, muunnettu maissitärkkelys, väri (150c), 
sakeuttamisaine (ksantaanikumi), paprikauute, savupaprika, ryp-
siöljy), vesi, punaviinietikka, suola, sokeri, maustepippuri, laakerin-
lehti. 100 g:aan tuotetta on käytetty 127 g lihaa. Rasvaa 10 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

EAN myyntiyksikkö
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KäYTTöVALMIIT KYPSäT LIHAT

EAN kuluttajapakkaus8475 Annerstedt Ruskistettu naudan jauheliha  
3 kg/vac.

KESPRO 20749956 T 209304 
MN 8475 Heino 8014608

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

7474 Annerstedt Ruskistettu naudan jauheliha, 
miedosti suolattu 
3 kg/vac.

KESPRO 21356438

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

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

KESPRO 20750037  T 209064 
MN 8474 Heino 8014609

AINESOSAT: suomalainen jauhettu naudan- ja sianliha, lihaproteiini, 
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

7658 HK Hernekeittoliha 
3 kg/vac. 

KESPRO 20986037 T 121962 
MN 7658 Heino 8042209

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha (73 %), suomalainen pekoni 
(11 %), suomalainen kinkku (11 %), lihaproteiini. 100 g:aan tuotetta 
on käytetty 102 g lihaa. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

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

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, tomaattimurska, sipuli, 
sokeri, mausteet (mm. valkosipuli, kaneli, savupaprika, jalape-
no, korianteri, mustapippuri), oliiviöljy, kaakaojauhe, jodioitu 
suola, punaviinietikka, muunnettu maissitärkkelys, jalapeno-
aromi. Lihapitoisuus 60 %. Rasvaa 14 %.

EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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RAAKAPAKASTEET

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

KESPRO 21192943
MN 1006009  Heino 8039743

AINESOSAT: jauhettu naudan-, lampaan- ja porsaanliha, sipuli, vesi, 
korppujauho (vehnä), soijaproteiini, mausteet (kardemumma, inkivääri, 
korianteri, valkosipuli, mustapippuri, kurkuma, kaneli, laakerinlehti, juus-
tokumina, minttu, muskotinkukka, neilikka, jalapeno), dekstroosi, suola, 
aromit (umami, tomaatti), rypsiöljy. Lihapitoisuus 61 %. Lihan alkuperä-
maa: nauta; Saksa, lammas; uusi-Seelanti, porsas; Ruotsi. Rasvaa 13 %.

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

KESPRO 21112609 T 410977 
Heino 8036083

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

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

KESPRO 20548316  T 398206 
MN 1005314  

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, vesi, suomalainen naudanli-
ha, korppujauho (mm. vehnä), soijaproteiinivalmiste, sipuli, suola, 
mausteet (sipuli, valkopippuri, maustepippuri, korianteri, mustapippu-
ri), dekstroosi, aromi (umami). Lihapitoisuus 55 %. Rasvaa 15 %.

7759 HK Murekemassa, tuore 
2 kg/vac.

KESPRO 21385303 T 9167420  

AINESOSAT: suomalainen naudanliha (29 %), suomalainen porsaanliha 
(29 %), vesi, soijaproteiini, sipuli, perunahiutale, säilöntäaineet (E326, 
E262), mausteet (sipuli, valkopippuri, maustepippuri, korianteri, valkosi-
puli, mustapippuri), perunajauho, suola, aromi (umami), perunakuitu, ha-
pettumisenestoaine (askorbiinihappo). Lihapitoisuus 58 %. Rasvaa 11 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 20424025 T 201509 
MN 1056713  

AINESOSAT: jauhettu porsaanliha, vesi, jauhettu naudanliha, korp-
pujauho (vehnäjauho, vesi, hiiva, suola), soijaproteiinivalmiste, 
sipuli, hiivauute, suola, mausteet (mm. valkopippuri, maustepippuri, 
korianteri, valkosipuli, mustapippuri), dekstroosi. Lihapitoisuus 61 %. 
Lihan alkuperämaa: porsas; Ruotsi, nauta; Saksa. 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 %), vesi, jauhettu porsaanliha, 
korppujauho (mm. vehnä), mausteet (mm. sipuli, paprika, mustapippu-
ri), soijaproteiinivalmiste, hernekuitu, suola, lihaproteiini, stabilointiai-
neet (E450, E451), aromit (mm. valkopippuri, timjami), hapettumisen-
estoaine (E316), aromivahvenne (E621). Lihapitoisuus 51 %. Lihan 
alkuperämaa: saksanhirvi; uusi-Seelanti, porsas; Ruotsi. Rasvaa 12 %.

