
RAX Tuotetietokansio

Tämä tuotetietokansio sisältää Raxin tuotteiden tuotesisällöt. 
Kansio on tarkoitettu henkilökunnan avuksi ja toimipaikkaan 
asiakkaiden käyttöön tilanteisiin, kun asiakas tarvitsee tarkempia 
tietoja tuotteista kuin mitä tuotteiden nimikylteissä pystytään 
ilmoittamaan. 

Kansion alussa on allergeenitaulukko, johon on listattu ne 
allergeenit ja intoleranssia aiheuttavat ainesosat, jotka tuotteista 
on aina ilmoitettava. Tämän jälkeen on listattu kaikista tuotteista 
tarkemmat tuotesisällöt, joissa edellä mainitut allergeenit on 
lihavoitu tekstiin.

Tuotteiden sisällöt saattavat muuttua mm. toimituspoikkeamien 
johdosta. Päivitämme kansiota säännöllisesti, mutta 
ajantasaisimman tiedon saatte aina henkilökunnaltamme. 
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SALAATTIPÖYTÄ
MAITO-

TUOTTEET
GLUTEE

NI
MAAPÄH

-KINÄ
SEESAMIN
-SIEMEN

KANAN
MUNA

MUUT 
PÄHKINÄT, 
MANTELI SOIJA KALA

NILVIÄI
-

SET
RIKKIDI
OKSIDI

SULFFIIT
TI LUPIINI SELLERI ÄYRIÄISET SINAPPI

Punasipuli M, G, VE

Kurku, tuore M, G, VE

Tomaatti, tuore M, G, VE

Jäävuorisalaatti+Pinaatti M, G, VE

Jäävuorisalaatti+Rucola M, G, VE

Vesimeloni M ,G, VE

Ananas M, G, VE

Keitetty vapaan kanan kananmuna M, G X

Värikäs kaali-porkkana Coleslaw L, G X X

Salaattijuusto L, G X

Tsatsiki L, G X

Vaahtokarkki M, G

Nacho M, G, VE

Jalapeno M, G, VE

Perunasalaatti M, G X X X

Tonnikala-pastasalaatti M X X

Raejuusto L, G X

Sinihomejuustodippi G X

Valkosipuli M, G, VE

Salsa M, G, VE

Valkosipulimajoneesi, vegaaninen M, G, VE X

Sour Cream majoneesi M, G X X

Sinappinen salaatinkastike M, G, VE X X

Ranskalainen salaatinkastike M, G, VE X X

Valkosipulinen salaatinkastike M, G, VE X

Balsamico M, G, VE X

Vadelmavinegretti M, G, VE X X
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KEITOT JA KEITON LISUKKEET
MAITO-

TUOTTEET
GLUTEE

NI
MAAPÄH

-KINÄ
SEESAMIN-

SIEMEN
KANAN
MUNA

MUUT 
PÄHKINÄT, 
MANTELI SOIJA KALA

NILVIÄI-
SET

RIKKIDI
OKSIDI LUPIINI SELLERI ÄYRIÄISET SINAPPI

Kermainen lohikeitto L, G X X

Pehmeän Tulinen Jauhelihakeitto L, G X

Curry-kanakeitto L, G X

Pizzaleipä M, VE (X) X (X) (X)

Maustetut leipätikut M, VE (X) X (X) (X)

Suolapähkinä M, G, VE X

Kurpitsansiemen M, G, VE

MAUSTEET

Texas Pete, Original hotsauce M, G, VE

Texas Pete, Hotter hotsauce M, G, VE

Texas Pete, Garlic hotsauce M, G, VE

Ketsuppi Meira M, G, VE

Ketsuppi Heinz M, G, VE X

Sinappi M, G, VE X

Hanks Siipimaustekastike M, G, VE

x  – sisältää
(x) – saattaa sisältää



PIZZAT
MAITO-

TUOTTEET
GLUTEE

NI
MAAPÄH-

KINÄ
SEESAMIN-

SIEMEN
KANAN
MUNA

MUUT 
PÄHKINÄT, 
MANTELI SOIJA KALA

NILVIÄI-
SET

RIKKIDI
OKSIDI LUPIINI SELLERI ÄYRIÄISET SINAPPI

Pepperoni
pepperoni L X X (X) (X) (X)

Havaiji 
Pizzasuikale ( possu ), ananas L X X (X) (X) (X)

Tonno-aioli 
tonnikala, aioli L X X (X) (X) (X) X X

Tonno
tonnikala, tuore tomaatti L X X (X) (X) (X) X

Tricolore
tuore tomaatti, salaattijuusto, pinaatti L X X (X) (X) (X)

Vöner Nacho
Vöner, paprika, nacho, aioli M, VE (X) X (X) (X) X X

BBQ Vöner
Vöner, punasipuli,jalapeno,BBQ-kastike M, VE (X) X (X) (X) (X) X

White Pollo
Creme fraiche, broiler, aurinkokuivattu 
tomaatti, pesto, rucola L X X (X) (X) (X) X

BBQ Pollo
broiler, ananas, punasipuli, BBQ-kastike L X X (X) (X) (X) X

Beef Tropicana
jauheliha, ananas, tuore tomaatti L X X (X) (X) (X)

Beef Mexican
jauheliha, paprika, nacho, cheddarkastike X X (X) (X) (X)

Cheesy Pepperoni
Pepperoni, cheddarkastike, paneroitu 
sipulirengas X X (X) (X) (X)

Margarita
tomaattikastike, juusto L X X (X) (X) (X)

Hot Potato
creme fraiche, sipsit, siipikastike, rucola

L X X (X) (X) (X)

Artemis
vuohenjuusto, tomaatti, rucola X X (X) (X) (X)

Bacon Bianco
Creme fraiche, savupekoni, punasipuli

L X X (X) (X) (X)

Opera Special
Pepperoni, Tonnikala, kinkku

L X X (X) (X) (X)

BBQ Beef Kebab,
Kebab, salaattijuusto, BBQ-kastike

L X X (X) (X) X X

Cookie Dough, jälkiruoka pizza
X X (X) X
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LÄMMIN BUFFET
MAITO-

TUOTTEET
GLUTEE

NI
MAAPÄH

-KINÄ
SEESAMIN-

SIEMEN
KANAN
MUNA

MUUT 
PÄHKINÄT, 
MANTELI SOIJA KALA

NILVIÄI-
SET

RIKKIDI
OKSIDI LUPIINI SELLERI ÄYRIÄISET SINAPPI

Kermaperuna L, G X

Sipulirengas M, VE X

Ranskanperuna M, G, VE

Nakki M, G

Lihapulla M, G

Wings M, G

Lasagne L X X

Kinkkukiusaus L, G X

Siipikastike M, G

JÄÄTELÖ

Soft ice L, G X

Mansikka soijajäätelö M, G, VE X

Lipsi limonadijää vadelma L, G ( X )

Vohvelikuppi L ( X ) X ( X ) 

Salmiakkihiutaleet M, G

Mansikkahelmet M, G, VE

Kolahelmet merisuolalla M, G, VE

Suklaakastike G X ( X ) ( X ) 

