
Uutuus helppoon ruoanlaittoon: Valio MiFU® jauhis
Maidosta ja maitoproteiinista valmistettu Valio MiFU® tuoteperhe laajenee uudella Mifu jauhiksella. Ulkonäöltään ja maultaan jauhis muistuttaa
suomalaisten arkisuosikkia jauhelihaa, mutta paistuu pannulla valmiiksi vain muutamassa minuutissa. Kaupoissa uutuus on viikolla 35.

– Kaikkien Valio MiFU® tuotteiden tarkoituksena on innostaa kokeilemaan uutta ja tarjota kaivattua vaihtelua tuttuihin resepteihin. Mifu jauhis
on täydellinen vaihtoehto kotikokeille, jotka etsivät helppoa, koko perheelle maistuvaa vaihtoehtoa jauhelihalle, Valio MiFU® tuotteista
vastaava liiketoimintapäällikkö Pia Järvinen vinkkaa.

Mifu jauhiksella kokkaaminen on äärimmäisen helppoa: ruskista se pannulla ja lisää ruokaan, joissa käyttäisit tavallisesti jauhelihaa. 250
gramman jauhispakkaus vastaa 400 grammaa jauhelihaa resepteissä. Tuote on valmiiksi maustettu, joten se ei välttämättä kaipaa seurakseen
edes suolaa.

Mifu jauhis sopii esimerkiksi pastakastikkeisiin, lasagneen sekä tortillojen ja tacojen täytteeksi. Kaikki Mifu reseptit löydät Valion sivuilta.

Maistuu koko perheelle

Mifu jauhista maistaneista puolet piti tuotetta sekä lapsille että aikuisille maistuvana. Lapsiperheistä kolmannes ostaisi Mifu jauhista vähintään
kerran viikossa.*

– Mifu jauhis sopii kaikille, mutta erityisesti halusimme tehdä tuotteen, joka helpottaa lapsiperheiden arkiruoanlaittoa. Maku, rakenne ja
valmistustapa on suunniteltu sellaisiksi, että tutusta jauhelihareseptistä ei tarvitse muuttaa kuin yksi raaka-aine, Pia Järvinen sanoo.

Kätevää Mifu jauhiksessa on myös se, että sen voi käyttää erissä. Avattu pakkaus säilyy jääkaapissa kaksi päivää.

Kuten muissakin Valio MiFU® tuotteissa, jauhiksessa on runsaasti proteiinia (24 g / 100 g). Laktoosittomina, gluteenittomina,
kananmunattomina ja hiivattomina tuotteet sopivat myös moneen erityisruokavalioon.

Uusia makuja tuttuihin tuotteisiin

Syksy tuo uutta myös ennestään tuttuihin Mifu suikaileisiin ja rakeisiin. Uutuusmauissa maistuvat eksoottiset mausteet. Hunajan ja curryn
makuiset suikaleet sopivat mainiosti kanan tilalle esimerkiksi wrappeihin ja pastakastikkeisiin, kun taas ruokarakeiden sweet & sour -maku on
omiaan wokkeihin.

Inspiraatiota tuttujen ruokien mifunointiin löydät Valion sivuilta.

Tuotekuvat aineistopankissa.

*Taloustutkimus Oy. Valio Mifu jauhis halli- ja kotitesti, tammikuu 2018. Hallitesti N=151. Kotitesti N=38.

Lisätiedot:
mediadesk@valio.fi tai puhelin 010 381 2118
 

Maailman innovatiivisin meijeri ja ruokatalo

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista.
Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden
turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat
myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi neljä vuotta peräkkäin.

Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys ja maksamme kaikki tulot maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä
25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten
hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista yli 60 maassa ja
innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden
suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.

www.valio.fi