EAN kuluttajapakkaus
UUTUUS!
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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 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus

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

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

7993 Flodins 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, kasvikuitu (psyllium, riisilese), sipuli, kapris, perunajauho, lihapro-
teiini, suola, mausteet (mm. valkosipuli chili, kumina, muskottipähkinä), 
aromit (liha), stabilointiaine (E450), sokeri, hiivauute, hapettumisenesto-
aine (E315). Lihapitoisuus 72 %. Rasvaa 17 %. Saattaa sisältää vehnää, 
maitoproteiinia, sinappia, selleriä, soijaa ja kananmunaa. 

KYPSäT PIHVIT, PYöRYKäT, MuREKE JA SIIVET

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

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

EAN kuluttajapakkaus7538 HK Lihamureke, viipaloitu, pakaste  
n. 40 g, 6 kg/ltk

KESPRO 20976238 
T 412601

AINESOSAT: suomalainen naudanliha, korppujauho (vehnä), soijapro-
teiini, vesi, sipuli, dekstroosi, hiivauute, mausteet (sipuli, valkopippuri, 
maustepippuri, korianteri, valkosipuli, mustapippuri), perunajauho, jodi-
oitu suola, väriaine (E150c), rypsiöljy. Lihapitoisuus 66 %. Rasvaa 13 %.

EAN kuluttajapakkaus

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

KESPRO 20709360

AINESOSAT: naudanliha (33 %), porsaanliha (33 %), vesi, korppujauho 
(vehnä), sipuli, soijaproteiini, maitojauhe, lihaproteiini, suola, mausteet 
(muskotti, mustapippuri, valkosipuli), aromit. Paistettu rypsiöljyssä. Li-
hapitoisuus 66 %. Rasvaa 16 %. Lihan alkuperämaa: Eu. Saattaa sisältää 
sinappia, selleriä ja kananmunaa.

EAN kuluttajapakkaus

2376 Kariniemen Kananpojan pihvi, 
pakaste 
n. 50 g, 2 x 3 kg, 6 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, suomalainen koneellisesti ero-
tettu broilerinliha, vesi, korppujauho (vehnä), soijaproteiini, mausteet 
(sipuli, curry, mustapippuri, inkivääri, valkopippuri, paprika), perunajau-
ho, happamuudensäätöaineet (kaliumlaktaatti, E331, E262), herneprote-
iini, jodioitu suola, dekstroosi, aromit (mm. sitruuna). Lihapitoisuus 53 %.  
Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 73 %. Rasvaa 8,0 %.

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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KYPSäT PIHVIT, PYöRYKäT, MuREKE JA SIIVET

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

KESPRO 21402246

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

7249 Flodins Paneroitu Broileripihvi, 
pakaste 
n. 85 g, 2 x 2,5 kg/ltk 

KESPRO 21382491

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, virolainen broilerinliha, vesi, 
vehnäjauho, perunajauho, suomalainen siipikarjan nahka, soijaprote-
iini, rypsiöljy, vehnätärkkelys, suola, glukoosi, kana-aromi. Lihapitoi-
suus 53 %. Rasvaa 17 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö7918 Scan Lihapyörykkä, pakaste 
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 %. 

7196 HK Falafel kasvispyörykkä, pakaste  
n. 7 g, 6 x 1 kg/ltk

AINESOSAT: suomalainen peruna, vesi, härkäpapu, herneproteiini, ohra-
mallasuute, sipuli, mausteet (juustokumina, valkosipuli, chili, mustapippuri, 
korianterinlehti, sitruuna), rypsiöljy, korppujauho (vehnä), soijaproteiini, 
hernekuitu, maissi, jodioitu suola, dekstroosi, aromit. Rasvaa 12 %. 