Toffee-karamellikastike G X ( X ) X

Mansikkakastike M, G, VE ( X ) ( X ) ( X ) 

KUUMAT JUOMAT (kahvikoneesta)

Kahvi M, G

Maitokahvi G X

Kaakao G X

Maitokaakao G X

Cappuccino G X

Espresso M, G

Caffe Latte G X

x  – sisältää
(x) – saattaa sisältää
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KOTIBOX tuotteet
MAITO-

TUOTTEET
GLUTEE

NI
MAAPÄH

-KINÄ
SEESAMIN
-SIEMEN

KANAN
MUNA

MUUT 
PÄHKINÄT, 
MANTELI SOIJA KALA

NILVIÄI
-

SET
RIKKIDI
OKSIDI

SULFFII
TTI LUPIINI SELLERI ÄYRIÄISET SINAPPI

Dip Box X X X X

Mix Box M X X X

Mozzarellatikut + Dippi X X X X

Cheddarjuustojalopenot + Dippi X X X X

Wings + Dipit M, G X

Valkosipulileipä + Tsatsiki L X X (X) (X) (X)

Basilicaleipä + Tsatsiki L X X (X) (X) (X)

Sinihomejuustoleipä X X (X) (X) (X) X

Tropical Pollo salaatti M (X) X (X) (X) (X) X X

Vöner Nacho Salaatti X X

Vege Salaatti L X X (X) (X) (X)

Honey Goat Pizzatasku X X (X) (X) (X)

Balsamico Blues Pizzatasku X X X (X) (X) (X) X

Hot Pollo Pizzatasku L X X (X) (X) (X)

Pepe Pizzatasku L X (X) (X) (X) X

Tonno Aioli/Shrimp Splitti L X X (X) (X) (X) X X X

BBQ Pollo/BBQ Beef Kebab Splitti L X X (X) (X) X X

Cheesy Pepperoni/Hawaiji Splitti X X (X) (X) (X)

Tricolore/Artemis Splitti X X (X) (X) (X)

Shrimp Blues Pizza X X (X) (X) (X) X X

Shirimp Pizza L X X (X) (X) (X) X

Carnivore Kebab L X X (X) (X) X

Mozzarella Rucola X X (X) (X) (X)

Salmon Wasabi L X X X (X) (X) X X

Creamy Garlic Salami L X X (X) (X) (X)

Tuplasuklaacookie X X X X

Ben&Jerry’s Cookie Dough X X X X 

Ben&Jerrys Half Baked X X X X

Ben&Jerrys Chocolate Fudge Brownie X X X 

x  – sisältää
(x) – saattaa sisältää



RUOKATUOTTEISSA KÄYTETTYJEN 
LIHOJEN ALKUPERÄMAA

9.9.2021

Tuote Alkuperämaa

Nakki Suomi

Lihapulla Suomi

Siivet Suomi

Pepperoni Suomi

Kinkkuvalmistesuikale Suomi

Broiler Suomi

Kinkkukiusaus Suomi

Jauheliha Suomi

Kebab Suomi

ValkosipuliSalami Suomi



SALAATTIPÖYTÄ
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VIHREÄ SALAATTI 1: Jäävuorisalaatti, pinaatti 

VIHREÄ SALAATTI 2: Jäävuorisalaatti, rucola

KURKU

TOMAATTI

VESIMELONI

ANANAS 

PUNASIPULI

TONNIKALA-PASTASALAATTI: Itse valmistettu: TONNIKALA: tonnikala, auringonkukkaöljy, suola. PASTA (durumvehnäjauho, vesi), kastike (rypsiöljy, 
vesi, sokeri, etikka, jodioitu suola, säilöntäaineet (E202, E211), sakeuttamisaine (E415), mauste (mustapippuri)), porkkana, paprikasäilyke (paprika, 
vesi, etikka, sokeri, suola, sakeuttamisaine (E509)), persilja, jodioitu suola, oregano. LAKTOOSITON.

VÄRIKÄS KAALI-PORKKANA COLE SLAW: Itse valmistettu: Valokokaali, punakaali, porkkana. Turkkilainen jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, 
maitoproteiini, hapate). Majoneesi: Rypsiöljy 78 %, vesi, KANANMUNA* 6,8%, etikka, ja KANANMUNANKELTUAINEN 2,1 %*, sokeri, suola, 
sitruunamehutiiviste, aromi, hapettumi senestoaine (E 385).*ulkokanala. Sitruunamehu: Tiivisteestä valmistettu sitruunatäysmehu, sitruunaöljy, 
hapettumisenestoaine E224: KALIUMDISULFIITTI. Suola. Mustapippuri.

SALSA: Tomaatti (tomaatti, tomaattimehu, happamuudensäätöaine (E330, kiinteyttämisaine (E509), sipuli, vesi, tomaattitiiviste, jalapenopippuri, 
punainen paprika, vihreä chili, etikka, suola, muunneltu maissitärkkelys, sokeri, kuivattu valkosipuli, säilöntäaine (E202), happamuudensäätöaine 
(E300), mausteet.

NACHOT: Jauhettu kokojyvämaissi, kovetettu kasviöljy, suola



SALAATTIPÖYTÄ
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JALAPENOVIIPALEET: JALAPENO VIHREÄ (Jalopenoviipale, vesi, etikka, suola, stabilointiaine, mausteita), JALAPENO PUNAINEN (Punainen 
jalapenoviipale, vesi, etikka, suola, stabilointiaine, mausteita.)

SALAATTIJUUSTO:  Juusto (pastöroitu MAITO, suola 2,8%, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi), 
laktaasientsyymi), suolaliemi (vesi, suola).

TSATSIKI, itse valmistettu: Turkkilainen jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, maitoproteiini, hapate) kurkku, valkosipulimurska (valkosipuli, 
kasvisöljy, suola), mustapippuri, suola.

KANANMUNA: Keitetty ja kuorittu vapaan kanan kananmuna, vesi, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo, maitohappo), väkiviinaetikka

PERUNASALAATTI: Peruna (62%), rypsiöljy, KANANMUNAN keltuainen, etikka, SINAPINsiemen, vesi, kurkku, sipuli, paprika, sokeri, suola, 
mustapippuri, valkopippuri, SELLERI, säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E412, E415). Valmistusmaa Suomi.

RAEJUUSTO:  Pastöroitu maito, kerma, hapate, suola,  säilöntäaine

VALKOSIPULIMURSKA: valkosipuli, kasvisöljy, suola

SINIHOMEJUUSTODIPPI: Pastöroitu MAITO, suola, juoksute, hapate, sinihomeviljelmä, säilöntäaine (E235), happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). 
Laktoositon maustamaton tuorejuusto: Pastöroitu KIRNUMAITO, KERMA, suola, laktaasientsyymi, hapate. Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, 
muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine (E472e), aromi, väri (betakaroteeni). Suola. Mustapippuri.

VAAHTOKARKKI: Glukoosi-fruktoosisiirappi, sokeri, vesi, liivate (sian), maissitärkkelys, väri (E100, E120), aromi (vanilja).

