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Suomen Palvelutukkureiden perus
tamisesta tulee tänä vuonna kulu
neeksi 25 vuotta. Alueellisista tu 
 kuista on määrätietoisen työn ja 
kehityksen kautta muodostunut val 
takunnallisesti toimiva ja palvele
va HoReCatukku – Ainoa alueel
listen yrittäjien omistama valtakun 
nallinen tukku. Verkostomme pal
velee Hangosta maan pohjoisinta 
osaa myöten. 

Asiakas palvelun keski -
pisteessä
Palvelutukkureilla asiakas ja hä
nen tarpeensa ovat kaiken palve
lun keskiössä, kehitystyö ja kaikki 
uudistukset tehdään aina asiakas
lähtöisesti. 

Tarjoamme joustavat toimitukset ja tuoreet tuotteet tehokkaalla toi mitus
rytmillä. Asiakkaalle lyhyt jakelutie tarkoittaa myös kustannustehokkuutta 
ja pienempää hiilijalanjälkeä. Lyhyet toimitusajat ja mah dollisuus saada 
kaikki tuotteet yhdellä toimituksella helpottavat ammattikeittiöiden työtä sekä 
varaston ja hävikin hallintaa.

Nettikauppa palvelee kellon ympäri
Nettikaupan palvelussa asiakkaamme voi tehdä tilaukset hänelle parhaiten 
sopivaan aikaan. Hän näkee tilaushistoriansa vaivattomasti, ja voi tutustua 
lisäksi oman tukun ajankohtaisiin tai alueellisiin ja lähituottajien tuotteisiin.

Palvelua myös puhelimitse
Patutukkurilta saa aina palvelua puhelimitse. Me haluamme edelleen olla 
saavutettavissa ja läsnä auttamassa asiakkaitamme paremman ruuan val
mistamisessa ja tuottoisamman toiminnan tukemisessa. Palvelutukkurit erot
tautuvat yrittäjähenkisellä asenteella, huippupalvelulla ja kattavalla valikoi
malla ympäri Suomen. 

Kaupallista kevään odotusta,

Jouni Säde
Suomen Palvelutukkurit Oy

1|2022

Sisältö
AJANKOHTAISTA
Palvelutukkurit lounaskumppanina 
messuilla tai aluetapahtumissa.

PALVELUTUKKU 
ITÄSUOMI
Logistiikka ja yksilöllinen palvelu ovat 
toiminnan keskiössä.

RAMIN KONDITORIA 
KAHVILAN JÄTTI
INVESTOINTI
Neljän miljoonan euron leipomo ja
ravintola 5tien varteen, Visulahteen.
Haastattelussa Pirita Huikuri.

KANSAINVÄLINEN 
HUHTAMÄKI
Vahva toimija myös Hämeenlinnassa.
Haastattelussa Inari Markkula ja Riku 
Mäkinen.

TUOTEUUTISIA
Patun laadukkaan tuoteperheen ilme 
uudistuu pakkaus kerrallaan. 

PALVELUTUKKURIEN 
PARHAAT TARJOUKSET
Talvikauden tunnelmaa, sesonkituottei ta
ja parhaita tarjouksia arkeen ja 
juhlaan.
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PÄÄTOIMITTAJA
Toimitusjohtaja Jouni Säde
jouni.sade@palvelutukkurit.fi

JULKAISIJA
Suomen Palvelutukkurit Oy
Äyritie 8 E, 01510 Vantaa
puh. 010 338 7820
www.palvelutukkurit.fi

ULKOASU JA TEKSTIT
Mainostoimisto Pro Image

PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy

Lehden värilliset hinnat ovat alv 0 % ja mustat hinnat 
sisältävät alv:n. Hinnat ovat voimassa täysin myynti
erin. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin paino
virheiden ja tavaratoimituksen muutosten varalta.

 päätoimittajalta

palvelutukkureiden 25. 
toimintavuosi käynnistyi

"paikallinen, yrittäjävetoinen 

tukku on asiakasta lähellä ja

tuntee hyvin oman alueensa."
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PALVELUTUKKURIT

Patu
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Patu
PALVELUTUKKURIT
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Helsingin Messukeskuksessa
toukokuussa
Koronaaallot ovat kaataneet messuja 
ja tapahtumia toinen toisensa perään. 
Kevään Gastromessut järjestettäneen kui 
tenkin Helsingissä toukokuussa.

Yhtenäinen ja yksityinen Patu 
Suomen Palvelutukkurit on yksityisten, 
alueellisten yrittäjien omistama tukku, 
joka toimii kaikkialla Suomessa. Tukul
la on asiakkaita saaristosta aina maan 
pohjoisimpia osia myöten. 

– Alueellisina toimijoina me tunnemme 
hyvin paikallisia erityispiirteistä, ja mei
dän on helppo sopeuttaa toimintaamme 
mitä erilaisimpiin tarpeisiin. Silti me muo 
dostamme yhtenäisen tukkuketjun, jon
ka merkitys valtakunnallisena toimijana 
on kasvanut vuosi vuodelta. Ilolla olem
me huomanneet, että asiakkaat halua
vat yhä enemmän sitoutua toimimaan 
oman alueensa yrittäjien kanssa ja näin 
ylläpitää paikallista elinkeinotoimintaa 
vireänä. Haastavissa tilanteissa tämä 
näyttää korostuvan, Palvelutukkurien 
toimitusjohtaja Jouni säde toteaa.

"Ainoa yksityinen,
alueellisten yrittäjien
omistama valtakunnal-
linen tukku."
Messuteemana lounaskumppa-
nuus
Palvelutukkurit tunnetaan lounasasiakkai
den osaavana kumppanina. Tätä tee
maa halutaan nostaa esiin myös kevään 
messuille. Alan huippukeittiömestarit ovat 

ajankoHtaista.
TAPAHTUMIA ∙ UUTISIA ∙ MAKUJA ∙ ILMIöITÄ

Kump-
pani

Lounasravintolan

osaava

GASTRO

Tavataan
Gastrossa

valmiina maistattamaan mielenkiintoisia 
uutuuksia.
– Lounas on tiukasti hinnoiteltu tuote, jos
sa erityisesti pääraakaaineen hinnan 
merkitys korostuu. Tämän me Patussa 
ymmärrämme ja teemme parhaamme 
löytääksemme asiakkaillemme herkulli
sia ja kustannustehokkaita raakaainei
ta, Säde toteaa.
Maailman myllerrykset ovat nostaneet 
monien raakaaineiden hintoja, samoin 
vaikkapa kuljetusten energiakustannuk
set ovat nousseet. 
– Kustannuspaineet näkyvät nyt jo lou
naiden hintapaineina. Me kannustam
mekin asiakkaitamme nostamaan lou
naan hintaa, jotta sen valmistaminen 

oli  si taloudellisesti kannattavaa. Esimer
kiksi euron hinnankorotus lounaan hin
nassa voi äkkiseltään kuulostaa kovalta, 
mutta joka päivä ruokailevan henkilön 
kuukausikustannus nousee kuitenkin var
sin kohtuullisesti, noin 20 eurolla. Sillä 
rahalla asiakas varmistaa itselleen laa
dukkaista raakaaineista valmistetun ja 
terveellisen lounaan, Säde toteaa.

– Sydämestäni toivon, että voimme koh
data toukokuussa messuilla. Kaiken va
ralta olemme suunnitelleet osastomme 
niin, että sitä voidaan toteuttaa myös 
alueellisesti, pienemmissä kohtaamisis
sa. Teemamme ja tarjontamme eivät ole 
kiinni mahdollisista sulkupäätöksistä.
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Hyvä ja joustava 
palvelu

Kumppani kasvussa Laaja valikoima LähiruokaLounasasiakkaan 
valinta

 

KESKIÖSSÄ 
LOGISTIIKKA 

− tärkeä osa palvelua

uutokset pandemian kes
kel lä ovat tapahtuneet no
pe asti ja osittain ennalta 
arvaamattomasti, näin käy

usein myös logistiikassa. 
– Logistiikan parissa työpäivät eivät kos 
kaan ole samanlaisia, vaan jokainen 
uusi päivä tuo mukanaan ennalta arvaa 
mattomia tilanteita ja ratkaistavia haas
teita hyvin nopearytmisessä arjessa, 
Pal velutukku ItäSuomen logistiikkapääl
likkö Jani Kaartinen toteaa.

