
UUDET TUULET 

PUHALTAA

Kasvis- ja vegaaniruokatrendi jatkuu vahvana niin Suomessa kuin maailmallakin. Keittiö-
mestarimme vastaavat mielellään kysyntään ja kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita ja re-
septejä. 

NYT MEILLÄ ON ILO ESITELLÄ TUOREIMMAT KASVISUUTUUTEMME: 
mehevä, proteiinipitoinen Härkäpapu-porkkana-lehtikaaliräiskäle (kasvis), maukas 
juustoinen Halloumi-Punajuuripihvi (kasvis), mukavan monikäyttöinen Mausteinen Ve-
genappi (vegaani), falafelin ystäviä ilahduttava Kikherne-porkkanapihvi (vegaani), pe-
rinneaineksia modernisti soveltava Herne-lanttupihvi (vegaani) sekä afrikkalaisia makusä-
väyksiä kielelle nostattava Ruokabanaanipihvi (vegaani). MAISTA JA IHASTU!
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4083 HÄRKÄPAPU-PORKKANA-LEHTIKAALIRÄISKÄLE 60 G

GLUTEENITON. LAKTOOSITON. 
RUNSASKUITUINEN.

Kypsä. Pakaste.
n. 92 kpl x 60 g = 5,5 kg
EAN 6405263040833

Heinon Tukku 8059948
Kespro 21510641
PATU-valikoimatuote

MEHEVÄ RUNSASKUITUINEN RÄISKÄLE

- VALURAUTAPANNULLA VOIÖLJYSSÄ PAISTETTU
- KOTIMAINEN HÄRKÄPAPUJAUHO
- PERÄTI 10 % PROTEIINIA
- RUNSASKUITUINEN

Valmistusaineet: Laktoositon maito, gluteeniton 
härkäpapujauho (17 %), gluteeniton kaurajauho ja lese, 
porkkana (13 %), kananmuna, lehtikaali (6 %), rypsiöljy, 
ruokosokeri, suola, mausteet (paprika, muskottipähkinä, 
mauste-, valko- ja mustapippuri, korianteri, juustokumina, 
kurkuma, sarviapila, fenkoli, cayenne,inkivääri).

Härkäpapu-porkkana-lehtikaaliräiskäle 20 kpl

Juustotäyte:
Kevytkerma laktoositon  275 g
Cheddarjuusto laktoositon 195 g
Maizena 30 g

Sekoita maizena tilkkaan kevytkermaa. Kaada kattilaan kevyt-
kerma ja cheddarjuustoraaste. Kuumenna miedolla lämmöllä 
kunnes juusto alkaa sulamaan. Lisää joukkoon kerma-maize-
na seos ja kypsennä.

Sriracha -jugurtti:
Turkkilainen maustamaton jugurtti 380 g
Srirachakastike 20 g
Sekoita aineet keskenään, anna tekeytyä jääkaapissa n. 2h

Felix Dijonnaise Mayo 200 g

Valmistus:
Levitä juustotäyte räiskäleiden päälle, laita toinen räiskäle 
päälle. Kuumenna leipägrillissä, leikkaa ja tarjoile Sriracha 
-jugurtin ja Dijonnaise Mayo:n kanssa.

HÄRKÄPAPU-PORKKANA-LEHTIKAALIRÄISKÄLE 
JUUSTOTÄYTETTY (10:LLE)

TARJOILUVINKKEJÄ

Monikäyttöinen ja -täyttöinen uutuustuote niin aamiai-
selle, lounaspöytään kastikkeen kera, kuin nopeaksi 
yöpalaksikin.



4084 RUOKABANAANIPIHVI 60 G

MAIDOTON. LAKTOOSITON. EI SISÄLLÄ 
KANANMUNAA. VEGAANINEN.

Kypsä. Pakaste.
n. 90 kpl x 60 g = 5,4 kg
EAN 6405263040840

Heinon Tukku 8059949
Kespro 21510642
PATU-valikoimatuote

AFRIKKALAISIA MAKUJA HUOKUVA UUTUUS

Valmistusaineet: Ruokabanaani (65 %), sipuli, vehnäjauho, 
vesi, inkivääri, chili, valkosipuli, suola, rypsiöljy.