SUOLAPÄHKINÄ: Maapähkinä, auringonkukkaöljy, suola

KURPITSANSIEMEN: kurpitsansiemen



SALAATTIPÖYTÄ ja MAUSTEET
SINAPPINEN SALAATTIKASTIKE: Rypsiöljy, appelsiinimehu, vesi, punaviinietikka (sulfiitteja), sokeri, suola, sinapinsiemen, sitruuna, säilöntäaineet, 
stabilointiaineet

VADELMAVINEGRETTI: Rypsiöljy, vesi, punaviinietikka (SULFIITTEJA), vadelmapyree (5 %), sokeri, suola, SINAPINSIEMEN, muunnettu tärkkelys, aromi 
(vadelma), happamuudensäätöaine (E260), säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E415, E412). 

RANSKALAINEN SALAATTIKASTIKE: Rypsiöljy, vesi, valkoviinietikka (sulfiitteja), sokeri, tomaatti, suola, sitruuna, sinapinsiemen, valkosipuli, 
muunnettu tärkkelys, ruohosipuli, säilöntäaineet, stabilointiaineet

VALKOSIPULISALAATTIKASTIKE: Rypsiöljy, vesi, valkosipuli, viinietikka, sokeri, suola, sinapinsiemen, muunnettu tärkkelys, sitruuna, säilöntäaineet, 
stabilointiaineet

VALKOSIPULIMAJONEESI, vegaaninen: Rypsiöljy, vesi, sinapinsiemen, viinietikka, sokeri, suola, valkosipuli, sitruuna, muunnettu tärkkelys,  
säilöntäaineet, stabilointiaineet 

SOUR CREAM MAJONEESI: Rypsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen, sinapinsiemen, sitruunamehu, sipulijauhe, sokeri, valkosipulijauhe, suola, 
mausteet, aromi, happamuudensäätöaineet, stabilointiaineet, säilöntäaineet 

BALSAMICO: Viinietikka* (viini, vesi), rypälemehutiiviste, keitetty rypälemehu, sulfiitteja. 

TEXAS PETE original ja hot hotter: viinietikka, pippuriseos (cayennepippuri, suola (4,2%), viinietikka), vesi, sakeuttamisaine, säilöntäaine

TEXAS PETE Garlic: viinietikka, pippuriseos (cayennepippuri, suola (4,2%), viinietikka), vesi, sakeuttamisaine, säilöntäaine , luontainen 
valkosipuliaromi auringonkukkaöljyssä

KETSUPPI Meira: Tomaattisose (80 %), sokeri, etikka, jodioitu suola (2,2 %), luontaiset aromit (maustepippuri- ja valkopippuriuute) ja inkivääri.

SINAPPI annospussi ja pullo: Vesi, sokeri, sinapinsiemen, etikka, jodioitu suola (2,5 %), rypsiöljy, elintarvikeväri (sokerikulööri), säilöntäaine 
(natriumbentsoaatti) ja valkopippuri.
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KEITOT JA KEITON LISÄKKEET

KERMAINEN LOHIKEITTO: Peruna, LOHI tai KIRJOLOHI 23 % (Norja, Ruotsi tai Suomi), sipuli, purjo, suola, maustepippuri. Valmiin keiton 
lohipitoisuus 14 %. Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine (E472e), aromi, väri 
(betakaroteeni), tilli

PEHMEÄN TULINEN JAUHELIHAKEITTO: Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, suola, mustapippuri, valkopippuri, naudan jauheliha,  
valkosipuli, kasvisöljy. Siipikastike: Rypsiöljy, viinietikka, vesi, cayennepippuri, suola, aromi, säilöntäaine, stabilointiaine. Valmistaja Seagood Oy.
TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, oregano, basilika, valkosipuli),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo). %. Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine 
(E472e), aromi, väri (betakaroteeni). Oregano. 

CURRY-KANAKEITTO: Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, suola, mustapippuri, rasvaton MAITO (Suomi),  rapsiöljy, muunnettu 
maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine (E472e), aromi, väri (betakaroteeni), broilerinliha ( Suomi), maltodekstriini, etikka, kasviöljy (palmu), 
sokeri, curry 5,6 % (mm. korianteri, kurkuma, juustokumina, cayennepippuri, kardemumma, valkopippuri, valkosipuli, tilli, sipuli), sitruskuoren 
kuitu, glukoosisiirappi, ananasjauhe, rypälesokeri, sakeuttamisaine(ksantaanikumi), persilja

PIZZALEIPÄ, maustamaton: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä 
kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. 

VALKOSIPULIPIZZALEIPÄTIKUT:  PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) VALKOSIPULIMURSKA (valkosipuli, kasvisöljy, suola), JUOKSEVA 
KASVIÖLJYVALMISTE [rypsiöljy (77 %), vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy (1,5 %), suola, emulgointiaineet, auringonkukkalesitiini, 
happamuudensäätöaine, aromi, A-vitamiini, D-vitamiini)]

BASILIKAPIZZALEIPÄTIKUT:  PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) BASILIKATAHNA [Auringonkukkaöljy, basilika 36 %, suola, arominvahvenne 
(natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu rypsiöljy, stabilointiaine (kalsiumkloridi)], JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE [rypsiöljy (77 %), vesi,
kokonaan kovetettu rypsiöljy (1,5 %), suola, emulgointiaineet, auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine, aromi, A-vitamiini, D-vitamiini
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PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa, 
maitoa, mantelia, soijaa.

GLUTEENITON PIZZAPOHJA: vesi, maissitärkkelys, perunatärkkelys, tapiokatärkkelys, riisijauho, rypsiöljy, perunahiutale, hiiva, riisihapatejauhe, 
sakeuttamisaine (ksantaanikumi), sokeri, suola, psyllium, täysjyväriisijauho, perunakuitu, nostatusaineet, hedelmäsokeri, emulgointiaine

TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo)

CREME FRAICHE: pastöroitu KERMA ja hapate

PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine 
(kalsiumkloridi)

VEGAANINEN JUUSTORAASTE: vesi, kookosöljy (23 %), muunnettu tärkkelys, ravintohiiva, maissitärkkelys, sakeuttamisaine , suola, valkoviinietikka, 
kalsium (kalsiumlaktaatti), säilöntäaine, D2-vitamiini. Tuote on valmistettu linjastolla, jossa käsitellään maitotuotteita.

PEPPERONI: suomalainen porsaanliha, silava, jodioitu suola, mausteet (mm. paprika, valkosipuli, fenkoli), aromit (mm. cayenne), hapettumisenestoaine 
(askorbiinihappo), väri (paprikauute), säilöntäaine. Valmistaja HKScan.

KINKKUVALMISTESUIKALE:  suomalainen porsaan kinkku, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), 
hapettumisenestoaine, säilöntäaine. Valmistaja HKScan.

TONNIKALA: Tonnikala, auringonkukkaöljy, suola.

RUSKISTETTU JAUHELIHA: suomalainen jauhettu naudanliha, jodioitu suola. Valmistaja HKScan.

VÖNER: vehnäproteiini, vesi, rapsiöljy, mausteet, hiivauute, suola, karamellijauhe, auringonkukkalesitiini, savuaromi, aromi, happamuudensäätöaine
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PIZZOJEN RAAKA-AINEET
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BROILERI: Broilerin koipireisipala,vesi,happamuuden säätöaineet,jodioitu suola, herneproteiini, mausteet, dekstroosi, aromit.

