KOTIGASTRONOMI MYYNTIPAKKAUKSET
Kaikki se t hintaan: 12 € / seƫ
KoƟgastronomi-tuoƩeita yli 20 vuoden kokemuksella!
Maustesekoitukset, dipit ja keitot ovat Suomessa valmiste uja. Ne ovat tuoreita, aromikkaita
ja siksi erityisen rii oisia. Esimerkiksi dippisestä tulee 12 valmista dippiannosta (12x2 dl).
Kaikki maustesekoitukset, keitot ja dippikas kkeet ovat gluteeni omia ja laktoosi omia tai
vähälaktoosisia.
Pakkaukset: SeƟt (kolme tuote a sellofaanipusseissa) on paka u kartonkikääreseen.
Kahvi/tee/makeiset on paka u aromipusseihin ja sellofaaniin.
DippiSet: Aurinkotomaa 60 g, Ranskankerma-sipuli 50 g, Valkosipuli 50 g

MausteSet: Jauhelihamauste
120 g, Broilerimauste 120 g,
Pizzamauste 35 g

LeivoSet: Kardemumma, jauhe
25 g, Leivinjauhe 140 g, Vanilliinisokeri 200 g

Kahvinen: Wiener Toﬀee maustekahvi 80 g, Tummasuklaa Cashew 150 g

KalaSet: Kalamauste 100 g,
Sitruuna- lli Dippi 60 g,
Sitruunapippuri 70 g

GrilliSet: Grillimauste 120 g,
RUB mausteseos 80 g, BBQ
Dippi 60 g

KeiƩoSet: Herkkusienikei o 80 g,
Juustokei o 75 g, Savulohikei o
65 g

Mansikkainen: Mansikka Rooibos 60 g,
Suklaamansikka 150 g

Namunen: Lakupala
180 g, Suklaabanaanilastu 180 g

KOTIGASTRONOMI VARAINHANKINTASETIT
24.2.2017 - www.ko gastronomi.fi
Laktoositon (L), Gluteeniton (G),
Vähälaktoosinen (VL)
DippiSet - 12 annosta valmista dippiä (12x2dl)
DIP MIX AURINKOTOMAATTI, 60 g, (VL,G)
Ainekset: Sokeri, mausteet (tomaa , sipuli, mustapippuri, chili, sinapinsiemen, neilikka, kaneli, cayenne), muunne u maissitärkkelys,
suola (0,5 % valmis kas ke), maitojauhe, sitruunahappo, aromi.
DIP-MIX RANSKANKERMA-SIPULI, 50 g, (L,G)
Ainekset: Mausteet (sipuli, persilja), suola (0,7 % valmis kas ke),
muunne u maissitärkkelys, sokeri, rasvajauhe, maltodekstriini
(maissi), aromit (mm. ranskankerma/sipuli, ranskankerma, kerma),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
DIP-MIX VALKOSIPULI, 50 g, (L,G)
Ainekset: Dekstroosi, mausteet (valkosipuli, persilja), muunne u
maissitärkkelys, suola (0,4 % valmis kas ke), maltodekstriini (maissi), aromi.

GrilliSet
GRILLIMAUSTE, 120 g, (L,G)
Ainekset: Suola 38 %, mausteet (paprika, sipuli, valkosipuli, mustapippuri, sinapinsiemen, valkopippuri, kumina, korianteri), maltodekstriini (maissi), sokeri, paprikauute. Käy ö: Grillaukseen, paistamiseen, kas kkeisiin, pataruokiin, pöytämausteena.
RUB mausteseos, 80 g, (L,G)
Ainekset: Mausteet (paprika, sipuli, mustapippuri, chili, valkosipuli,
basilika), suola (30 %), maltodekstriini (maissi), sokeri.
Käy ö: Kaikille paistetuille ja grillatuille lihoille, kanalle ja kalalle sopiva maustesekoitus.
DIP-MIX BBQ, 60 g, (L,G)
Ainekset: Sokeri (fariini), mausteet (valkosipuli, paprika, chili, sipuli,
sinapinsiemen, mustapippuri, cayenne), muunne u tärkkelys (maissi), aromit (savu), soijakas kejauhe, sokerikulööri, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), suola (0,5 % valmis kas ke).

LeivoSet
KARDEMUMMA,jauhe u 25 g, (L,G)
Käy ö: Leivontaan, jälkiruokiin, juomiin, pannukakkuun, kahviin ja jäätelöön.
LEIVINJAUHE, 140 g, (L,G)
Ainekset: Natriumpyrofosfaa , natriumkarbonaa , maissin tärkkelys,
sitruunahappo.
Käy ö: Leivonnaisten kohotusaine.
VANILLIINISOKERI, 200 g, (L,G)
Ainekset: Sokeri, luontaisenkaltaista aromia (vanilliini).
Käy ö: Jälkiruokiin ja leivontaan.