UUTUUS!

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

AINESOSAT: porsaanfilee, vesi, vehnäjauho, jodioitu suola, modifioitu 
maissitärkkelys, rypsiöljy, stabilointiaine (E450, E451, E415), malto-
dekstriini, perunatärkkelys, happamuudensäätöaine (E640), kasvikuitu 
(psyllium), hiiva. Lihapitoisuus 82 %. Rasvaa 8,0 %.

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikköEAN kuluttajapakkaus
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KYPSäT PIHVIT, PYöRYKäT, MuREKE JA SIIVET

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

KESPRO 20953319 Heino 8023048

AINESOSAT: naudanliha (33 %), porsaanliha (33 %), vesi, korppujauho (vehnä), 
sipuli, soijaproteiini, maitojauhe, lihaproteiini, suola, mausteet (muskotti, mus-
tapippuri, valkosipuli), aromit. Lihapitoisuus 66 %. Rasvaa 16 %. Saattaa sisältää 
sinappia, selleriä, kananmunaa.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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 Flodins Kievin kana, pakaste  
110 g, 12 kpl, 4 x n. 1,23 kg/ltk

KESPRO 21180033  Heino 8039896

AINESOSAT: broilerin filee, korppujauho (vehnäjauho), täyte 
((13 %), voi, suola, tilli, mausteet (valkosipuli), sokeri), vehnäjauho,  
kananmunanvalkuaismassa, suola, happamuudensäätöaineet (sitruuna-
happo, E331), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), stabilointiaine 
(ksantaanikumi), dekstroosi, rypsiöljy. Lihapitoisuus 67 %. Lihan alkuperä-
maa: Viro. Rasvaa 15 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

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

KESPRO 20850722  T 219881 
MN 2393  Heino 9901779

AINESOSAT: suomalainen broilerinliha, suomalainen koneellisesti erotettu 
broilerinliha, vesi, korppujauho (vehnä), soijaproteiini, mausteet (sipuli, 
curry, mustapippuri, inkivääri, valkopippuri, paprika), perunajauho, happa-
muudensäätöaineet (E331, E262, kaliumlaktaatti), herneproteiini, jodioitu 
suola, dekstroosi, aromit (mm. sitruuna). Lihapitoisuus 53 %. Liha ja lihaan 
verrattavat valmistusaineet yhteensä 73 %. Rasvaa 8,0 %. 

7988 Flodins Kypsä Broilerin siipi, miedosti suolattu, pakaste 
n. 30 g, 4 x 2,5 kg/ltk

KESPRO 21227537

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

EAN kuluttajapakkaus

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 
(vehnä), vesi, suomalainen siipikarjan nahka, suomalainen kalk-
kunanliha, rypsiöljy, soijaproteiini, jodioitu suola, mausteet (mm. 
mustapippuri,curry, paprika, kurkuma), aromit (mm. sitruuna). Liha-
pitoisuus 70 %. Rasvaa 14 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö
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KYPSäT PIHVIT, PYöRYKäT, MuREKE JA SIIVET

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö7492 Rose Broilerin Kypsä Hot wings 
siipipala, irtopakaste 
2 x 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha, vesi, sokeri, mauste- ja yrtti-
uutteet (basilika, cayennepippuri, valkosipuli, laakerinlehti, oregano, 
timjami), tomaattisose, suola, muunnettu maissitärkkelys (E1422), 
stabilointiaineet (E451, E450, E415), glukoosi, mausteet (cayennepippu-
ri, valkosipuli, paprika, pippuri, oregano), vihannekset (sipuli, tomaatti), 
kasvikuitu (bambu), happamuudensäätöaine (E330), mallasuute (ohra), 
hapettumisenestoaine (E301), sipuliuute, hiivauute, aromit (sitruuna, 
savu), paakkuuntumisenestoaine (E551). 100 g:aan tuotetta on käytetty 
105 g lihaa. Rasvaa 11 %.

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

EAN kuluttajapakkaus8555 Annerstedt Riistakäristys  
3 kg/vac.