Maailman muutosten myötä

on myös logistiikan eri osa-

alueille syntynyt epätasapai-

noa, uuden laista kysyntää, 

kustannusten nousua sekä 

kasvavaa huolta ilmastoon 

liittyvistä asioista.  

"Logistinen varmuus 
on asiakkaillemme 

tärkeä osa 
luottamusta."

– Onnekseni meillä on todella ammat
titaitoinen ja joustava joukko alan am  
mattilaisia, niin omassa henkilökunnas
sa kuin myös yhteistyökumppaneilla te 
ke   mässä päivittäin logistiikan ihmeteko
ja. Tämä ryhmä on yhdessä saanut rat
kaistua kaikki vastaan tulleet haasteet, 
ja logistiikkamme on toiminut vuorokau
den ympäri vuoden jokaisena päivänä. 
Kaartinen uskoo, että tulevaisuuden muut 
tuvat tilanteet hallitaan parhaiten oman 
osaamisen ja tiiviin yhteistyön kehittä
misellä sekä jakamisella. Kunnian himo 
entistä laadukkaampien sekä luo tetta
vampien logistiikkapalveluiden ke  hit  tä
miseen on korkealla.

Kumppani kasvussa
– Meille Palvelutukkureille yksi tärkeä 
perusarvo on olla mukana asiakkaidem
me arjessa ja muutoksissa. Haluamme 
olla luotettava kumppani, joka ymmär
tää asiakkaan liiketoimintaa. Yhteistyö 
ei perustu pelkästään hintaexceleihin, 
vaan siinä on syvempiä ulottuvuuksia. 
Kun hankintasopimuksen keskittää meil
le, syntyy luonnollisesti keskittämisetuja. 
Yhteispelissä on muutenkin kasvun voi
ma. Meillä on ymmärrystä asiakkaiden 

liiketoiminnasta sekä yksityisellä että jul 
kisella sektorilla, toteaa Palvelutukku Itä 
Suomen toimitusjohtaja, yrittäjä Tarja 
Kankkunen.
– Logistinen varmuus on yksi avainele
mentti, sillä saatavuus ja toimitusvarmuus 
korostuvat asiakkaidemme toiminnassa. 
Esimerkiksi asiakkaamme Ramin Kondi
toria Kahvila valmistaa lounaiden lisäksi 
päivittäin satoja annossämpylöitä ja jos 
jokin raakaaine puuttuisi tai myöhästyi
si, se olisi heille katastrofi. Sama var
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JANI KAArTINEN
LOgISTIIkkaPÄÄLLIkkö

muusvaatimus koskee myös vaikkapa 
mikkeliläisten koululaisten kouluruokai
lua, Tarja Kankkunen toteaa. 
– Me pyrimme löytämään jokaiselle 
asiakkaallemme toimivan logistisen ko
konaisuuden. Moni haluaa pitää varas
tot pieninä ja toivoo meiltä useampia 
kuormia viikossa. Moni haluaa yhdistää 
kaikki ostot hevituotteista juomiin ja 
nonfoodiin samaan kuormaan. Välillä 
mietimme luovia logistisia ratkaisuja, jos 
asiakkaalla on käynnissä vaikkapa mer
kittävä remontti tai isompi rakennuspro
jekti, Tarja Kankkunen toteaa.
– Kun pystymme keräilemään kaikki kui 
vatuotteet ja edellisenä iltana ja täy

dentämään kuormiin tuoretuotteet yön 
aikana, saamme joustavuutta ja nopeut
ta tuotantorytmiimme. Lastaamme yhtä 
aikaa kuutta autoa. Kuljettajamme tun
tevat reittinsä ja tietävät asiakkaidemme 
toiveet. He purkavat kuormat valmiiksi 
asiakkaidemme jääkaappeihin ja pa
kastimiin. He toimittavat perille asti vaik
ka kierreportaita pitkin kantaen, Jani 
Kaartinen toteaa.

Lähiruoka on lähellä sydäntä
Palvelutukkuri tuo alueiden laadukkaim
man lähiruoan asiakkaidensa pöytiin ja 
tukee näin tuottajia. Paikallinen tukku on 
asiakasta lähellä, ja tuntee hyvin oman 
alueensa. 
– Olemme sydämessämme sitoutuneita 
alueelliseen elinkeinotoimintaan. Ainut
laatuinen vahvuutemme on siinä, että 
pystymme toimittamaan nopeasti pai
kallista lähiruokaa. Tuoreus säilyy ja hä 
vik ki pienenee nopeissa toimituksis
sa. Tämä on mahdollista, kun teemme 
tiivis tä yhteistyötä paikallisten tuottajien 
kanssa, ja suunnittelemme tehokkaasti 
autojemme paluukuljetukset, Tarja Kank
kunen toteaa.

Patu-tukkurien yhteistyö asiakkaan 
eduksi
– Yhteistyö kotimaisten perheyritysten 

kanssa kiinnostaa nyt monia asiakkaita. 
Tämä on ollut ilo huomata, ja se näkyy 
Palvelutukkurien ketjun kasvussa. Alu
eellista elinvoimaa halutaan ylläpitää 
yhteispelillä. Meillä Palvelutukku ItäSuo
messa on jo kolmas sukupolvi mukana 
toiminnassa, ja meillä on asiakkaita, 
jotka ovat kulkeneet kanssamme yrityk
sen alkuajoista lähtien, Tarja Kankkunen 
kertoo. 

Palvelutukku ItäSuomi on ollut mukana 
Palvelutukkuritketjussa jo 11 vuotta. 
– Palvelutukkurien ketjun kautta voimme 
keskittää ostojamme ja tarjota asiakkail
lemme ketjun yhteisiä kampanjatuottei
ta. Lisäksi räätälöimme asiakkaillemme 
joustavasti juuri heille sopivan tuoteva
likoiman ja toimitukset. Ja meille yrit
täjälle tämä Patuverkosto on antanut 
mahdollisuuden tutustua mahtaviin per
sooniin ja jakaa aitoa yrittäjähenkeä, 
Tarja Kankkunen iloitsee.
–  Meitä Patuyrittäjiä on useissa toimi pis
teessä ympäri Suomen. Kaikki me olem
me samanhenkisiä, vahvoja ja haus  ko 
ja persoonia omalla tavallamme. Osaa
mista ja ymmärrystä löytyy moniin 
asioihin. On hienoa, että kehitysideoita 
tai ongelmatapauksia ei tarvitse poh
tia ihan yksin, vaan voi aina kilauttaa 
yrittä jäkollegalle. 

5
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Ramin Konditoria Kahvila Oy 

on Mikkelissä vuonna 1997 

perustettu perheyritys. perus-

taja, kondiittorimestari Raimo 

Liedes on edelleen mukana 

yrityksen kehitystoiminnassa, 

mutta toiminnasta vastaavat 

Raimon tyttäret: pirita Huikuri

toimitusjohtajana ja Jonna Liedes leipomon vastaa vana. Hen-

kilöstö- ja kehitysasioista vastaa Raimon vävy Isto Huikuri. 

yritys toimii seitsemässä toimipisteessä Mikkelissä, Kouvolassa ja 

Kuopiossa.

ari vuotta sitten yrityksessä arvi
oitiin, että nykyinen leipomoka
pasiteetti ei ole riittävä tulevai
suuden tarpeisiin ja päätettiin 

investoida uusiin tiloihin Visulahteen, uu 
den 5tien varteen. Tiloihin valmistuu hel 
mikuussa 1000 m² leipomotilojen lisäksi 
500 m² ravintola ja myymälätilat.