Keittobanaanipihvi 10 kpl

Kuumenna esilämmitetyssä 160c uunissa n.12min
Hasselpähkinäjäätelö 500 g
Vaahterasiirappi 100 g
Paahdettu pekonirouhe: aamiaispekonia  200 g

Levitä pekoniviipaleet leivinpaperin päälle uunipellille. Laita 
pekoni esilämmitettyyn 180c uuniin, paahda rapeiksi. Laita 
pekoniviipaleet paperin väliin, valuta ylimääräinen rasva 
pois. Rouhi jäähtynyt ja kuivattu pekoni rouheeksi.

Karamellisoitu viikuna 10 kpl
Halkaise viikunat, paina leikkuupinta hienosokeriin ja polta 
pinta puhalluslampulla. Kokoa ja viimeistele Balsamico siirap-
pikastikkeella ja mintunlehdIllä. 

KEITTOBANAANIPIHVI HASSELPÄHKINÄ-
JÄÄTELÖLLÄ (10:LLE)

TARJOILUVINKKEJÄ

Aamiaiseksi herkullinen sellaisenaan tai esim. paahdetun 
pekonin ja uppomunan seurana. Ruokabanaanipihvi sopii 
hyvin buffet-pöytään, ja se on myös erinomainen esim. 
riistaruokien lisukkeena.  Suussa sulava jälkiruoka kruunaa 
aterian: tarjoile ruokabanaanipihvit esim. hasselpähkinä-
jäätelön, vaahterasiirapin ja paahdetun pekonirouheen 
kanssa.



KREIKKA KOHTAA SUOMEN

4085 HALLOUMI-PUNAJUURIPIHVI 40 G

TARJOILUVINKKEJÄ

Uutuus lounaspöytään! Moneen käyttöön taipuva tuo-
te niin aamiaiseksi, välipalaksi kuin lisukkeeksi. Toimii 
esim. lounaspöydässä, hampurilaisen/patongin täyt-
teenä sekä salaateissa

GLUTEENITON.  EI SISÄLLÄ KANANMUNAA.

Kypsä. Pakaste.
n. 140 kpl x 40 g = 5,6 kg
EAN 6405263040857

Heinon Tukku 8059950
Kespro 21510643
PATU-valikoimatuote

Valmistusaineet: Halloumijuusto 35 % (pastöroitu lehmän-, 
vuohen- ja lampaanmaito, suola, juoksute, minttu), punajuuri 
(30 %), kikherne, riisijauho, sipuli, fenkoli, inkivääri, sitruunan-
kuori, rypsiöljy, nostatusaine (E500).

4085 Halloumi – punajuuripihvi 1,2 kg

Paahdettu fenkoli 1 kg

Leikkaa fenkoli lohkoiksi pystysuunnassa siten että niihin jää 
kanta kiinni. Levitä lohkot uunipellille ja sirottele hienosoke-
ria lohkojen päälle. Paahda 180c uunissa kunnes pinnat ovat 
ruskistuneet (tarkista kypsyys)

Fenkolipure 1,2 kg
Kasvislientä 6 dl

Leikkaa fenkolit pieniksi kuutioiksi, säästä fenkolin tillimäiset 
osat. Kaada kattilaan tilkka öljyä, lisää joukkoon fenkolit, 
kuullota hetki. Kaada päälle kasvisliemi ja anna hautua mie-
dolla lämmöllä kannen alla. Kun fenkolit ovat kypsiä soseuta 
sauvasekoittimella tasaiseksi massaksi. Leikkaa fenkolin 
tillimäiset oksat hienoksi silpuksi ja lisää joukkoon. Mausta 
suolalla.

Paahdettu paprikapure:
Punainen paprika 500 g
Kääri paprikat folioon, kypsennä 180c uunissa n. 45min. Ota 
paprikat foliosta ja laita muovipussiin jäähtymään. Poista 
paprikoista kanta, siemenkota ja kuoret. Sekoita paprikat 
sauvasekoittimella tasaiseksi soseeksi. Mausta suolalla ja 
mustapippurilla. Viimeistele annos paistetuilla siitakesienillä, 
kuullotetuilla sokeriherneillä ja yrtti versomixillä.

HALLOUMI – PUNAJUURIPIHVI, PAAHDETTUA 
FENKOLIA (10:LLE)



PIENI NAPPI, ISO MAKU

Valmistusaineet: Härkäpapu (65 %), kikherne (34 %), maissi-
tärkkelys, sipuli, riisijauho, ruokosokeri, jalopeno, mausteet 
(kumina, sinappijauhe, juustokumina, oregano, paprika, mus-
kottipähkinä, kaneli), suola, korianteri, chili, limelehti, valkosi-
puli, inkivääri, rypsiöljy, luontainen lime- ja sitruuna-aromi. 
Kasvispitoisuus 99 %.

