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Saarioisten tuoteuutuudet  
Saarioinen, 5 vaille valmis
Valmisruoka, markkinoille 1.2.2017

Saarioisten uudet esivalmiit ruoat mullistavat ruoanlaiton. 5 vaille valmis -rasioissa 
on helposti kypsennettävät ja tuoreet raaka-aineet, joista kokkaa herkullisen aterian 
viidessä minuutissa.

TERIYAKI-KANAWOK 300 G
Wokkaamista vailla: Teriyakimarinoitua kypsää riisinuudelia, uunipaahdettua broilerin sisäfi -
leetä viipaloituna, tuoreita kasviksia (mm. punaista paprikaa, kaalia, punasipulia ja porkka-
naa) valmiiksi pilkottuna. Herkullista makua tuomassa valkosipulinversot ja bambusuikaleet. 
Teriyakikastiketta valmiissa annospussissa viimeistelemässä makuelämyksen. Raikkautta 
annokseen tuo limelohkosta puristettava mehu.

AASIAN BBQ -NAUTAWOK 300 G
Wokkaamista vailla: Punaisella chilillä ja kurkumalla maustettua kypsää riisiä, kypsiä naudan 
paistisuikaleita makukastikkeessa, tuoreita kasviksia (mm. paksoita, valkokaalia, porkkanaa 
ja paprikaa) valmiiksi pilkottuna. Aasian BBQ -kastiketta valmiissa annospussissa viimeiste-
lemässä makuelämyksen. Raikkautta annokseen tuo limelohkosta puristettava mehu.

CHILI-INKIVÄÄRI KANAWOK 300 G 
Wokkaamista vailla: Kurkumalla maustettua kypsää riisinuudelia, uunipaahdettuja broilerin 
fi leekuutioita, tuoreita kasviksia (mm. valkokaalia, punaista paprikaa, ananasta ja sokeriher-
neitä) valmiiksi pilkottuna. Rouskuvuutta tuovat vesikastanjaviipaleet. Chili-inkivääri-kasti-
ketta valmiissa annospussissa viimeistelemässä makuelämyksen. Raikkautta annokseen 
tuo limelohkosta puristettava mehu.

Saarioinen
Valmisruoka, markkinoille 1.2.2017

Reilunkokoista herkuttelupizzaa voi nauttia rennolla fi iliksellä. Raikkaassa ja läpinäky-
vässä pakkauksessa herkullinen pizza on pääosassa. Herkuttelupizzoissa on kuohkea 
ja rapea pohja sekä runsaat täytteet. Lisänä itse lisättävä maustekastike.

PIZZA TROPICAL DREAM 420 G
Kuohkean maukkaan pohjan päällä on itse valmistettua täyteläistä ananaksella maustettua 
tomaattikastiketta. Mehevän pizzan täytteenä on runsaasti maukasta savustettua sianlihalas-
tua, täyteläistä juustoa ja raikasta ananasta. Makunautinnon kruunaa itse lisättävä oman talon 
chilinen majoneesikastike (30 g/pss).

PIZZA MEAT LOVER 420 G
Kuohkean maukkaan pohjan päällä on itse valmistettua täyteläistä ananaksella maustettua 
tomaattikastiketta. Runsaan ja erityisen lihaisan täytteen mehevöittää täyteläinen juusto. Ma-
kunautinnon kruunaa itse lisättävä oman talon chilinen majoneesikastike (30 g/pss).
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PIZZA VEGGIES LOVE CHEESE 420 G
Kuohkean maukkaan pohjan päällä on itse valmistettua täyteläistä ananaksella maustettua 
tomaattikastiketta. Mehevän pizzan täytteenä on runsaasti täyteläistä juustoa, paahdettua 
paprikaa, kirsikkatomaatteja ja raikasta ananasta. Makunautinnon kruunaa itse lisättävä 
oman talon chilinen majoneesikastike (30 g pss).

ITALIAN TOMAATTI-SPAGETTI 350 G
Täysjyväspagettia italialaisittain yrteillä ja valkosipulilla maustetussa tomaatti-
kastikkeessa. Proteiinin lähteenä tumma soijarouhe. Sopii vegaaniseen ruokavalioon.

THAI CURRYKAALI 350 G
Keräkaalia, riisiä, härkä- ja soijapapuja thaimaustetussa kookosmaidossa. 
Sopii vegaaniseen ruokavalioon.

BALANSSI BROILERINFILEEATERIA 320 G
Broilerinfi leetä sitruuna-gremolata, fenkolirisottoa, yrttiöljyllä maustettuja porkkanoita & 
parsakaalia.

RANSKALAINEN KIRJOLOHIKEITTO 310 G
Runsaan kalaisa keitto Saaristomeren kirjolohesta ja juureksista täyteläisessä hummeri-
fondilla, tomaatilla, valkoviinillä sekä sahramilla maustetussa liemessä. Makua pyöristää 
laktoositon kerma.

MOROCCAN CHICKEN TAGINE WITH BULGUR 300 G
Pitkään haudutettua kanapataa mm. harissatahnalla maustetussa tomaatti-kikherne-
kastikkeessa, lisukkeena aprikoosilla ja auringonkukansiemenillä maustettu bulgur.