Neljän miljoonan euron 
leipomoinvestointi
Ramin Konditoria Kahvila Oy:n laajen
nus on millä tahansa mittarilla mitattuna 
merkittävä EteläSavon talousalueella. 
Mittava rakennusprojekti on työllistänyt 
paikallisesti. Pääsuunnittelijana on mikke 
liläinen arkkitehti Heikki Kirjalainen ja 
rakennusprojektissa on käytetty paikalli
sia toimijoita niin paljon kuin mahdollis
ta. Avautumisensa myötä uusi leipomo ja
ravintola tarjoavat lisäksi vakituisen työ
paikan parille kymmenelle uudelle työn
tekijälle.
– Nykyisissä leipomotiloissa emme voi
neet enää kasvaa, joten päädyimme ra
kentamaan kokonaan uuden leipomon, 
toimitusjohtaja pirita Huikuri toteaa.
Uusiin tiloihin saadaan kokonaan oma 
tuotanto ja pakkauslinja gluteenittomille 
leivonnaisille.
– Laadukkaiden gluteenittomien tuottei
den kysyntä markkinoilla kasvaa koko 
ajan. Ja tähän haluamme nyt vastata. 

Suomen 
herkullisin 
taukopaikka Visulahteen

UUdEN LEIPOMON ON SUUNNI TELLUT 
ArKKITEhTITOIMISTO hEIKKI KIrJALAINEN. 
TILAT AVATAAN hELMIKUUSSA 2022.

Kuva: Arkkitehtitoimisto heikki Kirjalainen Oy
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Tuotantomme ei jatkossakaan tule ole
maan prosessiteollisuutta, vaan uskom
me käsityönä tehtäviin, laadukkaisiin lei 
pomo tuotteisiin. Ensisijaisesti leivomme 
omien kahviloidemme tarpeeseen, mutta
esimerkiksi kak kuja voimme myydä myös 
muille. 

Keidas Vitostien kulkijoille ja 
alueen asukkaille
– Me haluamme tehdä uudesta ravinto
lastamme Suomen herkullisimman tauko
paikan. Keittiömme tarjoaa lounaita ja 
à la carte menun. Uusi keittiömestarim
me suunnittelee jo listoja täynnä intoa. 
Laatu pidetään korkealla ja esimerkiksi 
kaikki leivät leivotaan itse. Haluamme 

uskoa, että ravintolamme omatekoiset 
hampurilaissämpylämme ja omaan tai
kinajuureen leivotut pizzamme tarjoavat 
asiakkaillemme virkistävän vaihtoehdon.
Ravintolassa halutaan käyttää paikalli
sia raakaaineita ja tätäkin kautta pu
haltaa yhteiseen hiileen oman alueen 
elinkeinotoiminnan nimissä.
– Esimerkiksi juurekset ja kasvikset voi
daan saada tuoreina lähituottajilta.
Ravintolan lisäksi tiloissa on oma myy
mälä, jonka tarjontaa rakennetaan mo 
ni puoliseksi yhteistyössä paikallistuotta
jien kanssa. Taukopaikalle tulee autoi
lijoita varten myös ABCkylmäasema 
sekä sähköautojen latauspisteitä yhteis
työssä Helenin kanssa.

hovihankkijana Palvelutukku 
Itä-Suomi
Palvelutukku ItäSuomi palvelee meidän 
kaikkia kahvi, lounas ja leipomoyksi
köitä. Teemme yhteistyötä jo kolmannes
sa polvessa, ja toimintamme on hioutu
nut upeasti yhteen, Huikuri toteaa. 
– Meille molemmille on tärkeää nostaa 
esiin myös paikallisia makuja ja tuotta
jia. Ja ennen kaikkea pitää kiinni laa
dusta. Me haluamme leipomossa pitää 
varastot pieninä ja arvostamme kump
paneidemme kykyä nopeisiin toimituk
siin. Näin voimme taata tuoreuden. 

Joustavan palvelun lisäksi Huikuri arvos
taa sitä, että tukussa mietitään ja ehdo
tetaan asiakkaalle sopivia ideoita, tuot 
teita ja ratkaisuja. Tämä on osoitus täy
dellisestä asiakkaan tilanteen ja tarpeen 
ymmärtämisestä. 

rAMIN KONdITOrIAN PErUSTAJA rAIMO 
LIEdES, TOIMITUSJOhTAJA PIrITA hUIKUrI 
JA hENKILöSTöJOhTAJA ISTO hUIKUrI

YrITTÄJÄT PIrITA hUIKUrI (OIK.) JA TArJA 
KANKKUNEN

"Tuotekehitys- ja tuotantotiimissämme on

moninkertaisesti palkitut kondiittorimestarit, ja 

luotamme artesaaniosaamiseemme."
Kuva: Arkkitehtitoimisto heikki Kirjalainen Oy
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ta, jossa käytämme vesipohjaisia paino
värejä liuotinpohjaisten sijaan. Painetut 
kuosit leikataan kaarevaan muotoon ja 
ohjataan kuppikoneille kuppien valmis
tusta varten. Kaikki tapahtuu automaatti
sesti. Tehtaalla on älykäs valaistus, maa 
lämmön talteenotto ja tehokkaat raaka 
ainevirrat. Noin 90 % jätteestä kierrä
tetään nykyaikaisilla tyhjiöjärjestelmillä, 
paineilmakompressoreilla ja tyhjiöpum
puilla, Markkula kuvailee. 

Markkula myös kut
suu mukaan Hämeen
linnaan, virtuaaliselle    
teh das kierrokselle. Pro 
sessi on moderni ja 
mielenkiintoinen ja sii 

hen pääsee tutustumaan skannaamal la 
tämän QR-koodin.

Arvot ohjaavat toimintaa
Konsernin satavuotisjuhlan alla tehtiin 
mittava strategiatyö. Sen osana kitey
tettiin myös toimintaa ohjaavat arvot: 
Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi.
– Arvomme ovat selkeät ja helposti omak 
 suttavat. Ne ohjaavat kaikkea tekemis
tämme. Välittäminen rakentaa myös 
yhteisöämme ja sisäistä yhteishenkeäm
me. Uskallus kannustaa innovoimaan 
kehittämään rohkeasti uusia ratkaisuja. 
Tee valmiiksi ohjaa meitä tekemään asi
akkaillemme suunnitellut ratkaisut sitke
ästi ja kunnialla loppuun saakka yhtenä 
tiiminä, Markkula toteaa.

huhtamäki-

konsernin 

pää-

konttori 

sijaitsee 

Espoossa. 

Yhtiön Fiber Foodservice EAO 

-liiketoiminnan Pohjoismaiden 

tehdas toimii hämeenlinnassa. 

Se työllistää Suomessa ja valmis-

taa sertifioituja tuotteita Pohjois-

maiden ja Baltian markkinoille.

HUHTAMÄKI
M

ade from renewable m
ate

ria
ls

e olemme vahva paikal
linen toimija Hämeen
linnassa. Viime vuodes
ta lähtien yksikkömme 
Huhtamäki Foodservice 

Nordic Oy on ollut osa Huhtamäki Fiber 
Foodservicen Euroopan, Aasian ja Ose
anian liiketoimintaa. Valmistamme Hä
meenlinnassa vuosittain 1,5 miljardia 
kuppia ja lautasta, ja työskentelemme 
jatkuvasti kolmessa vuorossa. Kaikkiaan 
meidän yksikössä on 233 työntekijää 
Pohjoismaissa. Koko Huhtamäki konser 
nissa meitä on vielä 19000 lisää, kaik
kiaan 36 maassa eri puolilla maailmaa. 
Se, että juuremme ovat Suomessa ja koko
konsernin pääkonttori sijaitsee Espoos
sa, meidän yksikköämme lähellä, on 
hienoa. Se sujuvoittaa asioiden hoitoa, 
Product Specialist Inari Markkula ker
too.