GLUTEENITON. MAIDOTON. LAKTOOSITON. 
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA. VEGAANINEN.

TARJOILUVINKKEJÄ

Monikäyttöisyydessään vertaansa vailla niin lämpi-
mänä kuin kylmänä. Toimii esim. salaateissa, pastan/
nuudelin kanssa, patongin/pizzan täytteenä, keitoissa 
tai alkupaloina.

Kypsä. Pakaste.
n. 625 kpl x 8 g = 5,0 kg
EAN 6405263040604

Heinon Tukku 8060285
Kespro 21509957
PATU-valikoimatuote

4060 MAUSTEINEN VEGENAPPI 8 G

Mausteinen vegenappi 640 g (8 kpl / annos )

Tagliatelle pasta 800 g
Keitetään runsassuolaisessa vedessä n.12min. 
Valuta lävikössä, huuhtele kuumalla vedellä
Bulgarian jugurtti 150 g

Tomaattikastike:
Tomaattimurska 1 kg
Kasvisliemi 5 dl
Tomaattipure 80 g
Sipuli kuutioituna 200 g
Valkosipuli hienonnettuna 4 kynttä
Tuore basilika hienonnettuna 1 ruukku
Suolaa ja mustapippuria rouheena

Kaada kattilaan tilkka öljyä, lisää joukkoon sipuli ja valkosipu-
li, kuullota hetki. Lisää joukkoon tomaattipure, tomaattimurs-
ka ja kasvisliemi. Anna kiehua hiljaisella lämmöllä n.15min. 
Soseuta sauvasekoittimella, lisää basilika ja mausta suolalla ja 
mustapippurilla

Valmistus:
Kaada pasta kuumaan tomaattikastikkeeseen, 
lisää mausteiset vegenapit ja kuumenna.
Annostele lautasille ja viimeistele bulgaria -jugurtilla.

MAUSTEINEN VEGENAPPI TOMAATTI
-BASILIKAKASTIKKEESSA (10:LLE)



4073 KIKHERNE-PORKKANAPIHVI 50 G

GLUTEENITON. MAIDOTON. LAKTOOSITON. 
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA. VEGAANINEN.

Kypsä. Pakaste.
n. 110 kpl x 50 g = 5,5 kg
EAN 6405263040734

Kikherne-porkkanapihvi 1,2 kg

Ohran keitto:
Ohrasuurimo 3 dl
Kasvisliemi 1 litra

Huuhtele ohrasuurimot kylmällä vedellä ennen keittoa. 
Kuumenna kasvisliemi kattilassa, lisää joukkoon huuhdellut 
ohrasuurimot. Anna hautua miedolla lämmöllä n. 30min 
kunnes suurimot ovat kypsiä.

Paahdetut punajuuret 500 g
Pese punajuuret hyvin. Kääri folioon ja kypsennä 160c uunis-
sa. Jäähdytä punajuuret, kuori ja kuutioi.

Ohra-punajuuripaistos:
Kevätsipulia hienonnettuna 100 g
Mini luumutomaattia kuutioina 100 g

Kuumenna paistinpannu, lisää tilkka öljyä ja kuumenna 
kypsät ohranjyvät. Lisää joukkoon tomaattikuutiot ja hienon-
nettu kevätsipuli, sekoita hyvin. Lisää viimeisenä kuutioitu 
punajuuri, sekoita ja mausta suolalla.

RAIKAS FALAFELIN SUKULAINEN

Valmistusaineet: Kikherne (59 %), porkkana (35 %), riisijauho, 
sipuli, mausteet (korianteri, kumina, fenkoli, sitruunankuori), 
suola, nostatusaine (E500), rypsiöljy.

Tomaattikastike:
Tomaattimurska 500 g
Kasvisliemi 2 dl
Tomaattipure 20 g
Sipuli kuutioituna 100 g
Valkosipuli hienonnettuna  2 kynttä

Suolaa ja mustapippuria rouheena
Kaada kattilaan tilkka öljyä, lisää joukkoon sipuli ja valkosipuli, 
kuullota hetki. Lisää joukkoon tomaattipure, tomaattimurska ja 
kasvisliemi. Anna kiehua hiljaisella lämmöllä n. 15min.Soseuta 
sauvasekoittimella ja mausta suolalla ja mustapippurilla.

Ruusukaali 300 g
Halkaise ruusukaalit, keitä suolavedessä kypsäksi.