Säilyvät tuotteet, markkinoille 1.3.2017

VADELMAVINEGRETTI 270 ML
Runsaasti aitoa vadelmasosetta sisältävä herkullinen vinegrettikastike. Makua täydentävät karde-
mumma ja cayennepippuri.

SITRUSVINEGRETTI 270 ML
Runsaasti aitoa sitruunaa ja mandariinia sisältävä raikas vinegrettikastike.

BALSAMIVINEGRETTI 270 ML
Runsaasti aitoa Modenan balsamiviinietikkaa sisältävä täyteläinen vinegrettikastike. 
Makua täydentävät siirappi ja cayennepippuri.

TASTY KURKKUMAJONEESI 270 ML
Maukas ja täyteläinen kurkkumajoneesi. Maustettu aromikkaaksi mm. mustapippurila, 
laakerinlehdellä ja kuminalla.

Saarioinen tiedottaa
Helmikuu 2017

Pantone 347C
CMYK 90/0/100/10
RGB 0/131/38

Pantone 347C
CMYK 90/0/100/10
RGB 0/131/38



Saarioinen Oy | Järvensivuntie 1 | 33100 Tampere
Puh. (03) 244 7111 | e-mail etunimi.sukunimi@saarioinen.fi | internet www.saarioinen.fi

Sesonkituotteet 1.2.-17.4.2017

KARITSAN BURGERPIHVI 2 KPL 220 G
Jauhetusta karitsan- ja naudanlihasta valmistettu, lihaisa ja mehevä burgerpihvi. Miedosti maustettu 
karitsanlihalle perinteisillä mausteilla ja mausteyrteillä.

LAMMASWURSTI 240 G
Jauhetusta karitsan- ja naudanlihasta valmistettuja lihaisia raakamakkaroita lampaansuolessa. 
Maustettuna lampaanlihalle perinteisillä mausteilla ja mausteyrteillä.

VISPIS HEDELMÄINEN MANGO 130 G
Mangosta, appelsiinista, laktoosittomasta kuohukermasta ja mannasuurimoista valmistettu
vaahdotettu hedelmäinen välipala. Piristystä makuun tuovat myös passionhedelmä ja sitruuna.

Saarioinen Eväs
Markkinoille 1.2.2017

EVÄS KULTAKALKKUNA-KAURALEIPÄ 150 G
Kaurainen leipä, kermajuustoa, kultakalkkunaleikkelettä ja tuoretta punaista paprikaa. 
Makusively tehty herkullisella chili-tuorejuustolevitteellä.

EVÄS KIRJOLOHIWRAP 105 G
Savustettua kirjolohta, wasabilla maustettua tuorejuustomajoneesia sekä tuoretta salaat-
tia 
tomaattitortillaan käärittynä.

EVÄS FETAWRAP 105 G
Uunissa paahdettua kanaa, tuoretta salaattia, tomaattia, punaista pestoa ja täyteläistä 
majoneesia tomaattitortillaankäärittynä.

EVÄS BROILER-CAESARSALAATTI 210 G
Klassikkosalaatti raikkaasta jäävuorisalaatista, uunipaahdetuista broilerfi leepaloista, rapeista 
krutongeista, juustolastuista ja minitomaateista. Kastikkeena täyteläinen Caesar-salaattikastike.

EVÄS SAVUKIRJOLOHISALAATTI 210 G
Klassikkosalaatti raikkaasta jäävuorisalaatista, savukirjolohesta ja minitomaateista. Lisäkkeenä 
rapeat krutongit, kananmunaa, limetin viipale sekä maukas sinappisalaatinkastike.

EVÄS JUUSTO-TACOSALAATTI 210 G
Kolmen juuston kuutioita, raikasta romaine- ja jäävuorisalaattia, makeata tuoretta ananasta, 
kirpakoita keltaisia chilipisaratomaatteja, rouskuvaa tacomurskaa ja täyteläistä Chili Ranch 
-kastiketta.
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EVÄS NAUDANPAISTISALAATTI 210 G
Suikaloitua naudan savupaistia, raikasta romaine- ja jäävuorisalaattia, marinoitua punasipulia, 
oliiveja ja tuoretta tomaattia. Rapsakkuutta tuo öljypaahdettu sipulirouhe. Salaatti nautitaan 
herkullisen Creamy Ranch -kastikkeen kanssa.

Sesonkituote 1.2.-17.4.2017

EVÄS MANGO-PERSIKKARAHKA
Mangososeesta, persikan paloista, vaahdotetusta laktoosittomasta kermasta ja laktoosittomasta 
rahkasta valmistettu heti syötävä herkku.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Anu Lehtinen, Saarioinen Oy, 
puh. (03) 244 7350, 050 529 8569
Sähköposti: anu.lehtinen@saarioinen.fi 

Kuluttajaneuvonta puh. 08001-78052
Tuotekuvat Saarioisten uutuuksista löytyvät osoitteesta www.saarioinen.fi /kuvapankki
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