Uusi huippumoderni tehdas
Huhtamäellä on ollut valmistusta Hä
meen  linnassa jo 1960luvulla. Vuonna 
2019 sinne rakennettiin uusi, huippuluo
kan tehdas, joka mahdollistaa modernit 
tavoitteet leantyöskentelystä ja hiilineu
raalisuudesta. Kestävyys ja turvallisuus 
ovat toiminnan kulmakiviä. Koko toimin
ta perustuu sertifioituihin järjestelmiin.
– Prosessi alkaa kartongin painatukses

Kansainvälinen, pohjoismainen ja kotimainen
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Pakkauksilla tärkeä 
tehtävä
– Haluamme pakkaus 
ten kehitystyössä kes 
kittyä ruoan, ihmis ten 
ja maapallon suoje le 
miseen. Pak kauk silla 
onkin tärkeä merkitys 

elintarviketurvalli suu
delle ja hygienialle. Pak

kaus suojaa ruokaa pi laantumiselta ja säilyttää 
sen alkuperäiset omi naisuudet. Samalla se edistää 
hygieniaa ja eh käisee tautien leviämistä. Pakkaa
minen mahdol  lis taa ruoan saatavuuden kaikkialla 
maail mas  sa ja ruoan kuljettamisen edullisesti ja 
vähäpäästöisesti. Hyvä pakkaus ehkäisee tehok
kaasti myös ruokahävikkiä. Tämä ei ole merkityk
setöntä, sillä peräti 1/3 ruoasta menee hukkaan, 
mikä on 10 % maail man kasvihuonekaasuista, Key 
Account Manager Riku Mäkinen toteaa.

Vastuulliset tuotteet
Future Smart™ pikari on Euroopan ensimmäinen 
100prosenttisesti uusiutuvista kasvipohjaisista ma 
te riaaleista valmistettu pikarimalli. Tuoteperhee
seen kuuluu kuumakuppeja, jäätelöpikareita, annos  
rasioita sekä puisia aterimia. 
– Tuotteissa käytettävän kartongin raakaaine on 
peräisin sertifioiduista, kestävän kehityksen peri
aatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä ja siinä 
on täysin kasvipohjainen pinnoite. Kartonkituotteet 
voidaan kierrättää pakkauskartonkina ja puuateri
met energiajätteenä, Mäkinen valottaa.
Bioware™tuoteperheen tuotteet ovat puolestaan 
kompostoituvia. Teollisissa kompostointiolosuhteis
sa ne hajoavat täysin n. 60 päivässä. Osa tuotteis
ta soveltuu kompostoitavaksi myös kotikompostissa.
– Perheeseen kuuluu kuumakuppeja, lautasia, an 
nosrasioita, kuitutuotteita sekä biohajoavasta PLA 
muovista valmistettuja kylmäjuomapikareita, Mäki
nen luettelee.
– Hämeenlinnassa valmistamme eri tuoteperheiden 
lautasia, kuppeja, jäätelö ja annosrasioita, ja mo
nilla tuotteillamme on myös Avainlippu ja Joutsen
merkki.

Megatrendit vaikuttavat pakkauksiin
Kun katsotaan vuoteen 2030, nähdään useita glo
baaleja muutostrendejä, jotka vaikuttavat elintar
vikepakkauksiin.
– Tulevaisuuden kuluttaja vaatii pakkausten olevan 
innovatiivisia, yksilöllisiä ja kestäviä. Digita lisaatio 
vaikuttaa pakkauksiin ja sitä kautta liiketoiminta
tapaamme. Esimerkiksi QRkoodeja on pakkauksis 
sa ollut jo pidempään, mutta nyt ne alkavat yleis
tyä ja vaikuttaa. Kestävä kehitys edistää innovaa
tiota ja kannustaa yhteistyöhön. Ja pitää muistaa, 
että seuraavat miljardi kuluttajaa tulevat kehittyvil
tä markkinoilta, erityisesti Aasiasta, Inari Markkula 
toteaa.
– Myös lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi pak
kausten kehittämiseen. Muovisten pillien ja ateri
mien käyttö kiellettiin, ja uusia käyttöä ja kulutusta 
sääteleviä direktiivejä on vielä tulossa.

"Kotimainen valmistus 
ja kestävä tuote-
valikoima ovat 
laatulupauksemme."

9
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Joutsenmerkki
Joutsenmerkki takaa, että tuote on suunniteltu 
ja valmistettu ympäristön kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla koko elinkaari huomioon 
ottaen, ja vain parhaat tuotteet voivat saada 
Joutsenmerkin. Kriteerit merkin saamiseen 
ovat tiukat, tuotteide tulee olla kierrätettävissä, 
käytettävät kemikaalit on rajattu tarkasti ja 
tuotannon energiankulutus ja päästöt otetaan 
myös huomioon.

PEFC, Metsäsertifioitu kartonki
Käytössämme on sertifioitu PEFC Metsäsertifiointi 
CoC -järjestelmä. Sen avulla varmistetaan, että 
käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaan hoidetuista 
metsistä. Sen merkkinä valmistamissamme 
kartonkituotteissa voidaan käyttää PEFC-logoa.

Kompostoitavuusmerkki
Kompostointisymbolia voidaan käyttää tuotteilla, 
jotka on valmistettu kompostoitavuussertifikaatin 
EN 13432 mukaan. Huhtamäen BiowareTM 
-sarjan tuotteet ovat EN 13432 -sertifioituja. 
Kompostoinnin lisäksi sertifiointi takaa, että tuotteet 
eivät vaikuta haitallisesti kompostointiprosessiin 
eivätkä ylitä raskasmetallien, myrkkyjen ja 
vaarallisten aineiden enimmäismääriä sellaisina 
kuin ne on määritelty eurooppalaisessa EN 13432 
- standardissa. 

Avainlippu
Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki 
kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu 
on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. 
Avainlippu-alkuperämerkistä tunnistat Suomessa 
valmistetun tuotteen tai Suomessa tuotetun 
palvelun, jonka kotimaisuusaste on vähintään 
50 prosenttia. Löydät Huhtamäen Suomessa 
valmistettujen tuotteiden etiketeistä avainlippu-
merkin.

Merkki kasvipohjaisten materiaalien käytöstä
Tuotteet, joissa on tämä merkintä, on käytetty 
vain kasvipohjaisia materiaaleja. Esimerkiksi 
Future SmartTM sarjan kuumakupeissa perinteinen 
fossiilipohjainen polyeteenipäällyste on korvattu 
kasvipohjaisella PE-pinnoitteella. Merkki kertoo, että 
tuotteen materiaalit ovat uusiutuvia ja fossiilittomia.

Näin tunnistat
pakkausmerkintämme

Tutustu tuotekuvastoomme
ja löydä kaikki merkinnät:

Huhtamaki Foodservice Nordic Oy

www.foodservice.huhtamaki.fi

PATU Infoavainten selitykset 2021.indd   1 5.1.2022   8.49.46
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TArJOUSTUOTTEIdEN 
MErKIT: 

L – LAKTOOSITON   

VL – VÄHÄLAKTOOSINEN   

G – GLUTEENITON   

M – MAIDOTON 
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K – KANANMUNATON   

VE – VEGAANINEN

PatU-tUoteUUtiset.
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sokeriliemessa saivat uuden ilmeen 
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roslinja on iloinen ja graafinen. 
Laadukkaiden persikoiden alkuperä
maa on Kreikka. Kokeile vaikkapa jää 
telöannoksiin tai keväiseen persikka
rahkapiirakkaan.

