
                                                                                                                                                                          

 

VIA – Kevään 2021 uutuudet                                              
 

 
 

Kaiken maailman tahnoja! 
 
Via Tuoremaustetahnalla saa maailman maut helposti kotikeittiöön. Niiden avulla nostaa 
arkiruuankin kulinaariseksi elämykseksi. Tuoremaustetahna on valmistettu aina tuoreista raaka-
aineista, aivan kuin kokki olisi ne huhmareessa hienontanut. Purkista riittää 1–2 ruuanlaittokertaan, 
joten kaappeihin ei kerry puolityhjiä maustepurkkeja. 
 
Tuoremaustetahnat toimivat niin kastikkeiden- ja keiton pohjina, makua syventävinä mausteina, 
kuin kylmien kastikkeiden maustajina. Tahnoja kannattaa kokeilla myös marinadeissa ja 
grillauskastikkeena. 
 
Sarjaan tuodaan neljä uutuutta. Yrttisen valkosipulinen Via Tuoremaustetahna Herbes de 
Provence, sekä VIA Tuoremaustetahna Pomodoro Rosso raikkaan tomaattisella Välimeren 
makumaailmalla. VIA Tuoremaustetahna Mezcla Mexicali antaa ruoalle autenttisen 
meksikolaisen makumaailman, kun taas VIA Tuoremaustetahna Yellow Curry vie Kaakkois-
Aasiaan täyteläisellä curryn maullaan. 

                                         
VIA Tuoremaustetahna Mezcla Mexicali 90 g      VIA Tuoremaustetahna Yellow Curry 90 g              



                                                                                                                                                                           

                                          
VIA Tuoremaustetahna Pomodoro Rosso 90 g          VIA Tuoremaustetahna Herbes de Provence 90 g 

 
 
 
Kokkimme ovat suunnitelleet Via Tuoremaustetahnoista helppoja arjen ruokia mausta tinkimättä. 
Tutustu resepteihin: www.viamaailma.fi/reseptit 
 
Via-tuotteet valmistetaan aina parhaista raaka-aineista. Via sopii erityisen hyvin niille, jotka 
haluavat syödä hyvin ja terveellisesti kiireessäkin autenttisista makumaailmoista nautiskellen. Bon 
appétit! 
 

 
 

Linkki kuviin:  
http://aineistopankki.hkscan.com/media 

 

Lisätietoja: 
 

• Markus Gotthardt, HKScanin Suomen kaupallinen johtaja, puh. 010 570 2851, 
markus.gotthardt@hkscan.com 

• HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse 
communications@hkscan.com 

 
 
www.hkscan.com  
www.viamaailma.fi 
#viamaailma #hyvääonilosyödä 
IG @viamaailma 
 
 
HKScanin tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Yli sadan vuoden kokemuksella vastaamme 
kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja valmistamme maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. 
Meille HKScanissa vastuullisuus on aitoja tekoja koko ruokaketjussa ja jatkuvaa parantamista. Olemme 
asettaneet tavoitteeksemme hiilineutraalin ruokaketjun maatiloilta kuluttajille vuoden 2040 loppuun 
mennessä osana Zero Carbon -hankettamme. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Tanska. 
Noin 7 000 ammattilaistamme varmistavat maistuvamman elämän – tänään ja huomenna. Teemme 
luotetuista raaka-aineista herkullisia tuotteita moninaisiin ruokahetkiin. Vahvoja tuotemerkkejämme ovat HK®, 
Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja RoseTM. Pörssilistatun HKScanin liikevaihto 
vuonna 2020 oli lähes 1,8 miljardia euroa. www.hkscan.com  
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