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Sisällysluettelo
Rairuoho, virpojat, suklaamunat, kirkkovuoden yhtä aikaa surullinen ja iloinen 

juhla. Virka-ajan mukaan eläville ylimääräisiä vapaapäiviä, pyhinäkin töissä 

oleville sunnuntailisiä. Perinteisiä, tukalia ja ilahduttavia päivällisiä suvun kes-

ken. Kevätpäivän tasaus, lisääntyvä valo, säihkyvät keväthanget ja rinnelomat, 

kevään koitto. Ainakin tätä kaikkea on pääsiäinen – jokaiselle jotakin.

Ruoka on tärkeä osa pääsiäistä. Siihen kuuluvat juhla-ateriat, lammas, yllä-

tysmunat ja tietenkin mämmi. Meillä Lidlissä pääsiäinen onkin yksi vuoden 

isoista sesongeista joulun ja kesän välissä. Tähän esitteeseen on koottu tietoa 

pääsiäisen kattauksesta myymälöissämme. Tervetuloa tutustumaan, kokeile-

maan ja ihastumaan!

Herkullista pääsiäistä!
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KEVÄÄN RUOKAJUHLA

Tiesitkö?
Pääsiäinen on alun perin 
johdettu verbistä päästä. 
Pääsiäisenä (ortodoksien) 

paasto päättyy eli päästään 
paastoamisesta.
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Karitsaa ja poroa
JUHLAPÖYTÄÄN

• lämmitystä vaille valmis  

esikeitetty pääsiäisherkku

• pitkän kypsytyksen ansiosta  

taatusti murea koostumus

• lihan alkuperä: Uusi-Seelanti

• 450 g/pkt

• 11,09 €/kg

Chef Select
LAMPAANPOTKA 

MINTTUKASTIKKEESSA

4,99

Perinteisesti pääsiäisen juhlapöydän keskipiste on lammas tai karitsa. Oiva vaihtoehto Lidlin valikoimassa 

on tänä vuonna myös juhlapöydän kananpoika. Jouluna ensi kertaa valikoimassa nähtyjä poro- ja hirvi-

tuotteita emme myöskään malttaneet unohtaa – ne tulevat saataville taas pääsiäiseksi.

JUHLAPÖYDÄN  
KANANPOIKA

Deluxe

• yrttimaustettu  

kokonainen kananpoika

• GM-vapaata broileria,  

tilajäljitettävä tuote

• n. ?? g/pkt

• hinta/kg

• lihapitoisuus 90 %

• savustettu

• maustettu valkosipulilla,  

pippurilla ja yrteillä

• lihan alkuperä:  

Alankomaat, Irlanti

• 300 g/pkt

• 11,63 €/kg

Deluxe
LAMMASNAKKI

3,49
SUOMALAINEN 

LUOMU  
KARITSAN PAISTI

Deluxe

• mureaa ja kotimaista  

luomukaritsaa

• luuton ja maustamaton

• n. 1 kg/pkt

• hinta/kg
34,90

KG

UUTUUS

4,99
KG

ERÄ
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POROSALAMI

Deluxe

3,19

SUOMALAINEN RIIMIPORO, 
SIIVUTETTU

Deluxe

5,99

VASIKAN 
ROASTBEEF

Deluxe

2,49

OHUEN OHUT PORON  
KYLMÄSAVYPAISTI

Deluxe
METSÄN KUNINKAAT 

-KÄRISTYS

Deluxe

6,99 4,79

SUOMALAINEN PORON 
LAPAKÄRISTYS

Deluxe

7,99

KYLMÄSAVUSTETTU  
POROROUHE

Deluxe

4,59

SUOMALAINEN NYHTÖPORO 
PUOLUKKAHILLOLLA

Deluxe

9,99

Arvokkaiden ja  
tyylikkäiden poro- 
ja hirvituotteiden 
joukosta löytyy  

vaihtoehtoja arkeen 
ja juhlaan.

SUOMALAINEN 
PORONPAISTI

Deluxe

34,90
KG

ERÄ ERÄ

ERÄ
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Ylellisiä
MERENELÄVIÄ

Pääsiäisen kalakattausta katsellessa herahtaa vesi kielelle: tarjolla on taas monenlaista graavattua 

ja savustettua kalaa, mätiä, katkarapurenkaita ja hummeria. Mukana ovat myös kestosuosikeiksi 

nousseet savulohiviettelykset ja viime joulun uutuus rapuviettelys.

RAPUVIETTELYS

Deluxe
KOKONAINEN  

HUMMERI

Deluxe

• komea hummeri sopii pääruoaksi 

• 325 g/pkt

• 30,74 €/kg

• makuvaihtoehtoina raikas lime-korianteri  

ja pehmeän tulinen mango-chili

• 200 g/pkt

• 19,95 €/kg

2020: Entistä kestävämpää kalastusta
Tavoitteemme on, että vuoden 2020 loppuun mennessä kaikki omien merkkiemme 
vakiovalikoiman kalatuotteet ovat joko kotimaisia tai MSC- tai ASC-sertifioituja.  