SALAATTIJUUSTO: pastöroitu maito, suola 3,1%, hapate, mikrobiologinen juoksute. Happamuuden säätöaine (kalsiumkloridi)

VUOHENJUUSTO: pastöroitu vuohenmaito, suola, hapate, juoksute. Rasvapitoisuus: 23%

SINIHOMEJUUSTO: Pastöroitu maito, suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, sinihomeviljelmä, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi)

ANANAS: ananas, ananastäysmehu

AURINKOKUIVATTU TOMAATTI:  Aurinkokuivattu tomaatti, auringonkukkaöljy, suola, valkosipuli, viinietikka

JALAPENO: JALAPENO VIHREÄ (Jalopenoviipale, vesi, etikka, suola, stabilointiaine, mausteita), JALAPENO PUNAINEN (Punainen jalapenoviipale, vesi, 
etikka, suola, stabilointiaine, mausteita.)

OLIIVI: vihreä oliivi, vesi, suola, happamuudensäätöaine, hapettumisenestoaine

PESTO: auringonkukkaöljy, tiivistetty basilika, suola, maissitärkkelys, valkosipuli, viinietikka, fruktoosi, happamuudensäätöaineet

KEBAB: naudanliha (Suomi), vesi, SOIJAPROTEIINIVALMISTEET, perunatärkkelys, suola, perunakuitu, sipulijauhe, sokeri, sakeuttamisaine (E407), 
mustapippuri, korianteri, stabilointiaineet (E450, E451), hiivauute, juustokumina, hapettumisenestoaine (E300). Lihapitoisuus 75 %.

PERUNALASTU: Peruna, auringonkukka-/rapsiöljy, suola. Saattaa sisältää maidon jäämiä.

NACHO: Jauhettu kokojyvämaissi, kovetettu kasviöljy, suola

PANEROITU SIPULIRENGAS: Sipuli, vehnäjauho, auringonkukkaöljy, vesi, hyytelöimisaine, palmuöljy, suola, hiiva, sokeri, paprikauute

VALKOSIPULIMAJONEESI, vegaaninen: Rypsiöljy, vesi, sinapinsiemen, viinietikka, sokeri, suola, valkosipuli, sitruuna, muunnettu tärkkelys. 
Säilöntäaineet, stabilointiaineet

PIZZOJEN RAAKA-AINEET
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BBQ-KASTIKE: tomaattitahna, etikka, glukoosi fruktoosisiirappi, melassi, sokeri, muunnettu tärkkelys, sinappi (vesi, sinapinsiemen, etikka, mausteet), 
suola, sipuliuute, valkosipuli, mausteet, savuaromi

CHEDDARKASTIKE: Cheddarsulatejuusto 65 % vesi, cheddarjuusto, voi, sulatesuolat, muunnettu tärkkelys, paprikauute, säilöntäaine, vesi, suola, 
säilöntäaineet

TEXAS PETE original: viinietikka, pippuriseos (cayennepippuri, suola (4,2%), viinietikka), vesi, sakeuttamisaine, säilöntäaine

VALKOSIPULIMURSKA: valkosipuli, kasvisöljy, suola

SAVUPEKONI: suomalainen porsaanliha, suola, dekstroosi, stabiliointiaine, hapettumisenestoaine , säilöntäaine. Lihapitoisuus 99%.

PUNASIPULI

RUCOLA

MOZZARELLA VIIPALE: Pastöroitu lehmänMAITO, suola (1,1%), hapate, juoksute, happamuudensäätöaine (sitruunahappo). Rasvapitoisuus 21,5%. 

SAVUSTETTU LOHIROUHE: Savustettu lohi (alkuperämaa Norja) 99,1 %, suola 0,9 %. 

WASABIMAJONEESI: Rypsiöljy (Suomi), vesi, KANANMUNAnkeltuaisjauhe (KANANMUNAnkeltuainen, suola, maltodekstriini, stabilointiaine E341), 
sokeri, piparjuuri, SINAPPI (vesi, SINAPINSIEMEN, sokeri, suola, happamuudensäätöaine (E260), mausteet (valkosipuli, sipuli, valkopippuri), värit 
(E150d, E160a, E101), säilöntäaine (E211)), suola, happamuudensäätöaineet (E260, E330), säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E412, E415), 
värit (E160a, E133). 

TILLI

SITRUUNAMEHU: Tiivisteestä valmistettu sitruunatäysmehu, sitruunaöljy, hapettumisenestoaine E224: KALIUMDISULFIITTI. 

VALKOSIPULISALAMI: Suomalainen porsaanliha, jodioitu suola, lihaproteiini, valkosipuli (3 %), mausteet (mm. valko- ja mustapippuri, paprika), 
punajuurijauhe, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (E250). 100 g:aan tuotetta on käytetty 123 g lihaa. Voimakassuolainen.

TUOREJUUSTO: Laktoositon maustamaton tuorejuusto: Pastöroitu KIRNUMAITO, KERMA, suola, laktaasientsyymi, hapate.

PIZZOJEN RAAKA-AINEET
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KANANSIIVET: boilerin siipi, vesi, mausteet (cayenne, valkosipuli, mustapippuri, tomaatti, sipuli, chili), sokeri, happamuudensäätöaineet, 
kaliumlaktaatti, muunnettu tärkkelys, suola, herneproteiini, stabilointiaineet, perunakuitu,
säilöntäaineet, aromit, sakeuttamisaine. Valmistaja HKScan.

LIHAPULLA: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, suomalainen naudanliha, sipuli, suomalainen broilerinliha, mausteet (mm. 
kurkuma, mustapippuri, neilikka, inkivääri), kasvikuidut (peruna, psyllium), perunatärkkelys, herneproteiini, jodioitu suola, sokerit,
lihaproteiini (nauta), aromiaineet (mm. liha-aromi, sitruuna, korianteri). Valmistaja HKScan.

KERMAPERUNA: Peruna, laktoositon ruokakerma 27 % [kerma (Suomi), maitovalmiste, muunnettu maissitärkkelys, stabilointiaineet (E471, 

E466)], suola.

PANEROITU SIPULIRENGAS: Sipuli, vehnäjauho, auringonkukkaöljy, vesi, hyytelöimisaine, palmuöljy, suola, hiiva, sokeri, paprikauute

RANSKALAISET: peruna, auringonkukkaöljy, muunneltu perunatärkkelys, riisijauho, suola, dekstriini, nostatusaine (E450, E500), maltodekstriini,
sakeuttamisaine, kurkuma, paprikauute

NAKKI: suomalaista lihaa ( broileri, kalkkuna, porsas ) perunajauho, tapioka/maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet, suola, paprika, korianteri, 
chili, valkopippuri, kurkuma, dekstroosi, lihaproteiini, askorbiinihappo, lihapitoisuus: 13%. Valmistaja HKScan.

