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Me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa – tänään ja huomenna. Strateginen tavoitteemme on kasvaa 
monipuoliseksi ruokataloksi. Vastuullisesti tuotetut ja herkulliset tuotteemme ovat osa kuluttajien moninaisia ruokahetkiä 
arjessa ja juhlassa. Noin 7000 ammattilaisemme joukko tekee paikallisesti tuotettua ruokaa yli sadan vuoden kokemuksella. 
Meille HKScanissa vastuullisuus on konkreettisia 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. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, 
Kariniemen®, Via® Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose™. Strategisten kumppanuuksiemme kautta yhtiön tuttuja 
tuotemerkkejä ovat myös Kivikylän®, Tamminen® ja Boltsi. Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2020 oli lähes 1,8 
miljardia euroa. 

 

HK® Viljaporsaan Uunivalmis Jouluhalko, 1,8 kg 
 
Tämän vuoden joulu-uutuutemme on harmaasuolattu HK® Viljaporsaan Uunivalmis Jouluhalko. Se on 
täydellinen valinta niille, jotka haluavat perinteiselle kinkulle pienen ja helpon vaihtoehdon. Itse asiassa 
kyseessä ei ole kinkku, vaan nahallinen ulkofilee, jonka maku on aivan kuten perinteisessä joulukinkussa 
pitääkin olla.  
 

- Jouluhalon paistaminen on todella helppoa, sillä se on 

pakattu uunivalmiiseen pakkaukseen, josta irrotetaan 

vain etiketti ennen paistamista. Uunivalmis pakkaus 

toimii paistopussina. Kinkku kypsyy parissa tunnissa. 

Voisi sanoa, että Jouluhalko on oikea kinkkutrendien 

unelmamatch, kertoo Mikko Järvinen, HKScanin 

markkinointijohtaja Suomessa. 

 

 
 
 
Ainesosat: 
suomalainen porsaanliha 85 %, vesi, jodioitu suola, 
happamuudensäätöaineet (E331, E640), maissimaltodekstriini, 
hapettumisenestoaine (E301), kasvikuitu, sakeuttamisaine 
(ksantaanikumi), rypsiöljy. LAKTOOSITON. GLUTEENITON. 
RUNSASPROTEIININEN. Voimakassuolainen. Lihan alkuperä: 
Suomi. 
 
Valmistus: 
Ota liha pakkauksessaan huoneenlämpöön noin 30 min ennen 
kypsentämistä. Älä avaa pakkausta. Lämmitä uuni 100-125 °C. 
Laita liha pakkauksessaan uunipellille etiketti ylöspäin, irrota 
etiketti. Laita uunipelti uuniin ja kypsennä n. 60-70 min/kg. 
Pakkaus avautuu osittain paiston aikana. Kinkku on valmis, kun 
sisälämpötila on 72-77 °C. Suosittelemme lihalämpömittarin 
käyttöä. 
 
Hinta noin 9,90 €/ kg 
Kaupoissa lokakuun lopusta alkaen. 
 
Linkki kuviin:  
http://aineistopankki.hkscan.com/media  
 
Lisätietoja: 
Lihan kategoriapäällikkö Janne Uusisuo, HKScan Suomi, puh. 040 753 0325, janne.uusisuo@hkscan.com 
Markkinointijohtaja Mikko Järvinen, HKScan Suomi, puh. 010 570 2381, mikko.jarvinen@hkscan.com   
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com   
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