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Risentan siemennäkkileivät saavat uutta makua ja väriä lehtikaalista ja 
juureksista 
 
Risentan tuoteperhe kasvaa, kun suosittu siemennäkkileipäsekoitus saa kaksi uutta 
makuvaihtoehtoa. Siemennäkkäri on arkiruokaa parhaimmillaan ja erilaisilla levitteillä 
trendikäs vaihtoehto myös juhlien tarjoilupöydässä. 

 
Ravinteikkaan, proteiinipitoisen ja hyviä 
rasvoja sisältävän siemennäkkärin suosio 
jatkuu. Gluteenittoman siemennäkkileivän 
valmistus onnistuu helposti Risentan 
valmiilla leivontasekoituksella. Seokseen 
lisätään vain öljy ja vesi ja se 
viimeistellään suosikkimausteilla. Yhdestä 
pussista tulee kaksi pellillistä valmista 
siemennäkkileipää. Risenta tuo 
markkinoille chia-siemennäkkileivän 
rinnalle uudet lehtikaali- ja juures-
siemennäkkileipäsekoitukset. 
 
 

Uutuus: Risenta Lehtikaali-siemennäkkileipä 400 g, gluteeniton 
Risentan siemennäkkileipä saa uutta makua trendikkäästä ja ravinteikkaasta lehtikaalista. 
Herkullinen lehtikaalisiemennäkkileipäsekoitus sisältää 50 prosenttia siemeniä ja lisäksi sopivassa 
suhteessa maukasta kuivattua lehtikaalia, sipulia ja tomaattia. Täysin gluteenittomassa seoksessa 
on myös riisi-, maissi- ja tattarijauhoa. Herkullista vihervoimaa sisältävä näkkileipäseos on arjen 
pelastus ja sopii erilaisten levitteiden ja tahnojen kanssa mainiosti myös juhlapöytiin. 

 
Uutuus: Risenta Juures-siemennäkkileipä 400 g, gluteeniton 
Juurekset tuovat mukavasti väriä ja hauskan, hieman makean maun siemennäkkileipään. Risentan 
juuressiemennäkkäri sisältää siementen lisäksi porkkanaa, punajuurta ja palsternakkaa. Täysin 
gluteenittomassa seoksessa on myös riisi-, maissi- ja tattarijauhoa. Maistuu mainiolta sellaisenaan 
tai levitteillä ja päällisillä höystettynä. Kokeile esimerkiksi voita, hilloa, hummusta tai erilaisia 
juustoja. 



 
Risenta chia-siemennäkkileipä, 350 g, gluteeniton 
Valikoimassa jatkaa myös huippusuosion saanut Risenta chia-siemennäkkileipäsekoitus, joka ei 
sisällä lainkaan jauhoja, vaan ainoastaan siemeniä: auringonkukan-, seesamin-, kurpitsan-, 
pellavan-, psylliumin- ja chiansiemeniä. Näin ollen seos on täysin jauhoton ja gluteeniton. Tämä 
Risentan klassikkotuote on saanut uuden tyylikkään pakkauksen. Chia-siemennäkkileipä maistuu 
selaisenaan tai oman maun mukaan maustettuna – ripottele päälle vaikka hieman sormisuolaa, 
chiliä tai rosmariinia.  
 
Saatavuus ja hinnat: 
Risenta Juures-siemennäkkileipä on saatavilla hyvin varustelluista S- ja K-ryhmän 
päivittäistavarakaupoista. Lehtikaali-siemennäkkileipä on saatavilla hyvin varustelluista K-ryhmän 
ruokakaupoista. Chia-siemennäkkileipä on saatavilla useimmista päivittäistavarakaupoista (K-
ruokakaupat, Prismat, S-Market, Sale/Alepa, Stockmann). Hinnat: ostopaikasta riippuen n. 3–4 
euroa / paketti. 
 
Lisätiedot: 
Sonja Paajanen, Brand Manager, Risenta 
p. +358 40 589 5308, sonja.paajanen@paulig.com  
 
www.risenta.fi 
Facebook: @Risentafi  
Instagram: @Risentasuomi 
 
Kuva- ja tuotenäytepyynnöt: 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 
p. +358 50 347 7744, kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 
 
Vuonna 1940 perustettu Risenta on terveellisen ja hyvän ruoan edelläkävijä. Risentan tuotevalikoimaan 
kuuluu monipuolisesti erilaisia terveellisiä ja herkullisia vaihtoehtoja päivän jokaiselle aterialle: jauhoja ja 
hiutaleita, siemeniä, mysliä, kuivattuja marjoja ja snackseja, papuja, linssejä ja papu- ja kikhernepastaa.  
Ruotsalainen Risenta siirtyi Paulig-konsernin omistukseen keväällä 2015. 
 
Paulig-konsernista   
Kansainvälisenä elintarvikealan perheyrityksenä Paulig tunnetaan korkealaatuisista merkkituotteistaan ja 
palveluistaan. Yhtiön päätoimialat ovat Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, Snack Food ja Naturally Healthy 
Food. Tuotemerkkimme ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco. Pauligilla 
työskentelee 1 900 henkilöä 13 maassa ja yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 917 miljoonaa euroa. Lue lisää 
osoitteessa www.pauliggroup.com 
 

 