LASAGNE: vesi, tomaattimurska, pasta (DURUMVEHNÄ, vesi), oranssi porkkana, VEHNÄJAUHO, keltainen porkkana, sipuli, laktoositon kerma 

[KERMA, stabilointiaine (E407)], rapsiöljy, teksturoitu VEHNÄPROTEIINI, kasvisliemijauhe [suola, maltodekstriini, kasvisjauhe (sipuli, palsternakka, 
porkkana, purjosipuli), luontainen aromi], umami [suola, maltodekstriini, hiivauute, palmurasva, sipulijauhe, mausteet ja yrtit (mm. valkosipuli, 
laakerinlehti), voitatti, mausteuute], tomaattipyree, sipulijauhe, suola, sokeri, valkosipuli,  valkosipulijauhe, mustapippuri, basilika, oregano, 
valkopippuri

KINKKUKIUSAUS: Peruna, ruokakerma, maissitärkkelys, kinkku (Suomi), vesi, sipuli, suola, mustapippuri. Valmistaja Feelia.

SIIPIKASTIKE: Rypsiöljy, viinietikka, vesi, cayennepippuri, suola, aromi, säilöntäaine, stabilointiaine. Valmistaja Seagood Oy.
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DIP BOX: RANSKALAISET: peruna, auringonkukkaöljy, muunnteltu perunatärkkelys, riisijauho, suola, dekstriini, nostatusaine (E450, E500), 
maltodekstriini, sakeuttamisaine, kurkuma, paprikauute. JUUSTOTIKKU MOZZARELLA:  MOZZARELLA JUUSTO (50%), ((MOZZARELLA (99%), rypsiöljy, 
stabilointiaine: 461)), VEHNÄJAUHO, vesi, rypsiöljy, riisijauho, muunneltu VEHNÄtärkkelys, suola, VEHNÄgluteeini, maissijauho, muunneltu 
maissitärkkelys, sipulijauhe, valkosipulijauhe, hiiva, persilja, värit: E150a, E160c, E100, nostatusaine: E503 CHEDDAR.JUUSTOJALOPENOT: 
CHEDDARJUUSTOfondue (26%)(CHEDDARJUUSTO 51%,vesi, MAITOPROTEIINI, sulatesuolat: E339i, E452i, värit: E160b, aromit, suola), vihreä jalapeno
(24%), VEHNÄJAUHO, vesi, rapsiöljy, riisijauho, muunneltu VEHNÄtärkkelys, suola, VEHNÄGLUTEIINI, maissijauho, muunneltu maissitärkkelys, hiiva, 
nostatusaineet: E503, värit: E150a, E160c, E100. SIPULIRENKAAT: Sipuli, vehnäjauho, auringonkukkaöljy, vesi, hyytelöimisaine, palmuöljy, suola, hiiva, 
sokeri, paprikauute. SOUR CREAM MAJONEESI: Rypsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen, sinapinsiemen, sitruunamehu, sipulijauhe, sokeri, 
valkosipulijauhe, suola, mausteet, aromi, happamuudensäätöaineet, stabilointiaineet, säilöntäaineet. KETSUPPI Meira: Tomaattisose (80 %), sokeri, 
etikka, jodioitu suola (2,2 %), luontaiset aromit (maustepippuri- ja valkopippuriuute) ja inkivääri.

MIX BOX: RANSKALAISET: peruna, auringonkukkaöljy, muunneltu perunatärkkelys, riisijauho, suola, dekstriini, nostatusaine (E450, E500), 
maltodekstriini, sakeuttamisaine, kurkuma, paprikauute. NAKKI: suomalaista lihaa ( broileri, kalkkuna, porsas ) perunajauho, tapioka/maissitärkkelys, 
happamuudensäätöaineet, suola, paprika, korianteri, chili, valkopippuri, kurkuma, dekstroosi, lihaproteiini, askorbiinihappo, lihapitoisuus: 13%. 
Valmistaja HKScan. LIHAPULLA: suomalainen koneellisesti erotettu broilerinliha, vesi, suomalainen naudanliha, sipuli, suomalainen broilerinliha, 
mausteet (mm. kurkuma, mustapippuri, neilikka, inkivääri), kasvikuidut (peruna, psyllium), perunatärkkelys, herneproteiini, jodioitu suola, sokerit,
lihaproteiini (nauta), aromiaineet (mm. liha-aromi, sitruuna, korianteri). Valmistaja HKScan. SIPULIRENKAAT: Sipuli, vehnäjauho, auringonkukkaöljy, 
vesi, hyytelöimisaine, palmuöljy, suola, hiiva, sokeri, paprikauute. SOUR CREAM MAJONEESI: Rypsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen, sinapinsiemen, 
sitruunamehu, sipulijauhe, sokeri, valkosipulijauhe, suola, mausteet, aromi, happamuudensäätöaineet, stabilointiaineet, säilöntäaineet. KETSUPPI 
Meira: Tomaattisose (80 %), sokeri, etikka, jodioitu suola (2,2 %), luontaiset aromit (maustepippuri- ja valkopippuriuute) ja inkivääri.

MOZZARELLATIKUT + DIPPI: JUUSTOTIKKU MOZZARELLA:  MOZZARELLA JUUSTO (50%), ((MOZZARELLA (99%), rypsiöljy, stabilointiaine: 461)), 
VEHNÄJAUHO, vesi, rypsiöljy, riisijauho, muunneltu VEHNÄtärkkelys, suola, VEHNÄgluteeini, maissijauho, muunneltu maissitärkkelys, sipulijauhe, 
valkosipulijauhe, hiiva, persilja, värit: E150a, E160c, E100, nostatusaine: E503. SOUR CREAM MAJONEESI: Rypsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen,
sinapinsiemen, sitruunamehu, sipulijauhe, sokeri, valkosipulijauhe, suola, mausteet, aromi, happamuudensäätöaineet, stabilointiaineet, 
säilöntäaineet. 

CHEDDARJUUSTOJALOPENOT + DIPPI: CHEDDAR.JUUSTOJALOPENOT: CHEDDARJUUSTOfondue (26%)(CHEDDARJUUSTO 51%,vesi, MAITOPROTEIINI, 
sulatesuolat: E339i, E452i, värit: E160b, aromit, suola), vihreä jalapeno (24%), VEHNÄJAUHO, vesi, rapsiöljy, riisijauho, muunneltu VEHNÄtärkkelys, 
suola, VEHNÄGLUTEIINI, maissijauho, muunneltu maissitärkkelys, hiiva, nostatusaineet: E503, värit: E150a, E160c, E100. SOUR CREAM MAJONEESI:
Rypsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen, sinapinsiemen, sitruunamehu, sipulijauhe, sokeri, valkosipulijauhe, suola, mausteet, aromi, 
happamuudensäätöaineet, stabilointiaineet, säilöntäaineet.