KeiƩoSet
JUUSTOKEITTO, 75 g, tulee n. 1 litra valmista kei oa, (VL,G)
Ainekset: Muunne u maissintärkkelys, maitojauhe, aromit (juusto, kerma, voi), juustojauhe (gouda), suola (0,4 % valmis kei o), rasvajauhe
(kasvis), dekstroosi (maissi), paprika, viherpippuri, sipuli, kurkuma.
HERKKUSIENIKEITTO, 80 g, tulee n. 1 litra valmista kei oa, (VL,G)
Ainekset: Muunne u maissitärkkelys, kermajauhe (maito), juurikas- ja
ruokosokeri, suola (0,6 % valmis kei o), sipuli, mustapippuri, kasvisrasvajauhe, maltodekstriini (maissi), sieniaromi, kurkuma, kerma-aromi,
sokerikulööri.
SAVULOHIKEITTO 65 g, tulee n. 1 litra valmista kei oa, (VL,G)
Ainekset: Muunne u maissitärkkelys, aromit, (savu, kala, kerma, voi,
pekoni), maitojauhe, rasvajauhe (palmu), mausteet ( lli, sipuli, mustapippuri) sokeri, suola (0,7 % valmis kei o).

MANSIKKAINEN
ROOIBOS-TEE MANSIKKA, 60 g, (L,G)
Ainekset: Rooibos-tee, mansikan lehdet, mansikan pala, aromi.
SUKLAAMANSIKKA, 150 g
Ainekset: Maitosuklaa (sokeri, kaakaomassa, täysmaitojauhe (laktoosi),
kaakaovoi, herajauhe (laktoosi, maito), emulgoin aine (soija), luonnollinen vanilja-aromi), mansikka, pintakäsi elyaineet (arabikumi, sellakka, sokeri, glukoosisiirappi).

KAHVINEN
KalaSet
KALAMAUSTE, 100 g, (L,G)
Ainekset: Suola (34 %), glukoosi, tärkkelyssiirappi, hiivauute, mausteet (mm. pippuri, valkosipuli, kurkuma), sitruuna, sitruunahappo.
Käy ö: Grillatulle ja paistetulle kalalle, kas kkeisiin ja marinadeihin.
SITRUUNAPIPPURI, 70 g, (L,G)
Ainekset: Suola (45%), sitruuna, mustapippuri.
Käy ö: Kalan, lihan ja vihannesten maustamiseen sekä pöytämausteeksi.
DIP-MIX SITRUUNA-TILLI, 60 g, (L,G)
Ainekset: Dekstroosi, muunne u maissitärkkelys, sokeri, mausteet
(sipuli, lli), suola (0,5% valmis kas ke), aromit (mm. sitruuna), sitruunahappo, väri (betakaroteeni).

MausteSet
BROILERIMAUSTE, 120 g, (L,G)
Ainekset: Suola (37 %), mausteet (paprika, sipuli, sarviapila, sinapinsiemen, kurkuma, chili, musta- ja valkopippuri), maltodekstriini
(maissi), dekstroosi (maissi), aromit, kurkuma- ja paprikauute.
Käy ö: Kana-, kalkkuna- ja broileri- sekä sianliharuokiin.
JAUHELIHAMAUSTE, 120 g, (L,G)
Ainekset: Suola (36 %), mausteet (sipuli, maustepippuri, sinapinsiemen, kurkuma, chili, mustapippuri, kirveli), maltodekstriini (maissi),
dekstroosi (maissi), aromit, kurkumauute.
Käy ö: Jauheliharuokiin ja mureketaikinoihin, kas kkeisiin.
PIZZAMAUSTE, 35 g, (L,G, SUOLATON)
Ainekset: Oregano, mjami, basilika, meirami, sipuli, muut mausteet.
Käy ö: Pizzan, tomaa - ja makaroniruokien mausteeksi.

WIENER-TOFFEE MAUSTEKAHVI, 80 g, (L,G)
Ainekset: Kahvi, kaakaolikööri- ja krokan aromi.
TUMMASUKLAA-CASHEW, 150 g
Ainekset: Sokeri, cashewpähkinä, kaakaomassa, kaakaovoi, emulgoin aine (soijalesi ini), vanilliini, pintakäsi elyaine (arabikumi).

NAMUNEN
LAKUPALA, 180 g, (L)
Ainekset: Vehnäjauho, vesi, sokeri, sokerisiirappi, elintarvikemelassi,
suola, luontaisia aromeja (lakritsiuute, anisöljy), väri (E153), emulgoinaine (E471), happamuudensäätöaine (E500), säilöntäaineet (E211,
E202).
SUKLAABANAANILASTU, 180 g
Ainekset: Banaanilastu, sokeri, kaakaojauhe, täysmaitojauhe, kaakaomassa, herajauhe, laktoosi, soijalesi ini.

Yhteyshenkilö:

