KOTIGASTRONOMI VARAINHANKINTA TUOTTEET
Dippaillaan ja Kokkaillaan: 13 € / seƫ

Dippaillaan:
Dip-mixit
Ranch (70 g)
Sitruuna-Ɵlli (60 g)
Valkosipuli (60 g)

Kokkaillaan:
Broilerimauste (120 g)
Jauhelihamauste (120 g)
ja PippurikasƟke (100 g)

Purkit leivontaan (500 ml) ja Vaniljafudge Seasalt: 10 € / kpl

Kanelijauhe (280 g), Leivinjauhe (450 g), Vaniljakreemi (400 g), Nonparelli (380 g) ja Vaniljafudge Seasalt (400 g)

Maustepurkit (330 ml) hintaan: 9 € / purkki

Broilerimauste (200 g)
Grillimauste (220 g)
Grill Fish (200 g)
Sipuli-yrƫ Mix (200 g)
Vegetarian-aromimauste (240 g)

KOTIGASTRONOMI VARAINHANKINNAN
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Laktoositon (L), Gluteeniton (G), Maidoton (M),
Vegaaninen (V), Vähälaktoosinen (VL)

Kaikki maustesekoitukset ja dippikasƟkkeet ovat:
• Suomessa valmisteƩuja
• gluteeniƩomia
• laktoosiƩomia tai vähälaktoosisia

PURKIT 330 ml
Broilerimauste, 200 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Kana-, kalkkuna- ja broileri- sekä sianliharuokiin.
Ainekset: Suola (37 %), mausteet (paprika, sipuli, sarviapila, sinapinsiemen, kurkuma, chili, musta- ja valkopippuri), maltodekstriini (maissi),
dekstroosi (maissi), aromit, kurkuma- ja paprikauute.

Grillimauste, 220 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Hienoarominen maustesekoitus niin lihojen kuin kasvistenkin
grillaukseen ja paistamiseen, kasƟkkeisiin ja pataruokiin.
Ainekset: Suola 38 %, mausteet (paprika, sipuli, valkosipuli, mustapippuri, sinapinsiemen, valkopippuri, kumina, korianteri), maltodekstriini
(maissi), sokeri, paprikauute.

Kalamauste Grill Fish, 200 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Paistetulle ja grillatulle kalalle. Kalan marinoinƟin.
Ainekset: Merisuola, mausteet (sipuli, paprika, valkosipuli, pippuri, kurkuma, korianteri, kumina), persilja, Ɵlli, sitruuna, perunatärkkelys.

Vaniljafudge Seasalt, 400 g
Ainekset: Sokeri, glukoosisiirappi, kasvirasvat (palmu, palmunydin),
rasvaton maitojauhe, merisuola (0,8%), soijalesiƟini. SaaƩaa sisältää kananmunaa, maapähkinää ja pähkinää.

Sipuli-yrƫ Mix, 200 g, (L,G,M,V)

SETIT

KäyƩö: Kasvisruokiin, grillilihoille tai vaikkapa lihapullataikinaan makua
antamaan. Kokeile myös maustevoissa tai salaaƟnkasƟkkeessa sekä
lämpimissä kasƟkkeissa.
Ainekset: Mausteet (sipuli, valkosipuli, ruohosipuli, purjosipuli, persilja,
paprika, chili, basilika), suola 30 %, sokeri, aromit.

Dippaillaan - 15 annosta valmista dippiä (15x2dl)

Vegetarian-aromimauste, 240 g, (L,G,M,V)

Kolme erilaista makua dippailuun ja ruokien kylmäksi kasƟkkeeksi.
TuoƩeet ovat pakaƩu tyylikkääseen kartonkikääreeseen.

KäyƩö: KeiƩoihin, muhennoksiin, kasƟkkeisiin, riisi- ja kasvisruokiin,
gluteeniƩoman leivän maunparantaja.
Ainekset: Suola 48 %, mausteet (sipuli, porkkana, sellerinjuuri, persilja,
oregano), dekstroosi (maissi), maltodekstriini (maissi), aromit, kurkumauute.