Se tarkoittaa hyviä uutisia merten ekosysteemeille ja kalakannoille.

9,99 3,99
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Kot kot!
MUNAT JA MUUT 
TÄYDELLISEEN 

PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN

Kananmunat ovat erottamaton osa pääsiäistä. Ne kuvastavat uutta elämää ja ovat 

etenkin ortodokseille tärkeä elämän jatkumon symboli, onhan pääsiäinen kristityille 

ylösnousemuksen juhla. Kananmunasta saa hyvää ruokaa, mutta lisäksi kananmunien 

maalaaminen ja muu koristelu on taattua pääsiäistekemistä niin lapsille kuin aikuisille.

Pelkistä eläinkunnan tuotteista ei ihan saa täysipainoista ateriaa, joten ei unohdeta 

ihania perunagratiineja ja muita lisukkeita!

KANANMUNAT

Kot-Kot

• kotimaiset luomu-, omega-, ulko- 

tai vapaan kanan munat

Ei häkkejä! Kaikki Lidlin tuoreena myytävät ja 
tuotteiden raaka-aineena käytetyt kananmunat 
ovat vapaiden kanojen munimia. Suomessa Lidl 

myy ainoastaan kotimaisia tuoreita kananmunia.

0,98

0,98

1,72

1,39

0,79
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PERUNAGRATIINI KAHVIPAVUT  
COSTA RICA

Deluxe Deluxe

• uutuusmaku mozzarella-tomaatti

• perunagratiini on helppo mutta 

herkullinen lisuke

• 400 g/pkt

• 6,73 €/kg

• ylelliset kokonaiset arabica-

kahvipavut  

Costa Ricasta

• 500 g/pkt

• 13,98 €/kg

2,69

ROSEVALPERUNAT  
ROSMARIINILLA

Deluxe

• herkullinen lisuke  

pääsiäispöytään

• 425 g/pkt

• 5,86 €/kg

6,99
2,49

UUTUUS
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Virpojille
JA MUILLE HERKKUSUILLE

Suklaata ja marsipaania, pupuja ja yllätysmunia – pääsiäisen makeishyllyllä 

kärsitään vain valinnan vaikeudesta. Suklaamunien valikoimaa on tänä vuonna 

kasvatettu entistä suuremmaksi ja oma suosikki löytyy jokaiselle.

PÄÄSIÄISMARMELADI PÄÄSIÄISPUPU PUPU SUKLAARAKEILLA

Favorina Favorina Favorina

• mangon, kirsikan, ananaksen, 

mustaherukan, limetin  

ja appelsiinin makuisia  

marmeladeja

• 250 g/pkt

• 6,76 €/kg

• suloinen suklaapupu

• 150 g/pkt

• 11,27 €/kg

• sisällä värikkäitä  

maitosuklaarakeita

• 100 g/pkt

• 13,90 €/kg

1,69 1,69 1,39
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MAITOSUKLAAMUNIAPÄÄSIÄISPUPU PIENIÄ SUKLAAMUNIA

FavorinaFavorina Favorina

• herttainen ja herkullinen 

pupu maito-, valko- tai  

tummasta suklaasta

• 150 g/pkt

• 15,27 €/kg

• onttoja maitosuklaamunia 

koristeluun ja herkutteluun

• 400 g/pkt

• 9,98 €/kg

• sisällä värikästä  

maitosuklaata

• 200 g/pkt

• 9,95 €/kg

1,99

LASTEN PÄÄSIÄISMUNAT NOUGATSUKLAAMUNA SUKLAAMUNA  
ALKOHOLITÄYTTEELLÄ

Favorina Favorina Favorina

• maito-, mansikka- ja appelsiini-

kreemitäytteisiä pieniä munia 

• 180 g/pkt

• 11,06 €/kg

• täytevaihtoehtoina hasselpähkinä- 

ja mantelinougat

• 150 g/pkt

• 13,27 €/kg

• täytevaihtoehtoina  

viskikreemi, mustaherukka-, 

muna- ja amarettolikööri

• 150 g/pkt

• 10,60 €/kg

1,993,99 1,591,992,29
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KREEMITÄYTTEINEN 
SUKLAAMUNA

PEHMOLELU-SUKLAA- 
LAHJAPAKKAUS

Favorina Favorina

• suosittu töhnämuna  

tulee taas

• täytevaihtoehtoina kaakao- 

ja maitokreemi

• 4 x 36 g/pkt

• 17,99 €/kg

• lahjapakkauksessa  

suklaata ja pehmolelu

• leluvaihtoehtoina sammakko ja pupu

• 133 g/pkt

• 60,08 €/kg

2,59 7,99

Yllätysmuna

• My Little Pony tai Ryhmä Hau 

• suklaata, poneja ja koiruuksia  

– niistä on maukas pääsiäinen tehty

• sisältä löytyy yllätys

• 60 g/pkt

• 44,83 €/kg

2,69

• Ryhmä Hau, Emoji tai Turtles

• sisältää yllätyksen

• 50/60 g/kpl

• 30,83/37,00 €/kg

1,85

Yllätysmuna

Kunnollista kaakaota
Lidlin omien merkkien suklaatuotteissa käytetään ainoastaan sertifioitua 

kaakaota. UTZ- ja Fairtrade Cocoa Program -sertifikaatit kertovat, että herk-
kujen kaakao on tuotettu kestävästi ympäristöä ja ihmistä kunnioittaen.
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Mämmiä
TAI MUUTA MAITTAVAA

Onko mitään suomalaisempaa kuin mämmi? Vähän tai todella omituista, riippuu siitä keneltä kysytään. 