Viikuna paahdettu 10 kpl
Halkaise viikunat, paina leikkuupinta hienosokeriin ja polta 
pinta kaasupolttimella.

Yrttiöljy:
Rypsiöljy 2 dl
Lehtipersilja 1 ruukku
Basilika 1 ruukku
Valkosipuli 1 kynsi
Suolaa ja mustapippuria

Leikkaa lehtipersilja, basilika ja valkosipuli karkeaksi rouheek-
si. Laita kulhoon, lisää ripaus suolaa ja soseuta sauvasekoit-
timella. Lisää joukkoon rypsiöljy hiljalleen koko ajan sekoit-
taen, soseuta hyvin.

KIKHERNE-PORKKANAPIHVI 
OHRA-PUNAJUURIPAISTOS (10:LLE)

Heinon Tukku 8057645
Kespro 21468363
Patu-valikoimatuote

TARJOILUVINKKI

Kikherne-porkkanapihvi ja linssi kukkakaalirisotto. Resepti 
löytyy nettisivuiltamme www.lagerbladfoods.fi. 



PERINNEAINEKSET MODERNILLA OTTEELLA

4074 HERNE-LANTTUPIHVI 50 G

GLUTEENITON. MAIDOTON. LAKTOOSITON.
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA. VEGAANINEN.

Kypsä, pakaste.
n. 110 kpl x 50 g = 5,5 kg
EAN 6405263040741

Valmistusaineet: Herne (57 %), lanttu (35 %), riisijauho, sipuli, 
mausteet (kurkuma, chili, korianteri), suola, inkivääri, sokeri, 
rypsiöljy.

Herne-lanttupihvi 1,2 kg

Friteerattu vermiselli:
Vedessä liotettu vermiselli 500 g
Rypsiöljyä friteeraukseen

Aseta rengasmuotti kuumaan rypsiöljyyn n. 170g. Pyöräytä 
vermisellistä pallo ja pudota rengasmuottiin. Paista kullan 
ruskeaksi.

Poltettu kukkakaali:
Kukkakaalin nuppuja 1 kg
Voitele kukkakaalin nuput rypsiöljyllä ja mausta suolalla. Asette-
le uunipellille ja paahda 180c uunissa tummanruskeaksi.

Hernepure:
Pakasteherne 500 g
Tuore minttu 20 g
Oliiviöljy 1/2 dl

Kiehauta pakasteherneitä n. 3min. Valuta vesi ja soseuta sau-
vasekoittimella sileäksi pyreeksi oliiviöljyn ja mintun kanssa.

Naattinauris haudutettu:
Naattinauriita kuorittuna 10 kpl
Kypsennä nauriit sokerilla ja suolalla maustetussa 
vedessä kunnes ovat kypsiä
Lehtipinaattia 300 g

Kuullota lehtipinaatti laakeassa kattilassa rypsiöljyn kanssa. 
Mausta suolalla ja mustapippurilla.

HERNE-LANTTUPIHVI, POLTETTU KUKKAKAALI 
JA HERNEPURE (10:LLE

Heinon Tukku 8057636
Kespro 21468364
Patu-valikoimatuote

TARJOILUVINKKI

Herne-lanttupihvi ja papu-viinisuolaheinä bulgur.
Katso resepti meidän nettisivuilta www.lagerbladfoods.fi. 



Lagerblad Foods Oy   I   Hermannin Rantatie 20, 00580 HELSINKI   
myynti@lagerbladfoods.fi | Puh.  +358 10 832 7000 

lagerbladfoods.fi

TIMO LUOTONEN
Pohjois-Suomen alue
Myynti- ja tuotekehitysjohtaja, keittiömestari
gsm +358 (0)41 516 1422
timo.luotonen@lagerbladfoods.fi

TANJA ELORANTA
Länsi-Suomen alue
Avainasiakaspäällikkö
gsm +358 (0)50 573 5169
tanja.eloranta@lagerbladfoods.fi

KRISTIINA KELLOKANGAS
Itä-Suomen alue
Myyntineuvottelija
gsm +358 (0)50 320 2467
kristiina.kellokangas@lagerbladfoods.fi

TONI SKOG
Tuotekehitys, keittiömestari
gsm +358 (0)50 464 1719
toni.skog@lagerbladfoods.fi

Salesmart Oy

JANNE KOSKINEN
Myyntipäällikkö
Julkishallinto
gsm +358 (0)40 901 2523
janne.koskinen@salesmart.fi

TILAUKSET
myynti@lagerbladfoods.fi
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