Persikat

101941
PATU PErSIKANPUOLIKKAITA
SOKErILIEMESSÄ
2560/1820 g/PrK, ME 6 
EAN 6430010715412
L, g, M, S, K

Uusi
ilme!

Uusi
ilme!

108147
PATU LAKTOOSITON
KEVYTKErMA 10 % 1 L
ME 12
EAN 6430010713531
L

108149
PATU LAKTOOSITON
KASVIrASVASEKOITE 
15 % 1 L, ME 12
EAN 6430010713173
L

saivat raikkaan ja 
iloisen ilmeen
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ruoanvalmistukseen kerman tavoin. Kokeile sitä esi 
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"Patun kotimaiset
meijerituotteet 
ammattilaisille."
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Joutsenmerkki takaa, että tuote on suunniteltu 
ja valmistettu ympäristön kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla koko elinkaari huomioon 
ottaen, ja vain parhaat tuotteet voivat saada 
Joutsenmerkin. Kriteerit merkin saamiseen 
ovat tiukat, tuotteide tulee olla kierrätettävissä, 
käytettävät kemikaalit on rajattu tarkasti ja 
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myös huomioon.
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CoC -järjestelmä. Sen avulla varmistetaan, että 
käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävän 
metsänhoidon periaatteiden mukaan hoidetuista 
metsistä. Sen merkkinä valmistamissamme 
kartonkituotteissa voidaan käyttää PEFC-logoa.
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Kompostointisymbolia voidaan käyttää tuotteilla, 
jotka on valmistettu kompostoitavuussertifikaatin 
EN 13432 mukaan. Huhtamäen BiowareTM 
-sarjan tuotteet ovat EN 13432 -sertifioituja. 
Kompostoinnin lisäksi sertifiointi takaa, että tuotteet 
eivät vaikuta haitallisesti kompostointiprosessiin 
eivätkä ylitä raskasmetallien, myrkkyjen ja 
vaarallisten aineiden enimmäismääriä sellaisina 
kuin ne on määritelty eurooppalaisessa EN 13432 
- standardissa. 

Avainlippu
Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki 
kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu 
on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. 
Avainlippu-alkuperämerkistä tunnistat Suomessa 
valmistetun tuotteen tai Suomessa tuotetun 
palvelun, jonka kotimaisuusaste on vähintään 
50 prosenttia. Löydät Huhtamäen Suomessa 
valmistettujen tuotteiden etiketeistä avainlippu-
merkin.

Merkki kasvipohjaisten materiaalien käytöstä
Tuotteet, joissa on tämä merkintä, on käytetty 
vain kasvipohjaisia materiaaleja. Esimerkiksi 
Future SmartTM sarjan kuumakupeissa perinteinen 
fossiilipohjainen polyeteenipäällyste on korvattu 
kasvipohjaisella PE-pinnoitteella. Merkki kertoo, että 
tuotteen materiaalit ovat uusiutuvia ja fossiilittomia.

Näin tunnistat
pakkausmerkintämme

Tutustu tuotekuvastoomme
ja löydä kaikki merkinnät:

Huhtamaki Foodservice Nordic Oy

www.foodservice.huhtamaki.fi
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101546 arla Vaniljakastike 12 kpl  49,11  3,59 kpl  
laktoositon 1 l (UHT)    4,09 kpl   

 
105245 apetina kuutiot 10 % 1 kg,   4 kpl 39,17  8,59 kpl 
laktoositon   9,79 kpl

105241 apetina kuutiot  20 % 1 kg,    4 kpl 34,14  7,49 kpl
VL   8,54 kpl

104777 arla Pro Turkkilainen jogurtti   1 kpl 6,82  5,98 kpl
10 % laktoositon 1,8 kg    6,82 kpl

Patun pARHAAT TARJOuKseT

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

ARLA OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

ARLA VANILJAKAsTIKe
LAKTOOsITON 1 L
uHT

3,59 kpl
alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Mp LAsKIAIspuLLA
16 X 100 G, KypsÄ,
pAKAsTe, L

1,05 kpl
alv 0 %

myllyn paras OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

116296 Laskiaispulla 16 x 100 g  16 kpl 19,15 1,05 kpl 
kypsä, pakaste    1,20 kpl
L 

104251 Runebergin torttu 54 kpl 64,64 1,05 kpl 
54 x 90 g, kypsä, pakaste    1,20 kpl
L
  
110079 gluteeniton Runebergin 1 kpl 28,33 24,85 kpl  
levykakku 2 kg, kypsä, pakaste    28,33 kpl  
L, g     
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Patun pARHAAT TARJOuKseT

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

118081Oreo Original 154 g 16 kpl 23,71 1,30 kpl   
L, k    1,48 kpl

105784 LU TUC Original 100 g 24 kpl 28,73 1,05 kpl  
L, S    1,20 kpl

102574 LU TUC Paprika 100 g 24 kpl 28,73 1,05 kpl  
L, S, k    1,20 kpl

122614 O’boy Original 450 g 15 kpl 45,31 2,65 kpl  
g, L, M, k    3,02 kpl

106052 O’boy Original 1 kg 10 kpl 44,46 3,90 kpl  
g, L, M, k    4,45 kpl

113264 O´boy annospussi 10 x 28 g  10 kpl 42,18 3,70 kpl   
   4,22 kpl 

mondelez FINLAND OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

OReO ORIGINAL
154 G, L, K

1,30 kpl
alv 0 %

122503 gluteeniton Mangojuusto 1 kpl 38,30 33,60 kpl 
levykakku 2250 g, 24 palaa,     38,30 kpl
n. 94 g/pala, pakaste, L, g

112546 Omenajuustolevykakku 1 kpl 38,30 33,60 kpl  
2250 g, 24 palaa, n. 94 g/pala,     38,30 kpl
pakaste, L
 
114996 gluteeniton kasvispiiras 30 kpl 35,91 1,05 kpl 
85 g (30 x 85 g), pakaste    1,20 kpl
L, g

125201 gluteeniton sienifetapiiras 30 kpl 35,91 1,05 kpl 
85 g (30 x 85 g), pakaste    1,20 kpl
L, g

MANGO- JA 
OMeNA-JuusTO-
LeVyKAKKu 2250 G

1,40 pala
alv 0 %

riitan herkku OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.
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103263 Puljonki Signature kanaliemi 1 L tetra 6 kpl 24,97 3,65 kpl
L, g    4,16 kpl

109406 Puljonki Signature kalaliemi 1 L tetra 6 kpl 24,97 3,65 kpl  
L, g     4,16 kpl

130234 Puljonki Signature kasvisliemi 1 L tetra 6 kpl 24,97 3,65 kpl 
L, g    4,16 kpl

109405 Puljonki Lihaliemi 1 L tetra 6 kpl 24,97 3,65 kpl  
L, g   4,16 kpl

102900 Puljonki Sauce Espagnole 1 L tetra  6 kpl 31,46 4,60 kpl  
L, g    5,24 kpl
 
121584 Puljonki Sauce Demiglace 1 L tetra 6 kpl 48,91 7,15 kpl  
L, g    8,15 kpl

Patun pARHAAT TARJOuKseT

valio OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

VALIO suuRTALOus
KuOHuKeRMA 1, 75 L
LAKTOOsITON

5,65 kpl
alv 0 %

puljonki OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

puLJONKI 
sIGNATuRe KANALIeMI 
1 L TeTRA,  L, G

3,65 kpl
alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

108863 Valio suurtalous kuohukerma 12 kpl 77,28 5,65 tlk 
1,75 l laktoositon    6,44 tlk

110460 Valio kahvikerma 1 l 1 kpl 2,95 2,59 tlk 
laktoositon    2,95 tlk

127469 Valio kuningatartäyte 12 kg 1 kg 65,72 57,65 sko 
   65,72 sko

126811 Valio Voimapulla 50 g x 48   48 kpl 32,28 0,59 kpl 
/ 2,4 kg laktoositon    0,67 kpl
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Patun pARHAAT TARJOuKseT