Joka tapauksessa sitä on pakko saada edes kerran vuodessa! Venäläistä alkuperää oleva pasha on toi-

nen pääsiäisen perinneherkku. Rahkasta valmistettu pasha sisältää paljon proteiinia.  

Toki pääsiäisvalikoimaamme kuuluu montaa muutakin jälkkäriä jäätelöistä kakkuihin  

ja makeisista kekseihin.

YLLÄTYSMUNA

Rölli Yllätysmuna

• suussa sulava suklaamuna  

röllimetsän siimeksestä

• sisältää yllätyksen

• 20 g/kpl

• 37,00 €/kg

• suklaata ilkimyksille  

ja söpöläisille

• sisältää yllätyksen

• 50 g/kpl

• 31,00 €/kg

0,74 1,55
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• pieni pakkauskoko pieneen 

mämmintarpeeseen

• 250 g/pkt

• 5,96 €/kg

• pashan ja rahkan maukas,  

kermainen yhdistelmä

• 380 g/kpl

• 4,18 €/kg

ANNOSMÄMMIPASHARAHKA

HoviruokaMilbona

1,491,59

• ei lisättyä sokeria

• sisältää runsaasti kuitua

• 500 g/pkt

• 3,98 €/kg

IMELLETTY MÄMMI

Hoviruoka

1,99

Imellyttäminen
on vanha ruoanvalmistusmenetelmä, jolla 
saadaan ruokaan makeutta ilman lisättyä 
sokeria. Useiden tuntien hauduttaminen 
miedossa lämpötilassa saa ruisjauhon ja 
maltaiden tärkkelyksen pilkkoutumaan 

sokereiksi. Mämmin maku muuttuu 
makeaksi!

PASHA

PashapullaLieksan

• herkullinen pääsiäispulla 

pashanmakuisella  

rahkatäytteellä

• 80 g/kpl

• 7,38 €/kg

• perinteinen pasha tai  

samppanjanmakuinen  

valkosuklaapasha

• 90 g/pkt

• 8,89 €/kg

0,80

PERINTEINEN  
MUNAJUUSTO

Riitan Herkku

• perinteinen paistettu  

kotimainen munajuusto

• 200 g/pkt

• 14,75 €/kg

2,95

Tiesitkö?
Pasha lausutaan pas-ha ja se tarkoittaa 

venäjäksi myös pääsiäistä.

UUTUUS

0,59
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Ilahduttavia löytöjä

Pääsiäiskoriste
• maanläheiset pääsiäiskoristeet puusta ja villasta

• neljä erilaista eläinaihetta

2,99
• kaunis pikkuleipäklassikko  

sopii myös pääsiäiseen

• 130 g/pkt

• 34,54 €/kg

• täyteläinen suklaamarenki-

kääretorttu pääsiäisen  

kahvipöytään

• 2 x 75 g/pkt 

• 16,60 €/kg

MACARONIT SORBETTIJÄÄTELÖ 
LASISSA

Deluxe Deluxe

• makuhermoja hivelevät 

jälkiruokatortut

• makuvaihtoehtoina  

sitruuna ja suklaa

• 450 / 500 g/pkt

• 6,58 / 7,31 €/kg

JÄLKIRUOKA

Deluxe

Ruoan lisäksi pääsiäisen tunnistaa tipuista ja pupuista, kevään väreistä ja koristeellisista kananmunista. 

Koti koreaksi!

4,49 3,29 2,49
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Koristepääsiäismunat

Kananmunavärisetti

Rai- tai ohraruoho

• valmiilla koristemunilla luot pääsiäistunnelmaa

• kahdeksan erilaista ja erikokoista koristesettiä

• 6, 12 tai 18 munaa/pkt

• kolme erilaista maalaus- ja värjäyssettiä kananmunille 

• värjää munat vesihauteessa tai maalaa itse

• perinteinen rairuoho tuo pääsiäisen ja kevään

• uutuutena rairuohoa paksumpi ja vahvempi ohraruoho

• myydään displaystä

2,49

1,99

0,65

Pääsiäiskynttilä

Koristekori

• kynttiläsetit kevään ja pääsiäisen väreissä

• iloisen värikkäät huopaiset koristekorit 

pääsiäismakeisille tai pikkutavaroille

2,49

3,49
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Lisätiedot, kuvat ja tuotenäytteet: 
Lidl Suomen viestintä

media@lidl.fi
09 2345 6400