KESPRO 20037321  T 555235 
MN 8555  Heino 9902010

AINESOSAT: saksanhirvenkäristysliha, pekoni (porsaanliha, suola, deks-
troosi, savuaromi), vesi, margariini, jodioitu suola, mausteet (valkopippu-
ri). Lihan alkuperä: saksanhirvi; uusi-Seelanti, pekoni; Eu. Lihapitoisuus 
95 %. Rasvaa 8,0 %.

MuuT VALMIIT RuOAT

7310 Flodins Lasagne, pakaste 
2 x 2,8 kg/ltk

KESPRO 21008173 

AINESOSAT: bechamelkastike 46 % (vesi, kastikejauho (herajauhe, muun-
nettu maissitärkkelys, palmurasva, glukoosisiirappi, suola, maitoproteiini, 
sakeuttamisaine (E401), stabilointiaine (E450), sokeri, mausteet (muskot-
tipähkinä, pippuri), kasvisväriaineet (porkkana, kurkuma)), maitojauhe 
(dekstroosi, perunatärkkelys, maitoproteiini, emulgointiaine (E322), maito-
aromi, väri (karotenoidit))), jauhelihakastike 36 % (broilerin jauheliha (broile-
rinliha, suola, glukoosi, mausteuute (rosmariini)), tomaattimurska (tomaatti, 
suola), porkkana, 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). Rasvaa 4,2 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7491 Rose Broilerin koipipala 
kypsä BBQ, irtopakaste
2 x 2,5 kg/ltk

AINESOSAT: tanskalainen broilerinliha, barbequekastike (vesi, suola, 
glukoosi, stabilointiaineet (E451, E450), tomaattitahna, muunnettu 
tärkkelys (E1422), mausteiden oleoresiinit, mausteuutteet (basilika, chili, 
valkosipuli, laakerinlehti, oregano, timjami), kasvikuitu (bambu), paak-
kuuntumisenestoaine (E551)), kuorrutus (vesi, sokeri, suola, kasvikset, 
mausteet (chili, valkosipuli, paprika, pippuri), stabilointiaine (E415), 
happamuudensäätöaine (E330), mallasuute (ohra), sipuliuute, oregano, 
hiivauute, tomaattitahna, aromit (sitruuna, savu). 100 g:aan tuotetta on 
käytetty 105 g lihaa. Rasvaa 5,5 %. 

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!
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MuuT VALMIIT RuOAT

7920 HK Paistovalmis Bataatti-
laatikkomassa, pakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

Kespro 21386336 T 2085793

AINESOSAT: bataatti 40 %, vesi, porkkana, riisi, kerma (maito), siirap-
pi, voi (maito), sokeri, jodioitu suola, mausteet (mm. inkivääri, kaneli). 
Rasvaa 4,1 %.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7924 HK Paistovalmis Punakaalipaistos, 
pakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

Kespro 21386337 T 2085785

AINESOSAT: punakaali 41 %, vesi, omena, sipuli, riisi, siirappi, voi 
(maito), mustaherukkamehu, punaviinietikka, jodioitu suola, maus-
teet (mm. neilikka). Rasvaa 4,0 %.

7003 Flodins 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 naudan- ja porsaanliha, siirappi, 
sipuli, margariini (palmuöljy, rypsiöljy, vesi, emulgointiaineet (E471, E475, 
E322), suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine (kalium-
sorbaatti), väri E160b, voiaromi), suola, mausteet (mm. valkopippuri), aromit 
(liha, umami), hiivauute, maltodekstriini. Lihan alkuperämaa: Viro. Lihapitoi-
suus 16 %. Rasvaa 3,7 %. Saattaa sisältää vehnää.

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

7919 HK Paistovalmis Punajuuri-
vuohenjuustopaistos, pakaste 
4 x 2,5 kg/ltk

Kespro 21386335 T 2085777

AINESOSAT: punajuuri 65 %, vesi, riisi, vuohenjuusto (maito), 
kerma (maito), voi (maito), punaviinietikka, jodioitu suola, timjami. 
Rasvaa 8,2 %.

EAN myyntiyksikkö

EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus

EAN kuluttajapakkaus

7798 Flodins 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

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

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!
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KASTIKKEET

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 %.