130171 Vaasan Street Food Brioche 30 kpl 15,39 0,45 kpl  
Burger 30 x 80 g,     0,51 kpl
L, M, VE, UUtUUs!  

130172 Vaasan Street Food 48 kpl 24,62 0,45 kpl  
Potato Burger 48 x 70 g,      0,51 kpl
L, M, VE, UUtUUs! 

104466 Vaasan Vaniljarahkapulla 70 kpl 47,65 0,60 kpl  
70 x 95 g    0,68 kpl
VL     
 
100087 SBS Vadelmadonitsi 48 x 58 g  48 kpl 26,99 0,49 kpl  
Ystävänpäivään, hiihtolomalaisille    0,56 kpl  
VL 

125117 Vaasan Maukas lihapasteija  55 kpl 24,45 0,39 kpl  
55 x 75 g    0,44 kpl
L

lantmännen unibake 
finland oy

 ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

Uutuus!
VAAsAN sTReeT 
fOOD bRIOcHe buRGeR 
30 X 80 G, L, M, Ve

0,45 kpl
alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

KARINIeMeN KANAN-
pOJAN pANeROITu 
pAIsTILeIKe 2 X 2 KG

8,95 kg
alv 0 %

HKSCAN FINLAND OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

130436 kariniemen kananpojan 2 kg 20,41 pkt 8,95 kg 
paneroitu paistileike, 2 x 2 kg,    10,21 kg
pakaste L, g,  UUtUUs!  

103157 Hk Uunimakkara 4 kg/vac. 1 kpl 17,78 3,90 kg 
50 kpl x 80 g   4,45 kg
L, g, M 

103241 kariniemen kananpojan 1 kpl 29,38 8,59 kg 
paistipala Sous vide 3 kg    9,79 kg
L, g, M 

103214 Hk Rypsiporsas ylikypsä 1 kpl  9,95 kg  
kylki n. 2,5 kg    11,34 kg
L, g

125585 Hk Murekemassa 2 kg 1 kpl 13,57 5,95 kg  
tuore    6,79 kg
L, g, M    

Uutuus!
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100376 Lithells kypsä Viipaloitu 3 kpl  17,75 kg    
Naudan Paahtopaisti pakaste n. 2 kg   20,23 kg

100496 atria Hiillos Makkarapihvi 1 kpl 7,12 6,25 kpl     
1,5 kg/75 g   7,12 kpl   
L, g

100476 atria Pikkunakki 3 kg/15 g 1 kpl 16,92 4,95 kg     
L, g   5,64 kg  

100368 atria Coleslaw Salaatti 3 kg 1 kpl 13,34  3,90 kg     
L, g   4,45 kg  

100321 atria kypsä kanan Siipi 1 kpl 26,50 4,65 kg    
Miedosti Suolattu Pakaste 5 kg    5,30 kg  
L

100169 kalkkunapihvi Marinoitu  1 kpl  8,90 kg     
n. 3 kg/n. 150 g    10,15 kg
L, g

119866 atria Sikanauta 1 kpl 37,62  8,25 kg
karjalanpaisti 4 kg   9,41 kg

Patun pARHAAT TARJOuKseT

140086 keittojuuri Tomaattilinssi,  1 kpl 16,41 14,39 pss  
tuore tiiviste 2,5 kg   16,41 pss
L, g, M, k, VE 

130097 keittojuuri komponentti,  1 kpl 15,62 13,70 pss
tuore tiiviste 3 kg   15,62 pss
L, g, M, k, VE   

140085 keittojuuri kasvissose,  1 kpl 16,41 14,39 pss
tuore tiiviste 2,5 kg   16,41 pss 
L, g, M, k, VE 

130098 keittojuuri Juuressose,  1 kpl 16,41 14,39 pss
tuore tiiviste 2,5 kg   16,41 pss
L, g, k

    

KeITTOJuuRI
TOMAATTI-LINssI,
TuORe TIIVIsTe 2,5 KG

14,39pss
alv 0 %

saarioinen OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

C0 M100 Y76 K13 C89 M0 Y96 K30

LITHeLLs KypsÄ
VIIpALOITu NAuDAN
pAAHTOpAIsTI n. 2 KG

17,75kg
alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

atria suomi OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 
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100376 Lithells kypsä Viipaloitu 3 kpl  17,75 kg    
Naudan Paahtopaisti pakaste n. 2 kg   20,23 kg

100496 atria Hiillos Makkarapihvi 1 kpl 7,12 6,25 kpl     
1,5 kg/75 g   7,12 kpl   
L, g

100476 atria Pikkunakki 3 kg/15 g 1 kpl 16,92 4,95 kg     
L, g   5,64 kg  

100368 atria Coleslaw Salaatti 3 kg 1 kpl 13,34  3,90 kg     
L, g   4,45 kg  

100321 atria kypsä kanan Siipi 1 kpl 26,50 4,65 kg    
Miedosti Suolattu Pakaste 5 kg    5,30 kg  
L

100169 kalkkunapihvi Marinoitu  1 kpl  8,90 kg     
n. 3 kg/n. 150 g    10,15 kg
L, g

119866 atria Sikanauta 1 kpl 37,62  8,25 kg
karjalanpaisti 4 kg   9,41 kg

  

127704 apetit kotimainen Itämeren 1 ltk 40,99 8,99 kg 
kalapuikko MSC 4 kg  / n.160 x 25 g    10,25 kg
pakaste, L, g, M, S, k 

103686 apetit Sitruunainen kalaleike 1 ltk 39,84 6,99 kg
MSC 5 kg n. 100 kpl á 50 g    7,97 kg  
pakaste, L, g, M, S, k
 
130435 apetit kotimainen Wok 3 pss 13,30 3,89 pss  
Lehtikaalikasvis 3 x 1,5 kg     4,43 pss
pakaste 

103414 apetit aurinkokasvikset 3 pss 13,51 3,95 pss  
3 x 1,5 kg    4,50 pss
pakaste      
   

Patun pARHAAT TARJOuKseT

ApeTIT KOTIMAINeN
ITÄMeReN KALA-
puIKKO Msc 4 KG

8,99 kg
alv 0 %

apetit OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

HeLLMANN´s ReAL
MAJONeesI 2 L
L, G, M, s

11,45 kpl
alv 0 %

unilever finland OY  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

102682 Hellmann’s Real Majoneesi  2 L 1 kpl 13,05 11,45 kpl 
L, g, M, S    13,05 kpl 

126144 Maille Dijon Originale sinappi 1 kg  8 kpl 42,37 4,65 kpl 
L, g, M, S, k, VE    5,30 kpl
 

126145 Maille Dijon kokojyväsinappi 1 kg  8 kpl 42,37 4,65 kpl 
L, g, M, S, k, VE    5,30 kpl

 
107294 Carte d’Or Mangomousse 1 kpl 27,93 24,50 kpl 
1,52 kg/14 L   27,93 kpl
L, g, S, k     

102757 Carte d’Or Vanhanajan 1 kpl 17,09 14,99 kpl 
vaniljakastike 1,6 kg/11 L    17,09 kpl
g, S 



SNELLMANN PRO  ME hinta/ME  hinta/ 
  (sis. alv) yksikkö 

pRO LIHAKAALI-
LAATIKKO 3 KG 
sOus VIDe

4,75 kg
alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Patun pARHAAT TARJOuKseT

130087 PRO Lihakaalilaatikko 3 kg 1 kpl 16,24 4,75 kg 
sous vide   5,41 kg  
L, g, M, S, k

130089 PRO kinkkukiusaus 2,5 kg 1 kpl 12,79 4,49 kg 
sous vide    5,12 kg
L, g, S, k 

130090 PRO Lohikiusaus 2,5 kg 1 kpl 15,53 5,45 kg 
sous vide    6,21 kg
L, g, S, k 

130092 PRO kalkkunakanakastike   1 kpl 18,23 6,40 kg  
2,5 kg, sous vide    7,29 kg
L, g, S, k 

126568 kokkikartano kermaperunat 1 kpl 11,25 3,95 kg 
2,5 kg, sous vide    4,50 kg
L, g, S, k 



OTA YHTEYTTÄ NIIN KERROMME LISÄÄ!  

