
 
 

 
 

Tiedote 17.5.2017 
 

Sannan Ruokassi lanseeraa odotetun lakto-ovo-vegetaarisen Vegekassin  
 
Suomen suosituin ruokakassi, Sannan Ruokakassi, täydentää valikoimaansa uudella Vegekassilla. 
Sannan Vegekassi on helppo ja herkullinen tapa nauttia terveellisestä kasvisruoasta ilman 
suunnittelun vaivaa. Ruokakassipalvelu on myös sopiva vaihtoehto kuluttajille, jotka omalla 
toiminnallaan haluavat vähentää ympäristön kuormitusta. Vegekassien toimitus alkaa 29.5. 
 
– Vegekassia on kysytty ja pyydetty kauan, ja olemme todella iloisia voidessamme tuoda tämän kassin 
markkinoille. Vegekassi sopii sekä kasvissyöjille että niille jotka haluavat lisätä kasvisruoan osuutta 
sekaruokavaliossaan, kertoo toimitusjohtaja Sanna Lindroos, joka vastaa myös Sannan Ruokakassin 
resepteistä. 
 
Sannan Vegekassi sisältää raaka-aineet kolmelle raikkaalle arki-illalliselle neljälle hengelle. Vegekassi on 
lakto-ovo-vegetaarinen sisältäen kananmunaa, juustoa ja maitotuotteita. Vegekassia voi tilata jatkuvana 
tilauksena joka toiselle viikolle, poiketen muista tarjottavissa olevista ruokakasseista, joita pystyy myös 
tilaamaan jokaiselle viikolle.  
 
Lindroos uskoo, että Vegekassi tarjoaa tervetullutta vaihtelua monelle perheelle. 
 
– Yhä useampi haluaa aktiivisesti vähentää lihan kulutusta. Vegekassi on helppo tapa lisätä kasvisruoan 
osuutta ja samalla saada uusia ideoita ja apua ruoanlaittoon, vaikka ei olisi kiinnostunut vaihtamaan 
kokonaan kasvisruokavalioon, Lindroos kertoo. 
 
Ruokakassi on ympäristöä säästävä valinta 
 
Sannan Ruokakassin keskeisiä etuja on ruokahävikin väheneminen. Ruokahävikki on maailmanlaajuinen 
ongelma, johon Sannan Ruokakassi osaltaan haluaa tarjota ratkaisun. Ruokakassin avulla perheen 
ruokahävikki on minimaalinen, koska kaikki ruokakassin ainekset käytetään viikon aikana. Lisäksi 
ruokakassien yhteinen logistiikka säästää luontoa. 
 
– On selvää, että 40 ruokakassin toimittaminen asiakkaille yhdellä autolla 40 auton sijaan vähentää 
päästöjä. Kun tämä kerrotaan tilaajamäärällämme, puhutaan jo todellisista hyödyistä, Lindroos toteaa. 
 
Logistiikka-alalla pyritään jatkuvasti vähentämään päästöjä. Esimerkiksi Sannan Ruokakassin 
kuljetusyhteistyökumppani Bring Suomi suunnittelee asentavansa terminaalinsa katolle aurinkopaneelit, 
jotka kattavat terminaalin energiatarpeen. Bring panostaa voimakkaasti myös sähköautojen lisäämiseen 
lähettikuljetuksissaan. 
 
Sannan Vegekassin ensi-iltaviikko alkaa maanantaina 29.5. 
 
Ensimmäiset Vegekassit toimitetaan suomalaisiin koteihin maanantaina 29. toukokuuta. Ensimmäisen 
viikon ruokakassi sisältää ainekset ja reseptit seuraaville päivällisille: 
 

• Libanonilainen sahramiriisi kuminalla ja jogurttipalloilla 
 

• Halloumiburgerit Barbeque-marinadilla, limekastikkeella sekä paahdetulla bataatilla 
 

• Sweet Corn Gazpacho papusalsalla ja juustoraasteella 
 
Sannan Vegekassin normaalihinta on 74 euroa. Ensitilaajan hinta on 59 euroa. Sannan ruokakasseihin voi 
tutustua ja tilata helposti osoitteessa www.sannanruokakassi.fi.  
 

http://www.sannanruokakassi.fi/


 
 

 
 

 
Lisätietoja: 
Sanna Lindroos, toimitusjohtaja 
Puh. 040 534 8778, sähköposti: sanna@sannanruokakassi.fi  
 
 
 
Vuonna 2011 perustettu ruokakassiyritys Sannan Ruokakassi tuo reseptit ja ruoka-aineet maukkaalle ja terveelliselle 
arkiruoalle asiakkaiden kotiovelle. Raaka-aineissa painotetaan puhtautta, kotimaisuutta ja sesongin parhaita makuja. Reseptit 
suunnitellaan ja testataan omassa testikeittiössä Helsingin Kalasatamassa. Tällä hetkellä Sannan Ruokakasseja on saatavilla 
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Riihimäellä, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Vaasassa ja Oulussa. Vuonna 
2017 ruokakassipalvelu jatkaa voimakasta kasvuaan ja laajenee yhä uusille alueille. www.sannanruokakassi.fi  
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