DIPͳMIX RANCH, 70 g, (VL,G)
Ainekset: Mausteet (sipuli, tomaaƫ, valkosipuli, persilja, chili mausteseos), dekstroosi (maissi), muunneƩu tärkkelys (maissi), sokeri, jodioitu suola (0,8 % valmis kasƟke), juustojauhe (gouda), aromit mm.
juusto- ja paprikauute, happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
DIP-MIX SITRUUNA-TILLI, 60 g, (L,G,M,V)
Ainekset: Dekstroosi (maissi), muunneƩu maissitärkkelys, sokeri,
mausteet (sipuli, Ɵlli), jodioitu suola (0,7 % valmis kasƟke), aromit
(mm. sitruuna), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri (betakaroteeni).
DIP-MIX VALKOSIPULI, 60 g, (L,G,M,V)
Ainekset: Dekstroosi, mausteet (valkosipuli, persilja), muunneƩu
maissitärkkelys, suola (0,4 % valmis kasƟke), maltodekstriini (maissi), aromi.

Kokkaillaan
Tämän pakkauksen tuoƩeita on helppo käyƩää niin jokapäiväiseen
kokkailuun, kuin myös juhlavampiin aterioihin.
BROILERIMAUSTE, 120 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Kana-, kalkkuna- ja broileri- sekä sianliharuokiin.
Ainekset: Suola (37 %), mausteet (paprika, sipuli, sarviapila, sinapinsiemen, kurkuma, chili, musta- ja valkopippuri), maltodekstriini
(maissi), dekstroosi (maissi), aromit, kurkuma- ja paprikauute.
JAUHELIHAMAUSTE, 120 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Jauheliharuokiin ja mureketaikinoihin, kasƟkkeisiin. Valmistusohje: n. 1 tl jauheƩa/100 g jauhelihaa.
Ainekset: Suola (36 %), mausteet (sipuli, maustepippuri, sinapinsiemen, kurkuma, chili, mustapippuri, kirveli), maltodekstriini (maissi),
dekstroosi (maissi), aromit, kurkumauute.
PIPPURIKASTIKE, 100 g, (L,G,M,V)
Täyteläinen ja sopivan pippurinen kasƟke, joka sopii loistavasƟ niin
broilerin, porsaan kuin naudan lihallekin sekä kasvisruuille.
Ainekset: MuunneƩu maissitärkkelys, kasvisrasva (auringonkukka),
maltodekstriini (maissi), mausteet (sipuli, valkosipuli, mustapippuri,
paprika, korianteri, kumina, valkopippuri), suola (0,8 % valmis kasƟke), aromit (mm. liha, mauste), mustapippuriuute, proteiinihydrolysaaƫ (maissi), sokerikulööri.

PURKIT 500 ml
Kanelijauhe, 280 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Leivontaan, jälkiruokiin, juomiin, puuroon, viiliin ja omenajälkiruokiin.

Leivinjauhe, 450 g, (L,G,M,V)
KäyƩö: Leivonnaisten kohotusaine.
Ainekset: Natriumpyrofosfaaƫ, natriumkarbonaaƫ, perunatärkkelys.

Vaniljakreemi, 400 g, (L,G,M)
KäyƩö: Kestää paistamisen ja pakastamisen. Veteen sekoiteƩuna: Täytekakut, leivokset, tortut, pullat. Kermaan sekoiteƩuna: Kakut, letut,
marjat, erilaiset jälkiruoat.
Ainekset: Sokeri, muunneƩu perunatärkkelys, auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi, muunneƩu maissitärkkelys, jodioitu suola, sakeuƩamisaine (E404), aromit, väri (E160a). SaaƩaa sisältää jäämiä maidosta.

Nonparelli, 380 g, (L,M)
KäyƩö: Jälkiruokiin ja leivontaan.
Ainekset: Sokeri, vehnä/maissitärkkelys, glukoosisiirappi, värit (E120,
E131, E141, E161a) (<0,1%), kasviöljy (kookos, rapsi), pintakäsiƩelyaine
(mehiläisvaha valkoinen (<0,1%)).

Yhteyshenkilö:

