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Felix Pöytämaustekastikkeet täydentävät ruoan makua herkullisesti 
 
Felixin uudet Pöytämaustekastikkeet maustavat maistuvaksi arkiruoan ja grillatut herkut. Herkullisina 
vaihtoehtoina ovat BBQ-hunaja-, Valkosipuli, Chili- ja Hapanimeläkastike. Pöytämaustekastikkeilla 
jokainen voi maustaa ruokansa oman mieltymyksen mukaan ja kokeilla uusia makuja. Kastikkeet sopivat 
myös oivallisesti dippailuun. Uutuudet ovat kaupoissa huhtikuun alusta alkaen. Kevään aikana Felixin 
pöytämaustekastikkeiden sekä majoneesien ja salaatinkastikkeiden pakkausdesign uudistuu ja 
yhtenäistyy. Uusi design antaa vinkkejä kastikkeiden käyttöön sekä inspiroi kokeilemaan eri makuja. 
 
 Maukas Felix BBQ-Hunaja-kastike on grillatun lihan ja kanan maukas kumppani. 

Amerikkalaisen keittiön savuisenmakea kastike soveltuu erinomaisesti hampurilaisten, 
ribsien ja pulled porkin eli nyhtöpossun kanssa nautittavaksi. 

 Felix BBQ-Hunaja-kastike, 285 g, hinta noin 2,40 € 
 
 Tomaattinen Felix Chilikastike maistuu miedon tulisen ruoan ystäville ja soveltuu niin liha-, 

kala- kuin kasvisruoankin maustamiseen. Chilikastiketta voi kokeilla myös pastaruokiin 
antamaan lisäpotkua. Kastike on myös erinomainen hampurilais- ja dippikastike.  

 Felix Chilikastike, 270 g, hinta noin 2,40 € 
 
 Raikas Felix Valkosipulikastike antaa ruoalle hyvää valkosipulin makua, joka sopii lihan, 

kanan, kalan tai kasvisten maustamiseen. Valkosipulikastike maistuu herkulliselta 
täytetyissä patongeissa, hampurilaisissa ja kebabin kanssa.  

 Felix Valkosipulikastike, 250 g, hinta noin 2,40 € 
 
 Hedelmäinen Felix Hapanimeläkastike tuo etnisen tuulahduksen ruokapöytään. Erityisesti 

kanalle ja possulle sopiva kastike maustaa myös kasvisruokia. Hapanimeläkastiketta voi 
käyttää myös wokkaukseen sekä dippailuun.  

 Felix Hapanimeläkastike, 280 g, hinta noin 2,40 € 
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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. 

 