KOTIBOX RAAKA-AINEET
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WINGS + DIPIT: KANANSIIVET: boilerin siipi, vesi, mausteet (cayenne, valkosipuli, mustapippuri, tomaatti, sipuli, chili), sokeri, 
happamuudensäätöaineet, kaliumlaktaatti, muunnettu tärkkelys, suola, herneproteiini, stabilointiaineet, perunakuitu,
säilöntäaineet, aromit, sakeuttamisaine. Valmistaja HKScan. SIIPIKASTIKE: Rypsiöljy, viinietikka, vesi, cayennepippuri, suola, aromi, säilöntäaine, 
stabilointiaine. Valmistaja Seagood Oy. BBQ-KASTIKE: tomaattitahna, etikka, glukoosi fruktoosisiirappi, melassi, sokeri, muunnettu tärkkelys, sinappi
(vesi, sinapinsiemen, etikka, mausteet), suola, sipuliuute, valkosipuli, mausteet, savuaromi.

TROPICAL POLLO SALAATTI: AMERIKANSALAATTISUIKALE, RUCOLA, PINAATTI, ANANAS, KIRSIKKATOMAATTI, PUNASIPULI, BROILERI: Broilerin 
koipireisipala, vesi, happamuudensäätöaineet, jodioitu suola, herneproteiini, mausteet, dekstroosi, aromit. BASILIKAPIZZALEIPÄ:  PIZZATAIKINA 
(vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, 
soijaa.) BASILIKATAHNA [Auringonkukkaöljy, basilika 36 %, suola, arominvahvenne (natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu rypsiöljy, 
stabilointiaine (kalsiumkloridi)], JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE [rypsiöljy (77 %), vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy (1,5 %), suola, emulgointiaineet, 
auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine, aromi, A-vitamiini, D-vitamiini. SINAPPINEN SALAATTIKASTIKE: Rypsiöljy, appelsiinimehu, vesi, 
punaviinietikka (sulfiitteja), sokeri, suola, sinapinsiemen, sitruuna, säilöntäaineet, stabilointiaineet.

VÖNER NACHO SALAATTI: AMERIKANSALAATTISUIKALE, RUCOLA, PINAATTI, KIRSIKKATOMAATTI, PUNASIPULI, KURKKU, NACHOT: Jauhettu 
kokojyvämaissi, kovetettu kasviöljy, suola. VÖNER: vehnäproteiini, vesi, rapsiöljy, mausteet, hiivauute, suola, karamellijauhe, auringonkukkalesitiini, 
savuaromi, aromi, happamuudensäätöaine. SALSA: Tomaatti (tomaatti, tomaattimehu, happamuudensäätöaine (E330, kiinteyttämisaine (E509), sipuli, 
vesi, tomaattitiiviste, jalapenopippuri, punainen paprika, vihreä chili, etikka, suola, muunneltu maissitärkkelys, sokeri, kuivattu valkosipuli, säilöntäaine 
(E202), happamuudensäätöaine (E300), mausteet. CHEDDARKASTIKE: Cheddarsulatejuusto 65 % vesi, cheddarjuusto, voi, sulatesuolat, muunnettu 
tärkkelys, paprikauute, säilöntäaine, vesi, suola, säilöntäaineet. CREME FRAICHE: pastöroitu KERMA ja hapate.

VEGE SALAATTI: AMERIKANSALAATTI, RUCOLA, PINAATTI, KIRSIKKATOMAATTI, PUNASIPULI, KURKKU, JUUSTO (pastöroitu MAITO, suola 2,8%, 
hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi), laktaasientsyymi), suolaliemi (vesi, suola). KURPITSANSIEMEN. 
BASILIKAPIZZALEIPÄ:  PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä 
määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) BASILIKATAHNA [Auringonkukkaöljy, basilika 36 %, suola, arominvahvenne (natriumglutamaatti), 
sokeri, täysin kovetettu rypsiöljy, stabilointiaine (kalsiumkloridi)], JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE [rypsiöljy (77 %), vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy 
(1,5 %), suola, emulgointiaineet, auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine, aromi, A-vitamiini, D-vitamiini. VIIKUNABALSAMICO: Vesi, viikuna-
balsamietikka 36% (balsamietikka (säilöntäaine: KALIUMDISULFIITTI), viikunauute (kuivatuista viikunoista)), sokeri, väriaine: 
AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI, stabilointiaine: ksantaanikumi, säilöntäaine: kaliumsorbaatti.

KOTIBOX RAAKA-AINEET
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HONEY GOAT PIZZATASKU: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. CREME FRAICHE: pastöroitu KERMA ja hapate. PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, 
paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). VUOHENJUUSTO: 
pastöroitu vuohenmaito, suola, hapate, juoksute. Rasvapitoisuus: 23%. HUNAJA. AMERIKANSALAATTI, RUCOLA, PUNASIPULI.

BALSAMICO BLUES PIZZATASKU: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. CREME FRAICHE: pastöroitu KERMA ja hapate. PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, 
paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). CASTELLO
SINIHOMEJUUSTO: Pastöroitu MAITO, suola, juoksute, hapate, sinihomeviljelmä, säilöntäaine (E235), happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). 
KIRSIKKATOMAATTI, AMERIKANSALAATTI, RUCOLA, PUNASIPULI, SUOLAPÄHKINÄ: Maapähkinä, auringonkukkaöljy, suola. VIIKUNABALSAMICO: 
Vesi, viikuna-balsamietikka 36% (balsamietikka (säilöntäaine: KALIUMDISULFIITTI), viikunauute (kuivatuista viikunoista)), sokeri, väriaine: 
AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI, stabilointiaine: ksantaanikumi, säilöntäaine: kaliumsorbaatti.

HOT POLLO PIZZATASKU: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä 
määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. CREME FRAICHE: pastöroitu KERMA ja hapate. PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, 
paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). BROILERI: Broilerin 
koipireisipala, vesi, happamuudensäätöaineet, jodioitu suola, herneproteiini, mausteet, dekstroosi, aromit. SIIPIKASTIKE: Rypsiöljy, viinietikka, vesi, 
cayennepippuri, suola, aromi, säilöntäaine, stabilointiaine. Valmistaja Seagood Oy. AMERIKANSALAATTI, RUCOLA, PUNASIPULI.

PEPE PIZZATASKU: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä 
kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, oregano, 
basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, 
hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). PEPPERONI: suomalainen porsaanliha, silava, jodioitu suola, mausteet 
(mm. paprika, valkosipuli, fenkoli), aromit (mm. cayenne), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), väri (paprikauute), säilöntäaine. Valmistaja 
HKScan. KINKKUVALMISTESUIKALE:  suomalainen porsaan kinkku, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola (natrium- ja kaliumkloridi), 
hapettumisenestoaine, säilöntäaine. Valmistaja HKScan. AMERIKANSALAATTI. VALKOSIPULIMAJONEESI, vegaaninen: Rypsiöljy, vesi, sinapinsiemen, 
viinietikka, sokeri, suola, valkosipuli, sitruuna, muunnettu tärkkelys. Säilöntäaineet, stabilointiaineet.

KOTIBOX RAAKA-AINEET
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TONNO AIOLI/SHRIMP SPLITTI: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, 
oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). TONNIKALA: Tonnikala, auringonkukkaöljy, 
suola. VALKOSIPULIMAJONEESI, vegaaninen: Rypsiöljy, vesi, sinapinsiemen, viinietikka, sokeri, suola, valkosipuli, sitruuna, muunnettu tärkkelys. 
Säilöntäaineet, stabilointiaineet. Kuoritut KATKARAVUT (Pandalus borealis, pyydetty troolilla Koillis- Atlantilta FAO-alue 27) (98,3 %), vesi, suola. 
Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa. Glaseerausveden määrä ei sisälly ilmoitettuun painoon. JUUSTO (pastöroitu MAITO, suola 2,8%, hapate, 
mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi), laktaasientsyymi), suolaliemi (vesi, suola).