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 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 %.

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

HK SALAATIT

EAN myyntiyksikkö7221 HK Demi-glace kastikepohja  
8 x 1 l

KESPRO 20831955  T 847335   
MN 1117903 Heino 8018390

AINESOSAT: keitetty lihaliemi (vesi, naudan lihaisat luut, selleri, 
sipuli, porkkana, tomaattipyre, suola, valkosipuli, mausteet (mus-
tapippuri, valkopippuri, persilja, maustepippuri, basilika, timjami, 
laakerinlehti)). Rasvaa 1,0 %.
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HK SALAATIT

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

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, happamuudensää-
töaine (E330)), selleri, omena, tilli. Rasvaa 18 %.

EAN kuluttajapakkaus
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7709 HK Ohukainen, irtopakaste
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, irtopakaste
18 g, 4 kg/ltk

KESPRO 21335779 

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

EAN myyntiyksikkö

HK OHuKAISET, pakaste

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 kuluttajapakkaus

PIKARuOKATuOTTEET

7788 HK Burgeri  
10 x 100 g

KESPRO 20637462        T 23788     
MN 7788         Heino 8012768

AINESOSAT: Jauhelihapihvi 50 %: suomalainen liha (broileri, porsas), vesi, 
korppujauho, soijaproteiini, suomalainen kamara, suomalainen broilerinnah-
ka, perunajauho, hernekuitu, mausteet (mm. sipuli, mustapippuri, korianteri), 
suola, happamuudensäätöaineet (E262, kaliumlaktaatti), dekstroosi. Lihapitoi-
suus 40 %. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 51 %.
Sämpylä 50 %: vehnäjauho, vesi, sokeri, hiiva, rypsiöljy, suola, gluteeni, emul-
gointiaineet (E472e, E481), säilöntäaine (E282). Rasvaa 7,0 %. Saattaa sisältää 
jäämiä seesaminsiemenestä. 
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5413 Flodins Pepper & Beef Snacks  
10 x 40 g/ltk

KESPRO 21246096  T 951343 
MN 42010  Heino 8044515

AINESOSAT: naudanliha (Viro), worcesterkastike (väkiviinaetikka, ohramallase-
tikka, vesi, sitruunaöljy), suola, mausteet (mm. mustapippuri, viherpippuri (2 %), 
sinappi, selleri), aromit (mm. savu), sokeri, dekstroosi, säilöntäaine (E250). 
100 g:n tuotetta on käytetty 237 g lihaa. Voimakassuolainen. Rasvaa 12 %.

5414 Flodins Pork Fillet Snacks 
10 x 40 g/ltk

KESPRO 21246098 T 951160 
MN 42011  Heino 8044516

AINESOSAT: porsaanfilee (Viro), suola, mausteet (mm. mustapippuri), dekstroosi, 
hapettumisenestoaine (E301), perunatärkkelys, aromit, säilöntäaine (E250). 
100 g:n tuotetta on käytetty 234 g lihaa. Voimakassuolainen. Rasvaa 26 %.

5417 Flodins Smoky Chicken Snacks 
10 x 40 g/ltk

KESPRO 21246100  T 951038 
MN 42014  Heino 8044520

AINESOSAT: broilerinliha (Viro), suola, sokeri, mausteet, savuaromi, kasvipro-
teiini, kasvikuitu, lihaliemijauhe (suola, hydrolysoitu kasviproteiini, palmuöljy), 
stabilointiaine (E452), happamuudensäätöaineet (E331, E262), etikka, sokerisii-
rappi, väri (E160c), säilöntäaine (E250). 100 g:n tuotetta on käytetty 237 g lihaa. 
Voimakassuolainen. Rasvaa 20 %.

5419 Flodins Mild Chili Pork Jerky  
10 x 40 g/ltk 

KESPRO 21324498

AINESOSAT: porsaanliha (Viro), suola, soijakastike (soijapapu, suola, vehnäjauho, 
sokeri), dekstroosi, soijakastikejauhe (soijakastike [soijapapu, vehnä, suola], mal-
todekstriini, suola), mausteet (mm. chili 1,2 %), yrtit, aromit, hapettumisenestoaine 
(E300), väri (E150c), säilöntäaine (E250). 100 g:n tuotetta on käytetty 219 g lihaa. 
Voimakassuolainen. Rasvaa 13 %.

