
VAASAN Lajitelma houkuttelee herkuttelemaan hapankorpuilla
 

VAASAN tuo toukokuussa hapankorppuhyllyyn aivan uudenlaisen tuotteen VAASAN Lajitelman. VAASAN Lajitelma -pakkauksesta löytyvät
tuttu, kätevän kapea VAASAN 100 % Ruis Hapankorppu ja herkullinen uutuus valkosipulihapankorppu.

Tutut VAASAN 100 % Ruis Hapankorput saavat vastustamattoman makunsa taikinajuuresta ja täysjyvärukiista. Lisäaineettomat hapankorput
sisältävät runsaasti kuitua, 20 %. Naposteluun sopivia, kapeita VAASAN 100 % Ruis Hapankorppuja on saatavilla myös 400 g pakkauksessa.

VAASAN Lajitelman valkosipulihapankorpuissa maistuu herkullinen valkosipuli. Myös valkosipulihapankorput ovat lisäaineettomia ja sisältävät
runsaasti kuitua, 16 %.Valkosipulihapankorput ovat saatavilla rajoitetun ajan ja löytyvät ainoastaan VAASAN Lajitelmasta. VAASAN Lajitelman
hapankorput houkuttelevat herkuttelemaan. Ne sopivat erinomaisesti erilaisten juustojen kanssa nautittaviksi ja inspiroivat valmistamaan
pientä suolaista tarjottavaa. Pakkauksesta löytyvän reseptin avulla hurmaat vieraat!

VAASAN 100 % Ruis Hapankorppu 
Täysjyväruisjauho, vesi, suola (1,6 %) ja hiiva. Leivontaan käytetystä viljasta 100 % täysjyväruista. Saattaa sisältää pieniä määriä
seesaminsiemeniä.

Ravintosisältö keskimäärin/100 g:                                                                            

Energiaa                                                                         1450 kJ/ 340 kcal 
Proteiinia                                                                        10 g
Hiilihydraatteja                                                                60 g

                     josta sokereita                                          1,4 g

                    josta laktoosia                                          0 g

Rasvaa                                                                           2,5 g

                     josta tyydyttyneitä rasvahappoja             0,3 g

Ravintokuitua                                                                 20 g
Natriumia                                                                        0,64 g

*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta

Valkosipulihapankorppu 
Täysjyväruisjauho, vehnäjauho, kasvirasva, vesi, valkosipuli, suola (1,9 %, voimakassuolainen), hiiva, sipuli, ruohosipuli ja persilja. Saattaa
sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä.

Ravintosisältö keskimäärin/100 g:                                                                            

Energiaa                                                                         1600 kJ/ 380 kcal 
Proteiinia                                                                        11 g
Hiilihydraatteja                                                                61 g

                     josta sokereita                                          4,7 g

                     josta laktoosia                                          0 g

Rasvaa                                                                           4,4 g

                     josta tyydyttyneitä rasvahappoja             1,7 g

Ravintokuitua                                                                 16 g
Natriumia                                                                        0,76 g

*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta

Säilyvyys                                                                        12 kk valmistuksesta

Valmistuspaikka                                                             Kotka, Suomi

Lisätietoja: Reeta Lappalainen, tuoteryhmäpäällikkö, Näkkileivät ja hapankorput, VAASAN Oy
puh. 0204 46 2050, sähköposti reeta.lappalainen@vaasan.com

Tuotekuva koodilla 4664 kuvapankistamme: www.vaasan.com.



 

VAASAN-konserni on kansainvälinen leivonnan edelläkävijä ja johtava leipomoalan toimija kotimarkkina-alueellaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme
myös maailman suurin hapankorppujen ja toiseksi suurin näkkileivän valmistaja. Tuotevalikoimamme koostuu tuoreista leivistä, kahvileivistä,
leivonnaispakasteista, hapankorpuista ja näkkileivistä. Vuonna 2011 VAASAN-konsernin liikevaihto oli noin 408 miljoonaa euroa, konsernimme
työllistäessä noin 2 730 henkilöä. www.vaasan.com