BBQ POLLO/BBQ BEEF KEBAB SPLITTI: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet 
(mustapippuri, oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). BROILERI: Broilerin koipireisipala, vesi, 
happamuudensäätöaineet, jodioitu suola, herneproteiini, mausteet, dekstroosi, aromit. ANANAS: ananas, ananastäysmehu. PUNASIPULI. KEBAB: 
naudanliha (Suomi), vesi, SOIJAPROTEIINIVALMISTEET, perunatärkkelys, suola, perunakuitu, sipulijauhe, sokeri, sakeuttamisaine (E407), 
mustapippuri, korianteri, stabilointiaineet (E450, E451), hiivauute, juustokumina, hapettumisenestoaine (E300). Lihapitoisuus 75%. SALAATTIJUUSTO: 
pastöroitu maito, suola 3,1%, hapate, mikrobiologinen juoksute. Happamuuden säätöaine (kalsiumkloridi). BBQ-KASTIKE: tomaattitahna, etikka, 
glukoosi fruktoosisiirappi, melassi, sokeri, muunnettu tärkkelys, sinappi (vesi, sinapinsiemen, etikka, mausteet), suola, sipuliuute, valkosipuli, 
mausteet, savuaromi

CHEESY PEPPERONI/HAWAIJI SPLITTI: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet 
(mustapippuri, oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). PEPPERONI: suomalainen porsaanliha, silava, 
jodioitu suola, mausteet (mm. paprika, valkosipuli, fenkoli), aromit (mm. cayenne), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), väri (paprikauute), 
säilöntäaine. Valmistaja HKScan. KINKKUVALMISTESUIKALE:  suomalainen porsaan kinkku, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola 
(natrium- ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine, säilöntäaine. Valmistaja HKScan. PANEROITU SIPULIRENGAS: Sipuli, vehnäjauho, 
auringonkukkaöljy, vesi, hyytelöimisaine, palmuöljy, suola, hiiva, sokeri, paprikauute. ANANAS: ananas, ananastäysmehu. CHEDDARKASTIKE: 
Cheddarsulatejuusto 65 % vesi, cheddarjuusto, voi, sulatesuolat, muunnettu tärkkelys, paprikauute, säilöntäaine, vesi, suola, säilöntäaineet
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TRICOLORE/ARTEMIS SPLITTI: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, 
oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). SALAATTIJUUSTO: pastöroitu maito, suola 3,1%, 
hapate, mikrobiologinen juoksute. Happamuuden säätöaine (kalsiumkloridi). VUOHENJUUSTO: pastöroitu vuohenmaito, suola, hapate, juoksute. 
Rasvapitoisuus: 23%. TOMAATTI. RUCOLA. PINAATTI.

MOZZARELLA RUCOLA PIZZA: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, 
oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). MOZZARELLA VIIPALE: Pastöroitu 
lehmänMAITO, suola (1,1%), hapate, juoksute, happamuudensäätöaine (sitruunahappo). Rasvapitoisuus 21,5%. RUCOLA.

CARNIVORE KEBAB PIZZA: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää 
pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, 
oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). PEPPERONI: suomalainen porsaanliha, silava, 
jodioitu suola, mausteet (mm. paprika, valkosipuli, fenkoli), aromit (mm. cayenne), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), väri (paprikauute), 
säilöntäaine. Valmistaja HKScan. KINKKUVALMISTESUIKALE:  suomalainen porsaan kinkku, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, mineraalisuola 
(natrium- ja kaliumkloridi), hapettumisenestoaine, säilöntäaine. Valmistaja HKScan. KEBAB: naudanliha (Suomi), vesi, SOIJAPROTEIINIVALMISTEET, 
perunatärkkelys, suola, perunakuitu, sipulijauhe, sokeri, sakeuttamisaine (E407), mustapippuri, korianteri, stabilointiaineet (E450, E451), hiivauute, 
juustokumina, hapettumisenestoaine (E300). Lihapitoisuus 75 %.
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SHRIMP BLUES PIZZA: PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä 
määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, 
oregano, basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine 
(perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). Kuoritut KATKARAVUT (Pandalus borealis, 
pyydetty troolilla Koillis- Atlantilta FAO-alue 27) (98,3 %), vesi, suola. Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa. Glaseerausveden määrä ei sisälly 
ilmoitettuun painoon. CASTELLO SINIHOMEJUUSTO: Pastöroitu MAITO, suola, juoksute, hapate, sinihomeviljelmä, säilöntäaine (E235), 
happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). VIIKUNABALSAMICO: Vesi, viikuna-balsamietikka 36% (balsamietikka (säilöntäaine: 
KALIUMDISULFIITTI), viikunauute (kuivatuista viikunoista)), sokeri, väriaine: AMMONIUMSULFIITTIMENETELMÄN SOKERIKULÖÖRI, stabilointiaine: 
ksantaanikumi, säilöntäaine: kaliumsorbaatti.

SHRIMP PIZZA: : PIZZAPOHJA: vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä määriä 
kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa. TOMAATTIKASTIKE: tomaatti, suola, sokeri, kasviöljy (auringonkukka), mausteet (mustapippuri, oregano, 
basilika, valkosipuli), happamuudensäätöaine (sitruunahappo). PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, 
hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). Kuoritut KATKARAVUT (Pandalus borealis, pyydetty troolilla Koillis-
Atlantilta FAO-alue 27) (98,3 %), vesi, suola. Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa. Glaseerausveden määrä ei sisälly ilmoitettuun painoon. JUUSTO
(pastöroitu MAITO, suola 2,8%, hapate, mikrobiologinen juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi), laktaasientsyymi), suolaliemi (vesi, suola).

BEN&JERRY’S COOKIE DOUGH: KERMA (27%), vesi, tiivistetty rasvaton MAITO, sokeri, VEHNÄJAUHO, fariinisokeri, KANANMUNANKELTUAINEN 
vapaiden kanojen m unista, VOI, kasviöljyt (soija, kookos), KANANMUNA, kaakaomassa, vähärasvainen kaakaojauhe, melassi, vaniljauute, 
stabilointiaineet (guarkumi, karrageeni), suola, kaakaovoi, luontainen vanilja-aromi ja muita luontaisia aromeja, luontainen VOIAROMI, emulgointiaine 
(SOIJALESITIINI), MAITORASVA. > Reilun kaupan sokeri, kaakao ja vanilja, yhteensä 21%F, hankinnassa käytetään massabalanssia.

