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RISIFRUTTIEN JA MANNAFRUTTIEN KEVÄÄN HERKULLISET UUTUUSMAUT 

Risifrutti on koko perheelle maistuva välipala maidosta, riisistä, marjoista ja hedelmistä. 
Täyteläisen pehmeän riisivanukkaan ja marja- tai hedelmäkastikkeen yhdistelmä soveltuu 
välipalaksi sekä pieniin herkutteluhetkiin. Helmikuussa 2014 lanseerataan uutuusmaut Risifrutti 
laktoositon mustikka sekä Mannafrutti mansikka, jossa riisi on korvattu mannasuurimoilla. 
Tuotelanseerauksien myötä myös koko valikoiman pakkaukset uudistuvat sekä Risifrutti Mannan 
nimi muuttuu Mannafrutiksi.  

 Risifrutti on herkullinen ja täyttävä välipala maidosta, riisistä, marjoista 
ja hedelmistä. Pakkauksessa isompi pikari sisältää täyteläisen pehmeän 
riisivanukkaan ja pienemmässä pikarissa on marja- tai hedelmäkastike. 
Välipalasta voi nauttia oman maun mukaan: sekoittaen koko kastikkeen 
kerralla vanukkaaseen tai lusikoiden yhdessä vanukkaan kanssa – tapoja 
on varmasti yhtä monta kuin herkuttelijoitakin!  

 Risifrutti Original -makuvaihtoehdot ovat mansikka, vadelma, 
mustikka, metsämarja ja päärynä. Isompaan nälkään on Risifrutti 
Original XL vadelma. Laktoosittomat vaihtoehdot ovat mansikka sekä 
uutuusmaku Risifrutti Original laktoositon mustikka.  

 Risifrutti Mannan nimi muuttuu helmikuusta alkaen Mannafrutiksi. 
Riisin sijaan mannasuurimoita sisältävien Mannafruttien 
makuvaihtoehtoina ovat metsämarja sekä uutuusmaku mansikka.  

Tuotetiedot Risifrutti Original, 175 g, makuvaihtoehdot: mansikka, vadelma, mustikka, 
metsämarja ja päärynä. Hinta noin 0,95 € 

 Risifrutti Original XL, 225 g, maku: vadelma. Hinta noin 1,20 € 

 Risifrutti Original laktoositon, 165 g, makuvaihtoehdot: mansikka ja mustikka. 
Hinta noin 1,25 € 

 Mannafrutti, 165 g, makuvaihtoehdot: metsämarja ja mansikka,  
hinta noin 0,95 € 

Lisätietoja: Orkla Foods Finland Oy, www.orklafoods.fi, puh. 020 785 4000 
Marketing Manager, Mervi Nieminen 
mervi.nieminen@orkla.fi, puh. 020 785 4011   
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Orkla Foods Finland Oy on maamme johtavia elintarvikeyrityksiä, jonka tunnetuimmat tuotemerkit ovat Felix, Grandiosa, 
Ekströms, Jacky ja Abba. Luomme ruokailoa kuluttajille tarjoamalla tunnettuja, puhtaita ja hyvänmakuisia elintarvikkeita. 
Vastuullisena yrityksenä valvomme tuotteidemme valmistusta raaka-aineista lähtien. Orkla Foods Finland Oy:n liikevaihto 
on noin 85 milj. euroa ja yritys työllistää 171 henkilöä (2012). Orkla Foods Finland Oy on osa norjalaista Orkla-konsernia. 