5361 HK Wauhti® Kurpitsansiemen & mango  
6 x 60 g  

KESPRO 21404180

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, kurpitsansiemen (7 %), 
sokeroitu mango (7 %) (mango, sokeri), jodioitu suola, mausteet (mm. 
paprika, chili, kumina, meirami, timjami, basilika, sipuli, valkosipuli), 
dekstroosi, stabilointiaine (E450), aromit (mm. savu), hapettumisenes-
toaine (askorbiinihappo), säilöntäaineet (E262, E250), luonnonkuori 
(nauta). 100 g:aan tuotetta on käytetty 92 g lihaa. Rasvaa 15 g. 

5359 HK Wauhti® Chili & karpalo  
6 x 60 g  

KESPRO 21404176

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, sokeroitu karpalo (7 %) (karpalo, 
sokeri), jodioitu suola, mausteet (mm. valkopippuri, inkivääri, valkosipuli, 
chili, paprika, kumina, jalapeno, cayenne, habanero), dekstroosi, stabi-
lointiaine (E450), aromit (mm. korianteri, tabasco, savu), hapettumisen-
estoaine (askorbiinihappo), säilöntäaineet (E262, E250), luonnonkuori 
(nauta). 100 g:aan tuotetta on käytetty 103 g lihaa. Rasvaa 9,8 %. 

5360 HK Wauhti® Savuisa 
6 x 60 g 

KESPRO 21404178

AINESOSAT: suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, mausteet (mm. 
paprika, chili, kumina, meirami, timjami, basilika, sipuli, valkosipuli), 
dekstroosi, stabilointiaine (E450), aromit (mm. savu), hapettumisenes-
toaine (askorbiinihappo), säilöntäaineet (E262, E250), luonnonkuori 
(nauta). 100 g:aan tuotetta on käytetty 108 g lihaa. Rasvaa 10 g.

SNACKSIT

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

EAN kuluttajapakkaus EAN myyntiyksikkö

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!



70

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

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

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

 

EAN myyntiyksikkö

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

21607 MakuStella Grillitasku
150 x 155 mm
1000 kpl/ltk

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

 

TARVIKKEET



Lounais-
suomi

Länsi-suomi itä- ja KesKi-suomi

eteLä-
suomi

Kanta-Häme ja 
KaaKKois-suomi

PoHjois-
suomi

HKScan Pro yhteystiedot
MYYNTI JA 
MARKKINOINTI
Myyntijohtaja
Arto Pajukko 
040 836 3940

Hinnoittelukoordinaattori
Kirsi Virta 
050 395 7133 

Tukut ja henkilöstöravintolat
Ketjuasiakaspäällikkö
Sakari Tarhonen
050 503 4004

Julkinen sektori
Ketjuasiakaspäällikkö
Teija Malén
050 304 9566

Kaupallinen sektori
Kristiina Laitinen 
040 869 8520  

Myynnin kehityspäällikkö
Janne Leppänen
050 401 1953

Myyntiassistentti
Kirsi Juopperi 
050 395 1153 

Markkinointikoordinaattori
Anne Ketolainen 
040 731 1953

Kehityspäällikkö, 
keittiömestari
Risto Mikkola 
040 514 2778

Johtaja
Sari Palokangas 050 566 5033

etunimi.sukunimi@hkscan.com

MYYNTI 

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

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

Asiakaspalvelun 
lähiesimiehet: 
Katja Raunio-Pärri  
050 395 7157
Sisko Kytömaa
050 395 7132
Taina Selin
040 559 7216

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

TuOTEKEHITYS JA 
KATEGORIAT
Ravitsemusasiantuntija
Soile Käkönen 
040 553 5984

Kategoriapäällikkö
Minna Friman 
0400 644 946

Tuotepäällikkö
Tom Tapper 
040 755 2442

Tuotekehittäjä
Ilkka Ryytty 
040 518 2979
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