BEN&JERRYS’S HALF BAKED: KERMA (25%), vesi, sokeri, tiivistetty rasvaton MAITO, VEHNÄJAUHO, fariinisokeri, kaakaojauhe, 
KANANMUNANKELTUAINEN vapai den kanojen munista, VOI, soijaöljy, vähärasvainen kaakaojauhe, KANANMUNA, inverttisokeri, kaakaomassa, 
melassi, kuivattu KANANMUNAN VALKUAINEN, vaniljauute, stabilointiaineet (guarkumi, karrageeni), suola, kaakaovoi, luontainen vanilja-aromi ja 
muita luontaisia ar omeja, luontainen VOIAROMI, emulgointiaine (SOIJALESITIINI), MALLASOHRAJAUHO, nostatusaine (natriumvetykarbonaatti). > 
Reilun kaupan sokeri, kaakao ja vanilja, yhteensä 26%, hankinnassa käytetään massabalanssiaF.

BEN&JERRY’S CHOKOLATE FUDGE BROWNIE: KERMA (25%), vesi, sokeri, tiivistetty rasvaton MAITO, kaakaojauhe, VEHNÄJAUHO, vähärasvainen 
kaakaojauhe, soijaöljy, KAN ANMUNANKELTUAINEN vapaiden kanojen munista, inverttisokeri, KANANMUNA, kuivattu KANANMUNANVALKUAINEN, 
stabilointiaineet (guarkumi, k arrageeni), suola, vaniljauute, MALLASOHRAJAUHO, nostatusaine (natriumbikarbonaatti). > Reilun kaupan sokeri, kaakao 
ja vanilja, yht eensä 28%, hankinnassa käytetään massabalanssiaF.
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VALKOSIPULIPIZZALEIPÄ + TSASIKI: PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) VALKOSIPULIMURSKA (valkosipuli, kasvisöljy, suola), JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE 
[rypsiöljy (77 %), vesi, kokonaan kovetettu rypsiöljy (1,5 %), suola, emulgointiaineet, auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine, aromi, A-
vitamiini, D-vitamiini)]. TSATSIKI, itse valmistettu: Turkkilainen jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, maitoproteiini, hapate) kurkku, valkosipulimurska 
(valkosipuli, kasvisöljy, suola), mustapippuri, suola.

BASILIKAPIZZALEIPÄ + TSATSIKI:  PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa 
sisältää pieniä määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) BASILIKATAHNA [Auringonkukkaöljy, basilika 36 %, suola, arominvahvenne 
(natriumglutamaatti), sokeri, täysin kovetettu rypsiöljy, stabilointiaine (kalsiumkloridi)], JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE [rypsiöljy (77 %), vesi,
kokonaan kovetettu rypsiöljy (1,5 %), suola, emulgointiaineet, auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine, aromi, A-vitamiini, D-vitamiini. 
TSATSIKI, itse valmistettu: Turkkilainen jogurtti (pastöroitu maito ja kerma, maitoproteiini, hapate) kurkku, valkosipulimurska (valkosipuli, kasvisöljy, 
suola), mustapippuri, suola.

SINIHOMEJUUSTOLEIPÄ: PIZZATAIKINA (vehnäjauho, vesi, kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi), hiiva, suola, emulgointiaine, aromit. Saattaa sisältää pieniä 
määriä kananmunaa, maitoa, mantelia, soijaa.) SINIHOMEJUUSTO: Pastöroitu maito, suola, hapate, mikrobiologinen juoksute, sinihomeviljelmä, 
happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi). TUOREJUUSTO: Laktoositon maustamaton tuorejuusto: Pastöroitu KIRNUMAITO, KERMA, suola, 
laktaasientsyymi, hapate. Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine (E472e), aromi, väri 
(betakaroteeni). Suola. Mustapippuri. PIZZAJUUSTO: Pastöroitu maito, paakkuuntumisenestoaine (perunatärkkelys), suola, hapate, mikrobiologinen 
juoksute, happamuudensäätöaine (kalsiumkloridi).
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PEHMYTJÄÄTELÖ: Kovetettu kasviöly, rasvaton maito, herajauhe, glukoosisiirappi, sokeri, rasvaton maitojauhe, emulgointiaine, 
stabiliointiaine, vanilja-aromi, happamuudensäätöaine

VOHVELIPIKARI: vehnäjauho, maissitärkkelys, kasvirasva (kookos), emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), suola, nostatusaine. Saattaa sisältää 
pieniä määriä maitoa ja kananmunaa.

VEGAANINEN JÄÄTELÖ: vesi, sokeri, kasviöljyt (kookos, rypsi), glukoosisiirappi, glukoosi-fruktoosisiirappi, mansikka (2,5%), rypälesokeri, 
soijajauhe (1 ,5%), vähärasvainen kaakaojauhe, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi, karrageeni, pektiini), emulgointiaineet, 
aromit, suola, punajuuriväri, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)

TOFFEEKASTIKE: Glukoosisiirappi, sokeri, makea kondensoitu maito (maito, sokeri), vesi, kookosöljy, emulgointiaine (soijalesitiini), aromit, 
säilöntäaine, suola, väri. Saattaa sisältää kananmunan jäämiä.

SUKLAAKASTIKE: Makeutettu kondensoitu maito, glukoosisiirappi, vesi, kaakao (7%), aromit, väriaine, säilöntäaine, sakeuttamisaine, suola, 
happamuudensäätöaine. Saattaa sisältää kananmunan ja soijan jäämiä.

MANSIKKAKASTIKE: Glukoosisiirappi, sokeri, mansikka (25 %), vesi, muunnettu tärkkelys (E1442), happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaine 
(E202). Saattaa sisältää maidon, kananmunan ja soijan jäämiä. 

SALMIAKKIHIUTALEET:  Sokeri, ammoniumkloridi (salmiakki), perunatärkkelys, lakritsiuute (1,8 %), tärkkelyssiirappi, aromit, auringonkukkaöljy, 
pintakäsittelyaine (mehiläisvaha)

MANSIKKAHELMET: Sokeri, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, seljanmehutiiviste

SALTED CARAMEL HELMET:  Sokeri, tärkkelyssiirappi, merisuola, luontainen aromi

TUPLASUKLAACOOKIE: VEHNÄjauho, sokeri, VOI (10 %), tumma suklaa (8 %) [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi emulgointiaine (SOIJAlesitiini), 
aromi], MAITOsuklaa (8 %) [sokeri, täysMAITOjauhe, kaakaovoi, kaakaomassa, herajauhe (MAITO), rasvaton MAITOjauhe, emulgointiaine 
(SOIJAlesitiini), aromi], palmuöljy, vesi, rapsiöljy, inverttisokerisiirappi, KANANMUNAjauhe, nostatusaineet (E500, E450), rasvaton MAITOjauhe, 
sokeriruokomelassi, suola, maltodekstriini, emulgointiaine (E471), stabilointiaine (E415), aromi

COOKIE DOUGH PIZZA: VEHNÄjauho, sokeri, leivinjauhe, vanilliinisokeri, Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja 
tapiokatärkkelys, emulgointiaine (E472e), aromi, väri (betakaroteeni), rypsiöljy, VOI, vesi, suola ja D-vitamiini, Sokeri, kaakaovoi, 
TÄYSMAITOjauhe, emulgointiaine SOIJAlesitiini, vanilja-aromi. Saattaa sisältää peiniä määriä mantelia tai pähkinää.