NACHO-LAUTASEN AVULLA TARJOAT HELPPOA PIKKUSYÖTÄVÄÄ MIHIN VUOROKAUDEN 
AIKAAN TAHANSA. KLASSIKKO PITÄÄ PINTANSA JA ON NYT SUOSITUMPI KUIN KOSKAAN!

✗ Lautasen valmistaa nopeasti ja helposti

✗ Valmistus ei vaadi erikoisosaamista

✗ Vaihtelemalla täytettä annos sopii moneen ruokavalioon

✗ Tarjoa nacho-lautanen välipalaksi, iltapalaksi, lisukkeeksi, 
 jaettavaksi, naposteluun, juoman kylkeen.

✗ Helppo take away -myytävä

Lisää ideoita omalta Paulig-myyjältäsi ja www.santamaria.fi. Tilaa tarvikkeet tukustasi!

Monipuolinen nacho-lautanen valmistuu hetkessä.

PAULIG PRESENTS



VEGEÄ VASTUULLISESTI!
Tutustu vegaanisiin huippu-uutuuksiimme - Flexaajille 

ja lihansyöjille suunnatut vegaaniset vaihtoehdot 
Crunchy Chik’n burgerille ja rapealle Schnitzelille. 
Kasvissyöjille trendikkäistä vihreistä kasviksista ja 

kaurasta valmistettu Kasvis-kauraburgerpihvi.

100% VEGAANINEN, 100% HERKULLISUUTTA

Salomon Green Heroes 
vegaaninen crunchy burger 

90g EAN: 4004074002331

Salomon Green Heroes 
kasvis-kaurapihvi 

10x110g EAN: 4004074002317

Salomon Green Heroes 
vegaaninen Schnitzel 

10x100g EAN: 4004074002270

Haugen-Gruppen Oy Finland Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa | Puh 010 30 90 700 | fsmyynti@haugen-gruppen.com | www.haugen-gruppen.fi

Tiedustele näytteitä fsmyynti@haugen-gruppen.com
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KULTA KATRIINA 
KAAKAOKAHVI
1 dl kuumaa, vahvaa Kulta Katriina   
 -kahvijuomaa
1 dl kuumaa maitokaakaojuomaa
 sokeria
 kermavaahtoa
 suklaahippuja

Kaada kuuma maitokaakaojuoma 
isoon kuppiin.
Lisää kahvijuoma, mausta sokerilla.
Lisää pinnalle kermavaahtoa ja 
suklaahippuja.



www.fazerpro.fi

130135
Fazer Dumle munkki 
12 x 106 g

0,90 € (alv 0 %)

1,03 € (alv 14 %)

Sulattamalla valmis

114058
Fazer  
Berliininmunkki 
12 x 115 g

0,90 € (alv 0 %)

1,03 € (alv 14 %)

LAKTOOSITON

107425
Fazer  
Omar munkki 
12 x 100 g

0,90 € (alv 0 %)

1,03 € (alv 14 %)

LAKTOOSITON

LAKTOOSITON

LEIVOTTU SUOMESSA
BAKAT I FINLAND

HURMAA
TOFFEESYDÄMELLÄ

KOHTUULLISESTI.FI
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HKSCAN FINLAND OY 
FOOD SERVICE
Asiakaspalvelu 010 570 130

hkscanpro.fi 
hkscan.com

Vaivattomat 
valmistaa, 
valloittavat 
maullaan
Parhaat ruokamuistot 
luodaan käyttövalmiilla 
Kariniemen® siipikarja-
tuotteilla sekä mehevillä 
lihatuotteilla.

7733 Kariniemen 
kananpojan paneroitu 
paistileike, pakaste
2 x 2 kg
Patu 130436
8,95 €/kg, alv 0 %
10,21 €/kg, alv 14 %

7617 Kariniemen 
Kananpojan paistipala 
Sous vide
3 kg
Patu 103241
8,59 €/kg, alv 0 %
9,79 €/kg, alv 14 %

7475 HK Rypsiporsas®

ylikypsä kylki
n. 2,5 kg
Patu 103214
9,95 €/kg, alv 0 %
11,34 €/kg, alv 14 %

UUTUUS!
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 Vastuullinen
valinta

Jepuan Peruna Oy | info@jepo.fi jepo.fi

JEPO PERUNATUOTTEIDEN HIILIJALANJÄLKI 

JEPOn perunatuotteiden ilmastokuormitusta on 
selvitetty yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen  
kanssa. Tutkimuksen perusteella JEPO kypsät  
perunat ovat omassa tuoteryhmässään  
markkinoiden ilmastoystävällisin vaihtoehto. 

JEPO Kypsä perunatuote:  
27,8 g CO2- ekv./100 g tuotettua perunaa

JEPO Raaka perunatuote  
19,3 g CO2-ekv./100 g tuotettua perunaa

JEPO Raaka kuorellinen perunatuote  
12,9 g CO2-ekv./100 g tuotettua

Lähellä tuotettua 
suomalaista perunaa
JEPO perunatuotteet valmistetaan suomalaisesta 
perunasta. Perunat viljellään JEPOn tuotantolaitosten 
lähellä olevilla sopimusviljelytiloilla ja jatkojalostetaan 
ammattikeittiöiden käyttöön sopiviksi raaoiksi ja 
kypsiksi perunatuotteiksi raaka-ainetta ja ympäristöä 
kunnioittaen.

Huolehdimme ympäristöstä
JEPOlla kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että 
raaka -aineiden hankinnan, tuotteiden valmistuksen 
ja kulje tusten aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäiset. Valmiit tuotteet 
kuljetetaan optimoidusti ja täysin kuormin 
tukkuihin, jolloin pienennetään kuljetus-
ten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Lisäksi 
tuotteiden pakkaus materiaalit ovat 
kierrätettäviä.  

Ilmastoystävällisesti  
biokaasulla valmistettua
Kypsät JEPO perunatuotteet kypsennetään ilmasto-
ystävällisesti biokaasulla tuotetulla höyryllä. Valmistus-
prosessin sivutuotteina syntyvää kuorijätettä ja perunan 
solunestettä käytetään biokaasun raaka-aineena ja 
eläinten rehuna. Näin edistetään aidosti kiertotaloutta. 
JEPOn tuotantolaitoksille myönnetyt ISO 22000 
-laatu sertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti 
todentavat, että laatu- ja ympäristöasioihin on panos-
tettu yrityksessä sitoutuneesti ja suunnitelmallisesti.

Tuotteemme ovat 
jäljitettävissä tilalle asti
JEPO perunatuotteet ovat jäljitettävissä myyntipakkauk-

sessa olevan päiväyksen ja viljelijä koodin perus-
teella sopimus viljelytilalle peltolohkoon asti. 

Lue lisää vastuullisuudestamme jepo.fi



POUTTU KOTIMAINEN PALVIRYYNI-
MAKKARA 2,4 KG L, M, S, K
ME 1
EAN 6409710002269
TUOTENRO 130450

7,20 € /DYNO (8,21 € SIS ALV 14%)
3 €/KG  (3,42 € SIS ALV 14%)

POUTTU PIZZASUIKALE 3 KG 
L, G, M, S, K
ME 1
EAN 6409710007790
TUOTENRO 130451

8,79 €/PSS  (10,02 € SIS ALV 14%)
2,93 €/KG  (3,40 € SIS ALV 14%)
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K AT R I N  O N  C L E A N  &  G R E E N .  LU E  L I S Ä Ä  K AT R I N .C O M .

Wc-tutkimus* vahvisti: 

S I I S T I  W C -T I L A  J A  H Y V Ä L A AT U I N E N 

P E H M O PA P E R I  R A K E N TAVAT  M I E L I K U V I A

Vastuullisia tuotteita 
suomalaisesta Metsästä  

Metsä Tissuen pehmopaperituotteet ovat 

osa miljoonien suomalaisten arkipäivää. 

Nykyään Katrin-, Lambi-, Serla- ja 

SAGA-tuotemerkeistä tunnetun Metsä 

Tissuen historialliset juuret ovat Mäntässä, 

jossa yhtiö aloitti tehdastoimintansa jo 150 

vuotta sitten.

Metsä Tissue on maailman ainoa suoma-

laisomisteinen pehmopaperin valmistaja. 

Yhtiö on osa Metsä Groupia, jonka emo-

yhtiöön Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu 

noin 100 000 suomalaista metsänomis-

tajaa. 

Hyvin hoidettu pohjoinen metsä kasvaa 

enemmän kuin sitä käytetään. Metsä 

Groupin kestävä arvoketju metsästä lop-

putuotteeksi asti takaa, että Katrin on aina 

laadukas ja vastuullinen valinta. 

Wc-tilan siisteys vaikuttaa merkittävästi 

käyttäjien mielikuvaan koko yrityksestä. 

Alkuvuonna julkaistun tutkimuksen* tulok-

set vahvistivat myös, että ihmiset haluavat 

kuivata wc-käynnin ja käsipesun jälkeen 

kätensä kaikkein mieluiten paperikäsi-

pyyhkeeseen.  

Tärkeintä on puhdas wc

Kotimainen pehmopaperivalmistaja Metsä 

Tissue teettää säännöllisesti tutkimuk-

sen suhtautumisesta yleisiin wc-tiloihin 

Suomessa ja muualla Euroopassa. Uusin 

tutkimus valmistui viime talvena ja paljasti 

kansalaisten mielipiteet keskellä pande-

mia-aikaa.

Tärkeintä on wc:n puhtaus. Suomalaisista 

vastaajista jopa 87 % on sitä mieltä, että 

yleisvaikutelma ravintolasta kohentuu, 

kun wc-tila on puhdas. Työpaikoilla 83 %:n 

mielestä hyvinvointi kohenee, kun wc-tila 

on hyvin hoidettu.

Paperinen käsipyyhe on ylivoimaisesti 

suosituin – ja myös THL:n suosittelema 

– tapa kuivata kädet wc-käynnin jälkeen. 

Myös paperin laadulla on iso merkitys. 

Vastaajista 83 % arvioi käsityksen pai-

kasta paranevan, kun wc:ssä on tarjolla 

hyvälaatuinen käsipyyhe.

Mitä laatu tarkoittaa?

Käyttäjä kokee paperin laadun käsituntu-

man ja käyttökokemuksen mukaan. Par-

haimmissa käsipyyhkeissä on yhden sijaan 

kaksi tai kolme pehmopaperikerrosta. 

Pyyhe tuntuu pehmeältä ja kestävältä ja 

samalla imukykyiseltä eikä ärsytä herkkää-

kään ihoa. Vähemmän paperiarkkeja riittää 

kuivaamiseen. 

Metsä Tissuen Katrin-tuotteissa on valin-

taa helpottamassa kolme laatuluokkaa: 

Plus, Classic ja Basic. Katrin Plus -tuotteet 

soveltuvat laadun ja ominaisuuksien puo-

lesta vaativimpaan käyttöön. Plus-tuottei-

den pääraaka-aineena on puhdas ensikuitu 

pohjoisesta metsästä.

Hyvä annostelija tukee laatukokemusta. Se 

sopii toiminnallisesti kaikille, siinä on riit-

tävästi kapasiteettia ja se annostelee luo-

tettavasti arkin kerrallaan. Annostelija on 

tarpeen mukaan kosketusvapaa. Se myös 

näyttää hyvältä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Katrin Inclusive -annostelijat.

Joutsenmerkki kertoo kestävistä rat-

kaisuista

Kaikilla suomalaisilla, Mäntässä valmis-

tetuilla Katrin-käsipyyhkeillä on Joutsen-

merkki. Se tarkoittaa muun muassa, että 

kuidut ovat peräisin vastuullisesti kasvate-

tuista metsistä ja energiantarve ja päästöt 

on minimoitu kaikissa tuotantovaiheissa. 

Mustat Katrin-annostelijat on valmistettu 

kierrätysmuovista.

Vastuulliset valinnat antavat mielenrauhaa. 

Puhtaat hygieniatilat, hyvälaatuinen paperi 

ja toimiva kokonaisratkaisu jäävät tutkitus-

ti asiakkaiden ja työntekijöiden mieleen ja 

kertovat, että heitä arvostetaan. 

* Kantar TNS / Metsä Tissue Washroom 

Survey 2021 -tutkimus



POhJANMAA

Tukkutalo Heinonen Oy
Tuottajantie 41, 60100 SEINÄJOKI
Puh. 06 4210 210
Fax 06 4210 222
seinajoki@tukkutalo.fi
www.tukkutalo.fi

KESKI-SUOMI

Tukkutalo Heinonen Oy
Pihkatie 1, 40530 JYVÄSKYLÄ
Puh. 06 450 5000
Fax 06 450 5022
jyvaskyla@tukkutalo.fi
www.tukkutalo.fi

SATAKUNTA

Palvelutukku Immonen Oy
Helmentie 7, 28360 PORI
Puh. 02 631 2100
Fax 02 631 2130
etunimi.sukunimi@immosentukku.fi
www.immosentukku.fi

PIrKANMAA, KANTA-hÄME JA 
PÄÄKAUPUNKISEUTU

Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy
Sähkömestarintie 7, 
13130 HÄMEENLINNA
Puh. 03 612 0301
myynti@tuoretuote.com (tilaukset)
tuoretuote@tuoretuote.com 
(muut asiat)
www.tuoretuote.com

PÄIJÄT-hÄME, KYMENLAAKSO
JA ETELÄ-KArJALA

Palvelutukku Kolmio
Paanakatu 8, 15150 LAHTI
Puh. 03 871 370
myynti@palvelutukkukolmio.fi 
www.palvelutukkukolmio.fi

LOUNAIS-SUOMI JA 
LÄNSI-UUSIMAA

Kimmon Vihannes Oy
Jalontie 39, 25330 KUUSJOKI
Puh. 02 727 4400
Fax 02 727 4411
tilaus@kimmonvihannes.fi
www.kimmonvihannes.fi

SAVO JA POhJOIS-KArJALA

Palvelutukku Itä-Suomi
Pomonkatu 5, 50150 MIKKELI
Puh. 020 729 9920
mikkeli@palvelutukkuitasuomi.fi
www.palvelutukkuitasuomi.fi

Rauhalahdentie 8, 70780 KUOPIO
Puh. 020 7299 921
kuopio@palvelutukkuitasuomi.fi
www.palvelutukkuitasuomi.fi

POhJOIS-SUOMI

Palvelutukku Pohjoinen 
Merilinja 6, 90400 OULU
Puh. 08 535 2600
Fax 08 311 4757

Kitkantie 135, 93600 KUUSAMO
Puh. 08 853 030
myynti@palvelutukkupohjoinen.fi
www.palvelutukkupohjoinen.fi

SUOMEN PALVELUTUKKUrIT OY   Äyritie 8 E, 01510 VANTAA   puh. 010 338 7820   www.palvelutukkurit.fi

Patu
PALVELUTUKKURIT
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