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POHJOISSUOMALAISTA RUOKAA
Kasvishovi on yli 30-vuotias oululainen perheyritys. Keittiössämme 
valmistuvat tuoreet lounassalaatit, maistuvat majoneesituotteet ja 
samettiset jälkiruoat. Ruokaisat isot salaatit ja maistuvat kastikkeet 
helpottavat ja monipuolistavat niin arki- kuin juhlaruokailuakin.  Vali-
koimaamme kuuluu myös suomalaiset marjapakasteet. Makujemme 
salaisuus tulee aidoista aineksista, paikallisuudesta ja intohimosta 
tehdä itse. 

Tästä kuvastosta löydät Kasvishovin kuluttajatuotteiden valikoiman, 
jota täydennämme uutuuksilla pitkin vuotta. Ruokaisat lounassalaa-
tit ovat maistuva ja terveellinen valinta lounashetkeen. Maukkaat 
majoneesituotteemme sopivat kaikenlaiseen ruoanlaittoon. Jälki-
ruokamme ovat kaikessa mutkattomuudessaan täydellinen valinta 
herkutteluhetkiin. Tervetuloa tutustumaan!

TUNNISTAT SEN MERKISTÄ!
Pohjois-Suomessa tuotettua ruokaa -merkki on 
viesti paikallisesta tuotteesta ja oman alueemme 
työpanoksesta. Tuotteet tehdään mahdollisim-
man pitkälle lähialueen raaka-aineita hyödyntäen. 
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Tonnikala 310 g
Tonnikalasalaatti saa itämaisen vivahteen hedelmäisestä Man-
goraja-kastikkeesta. Basilikaöljyllä marinoitu pasta tuo salaattiin 
ruokaisuutta sekä pitää nälän loitolla pidempään.

Tonnikalaa, marinoitua pastaa, persikkaa, paprikaa, kananmunaa, 

jäävuorisalaattia ja Kasvishovin Mangoraja-kastiketta. 

Tuotenumero:  600492

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

Pastrami 275 g
Pastramisalaatissa yhdistyvät maukkaan murea pastrami, pikant-
ti pikkelöity punasipuli, pitkään kypsytetyt juustolastut sekä mo-
nipuolinen salaattipohja. 

Naudan pastramia, pikkelöityä punasipulia, juustolastuja, kirsikkato-

maattia, kurkkua, jäävuorisalaattia, punasalaattia, friseesalaattia ja 

roomansalaattia. 

Tuotenumero:  600620

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

Kana-Caesar 200 g
Kanafileen, rapeiden krutonkien ja raikkaan salaattipohjan 
maailmankuulun yhdistelmän kruunaa Kasvishovin oma kastike. 

Kotimaista broilerfileetä, leipäkrutonkeja, juustolastuja, roomansalaat-
tia, jäävuorisalaattia ja Kasvishovin Caesar-kastiketta. 

Tuotenumero:  600601

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

LOUNASSALAATIT
Ruokaisat ja täyttävät lounassalaatit käyvät ateriaksi sellaisenaan. 

Salaatteihin makua antavat Kasvishovin keittiön kastikkeet. 

Käytämme ainoastaan tuoreita ja korkealaatuisia raaka-aineita. 
Pyrimme hyödyntämään paikallisten tuottajien satoa ja tuotantoa 

niin paljon kuin mahdollista.

Savulohi-Caesar 210 g
Caesar-salaatti saa paikallisen vivahteen Hätälän savulohesta ja 
Kasvishovin Caesar-kastikkeesta. Päälle pirskoteltava sitruuna 
tuo raikkautta pehmeään makuyhdistelmään.

Savulohta, leipäkrutonkeja, juustolastuja, sitruunaa, roomansalaattia, 

jäävuorisalaattia ja Kasvishovin Caesar-kastiketta.

Tuotenumero:  600518

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa
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Juustoinen-Kana 330 g
Täyttävä lounassalaatti kotimaisella kanalla ja timjamiöljyllä mari-
noidulla pastalla. Juustokuutiot tuovat mehevyyttä raikkaaseen sa-
laattipohjaan ja Mangoraja-kastike kokoaa maut yhteen.

Kotimaista broilerfileetä, jäävuorisalaattia, pastaa, timjamiöljyä, pap-

rikaa, persikkaa ja Kasvishovin Mangoraja-kastiketta.

Tuotenumero:  601671

Säilyvyys: 6 pv

ME: 6 rasiaa

Poro-Leipäjuusto 300 g
Pohjoisen savuporoa, pikkelöityä punasipulia ja pehmeää 
leipäjuustoa rapean salaattipedin päällä.

Savuporoa, leipäjuustoa, pikkelöityä punasipulia, jäävuorisalaattia, 

jääsalaattia ja Kasvishovin Bearnaise-kastiketta.

Tuotenumero:  600538

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

Paahtopaisti 300 g
Ruokaisa salaatti kotimaisella paahtopaistilla, kananmunalla ja 
kasviksilla höystettynä. Kokonaisuuden kruunaa rapeat sieme-
net ja balsamicokastike.

Paahtopaistia, kiinankaalta, rucolaa, kananmunaa, paprikaa, aurinko-

kuivattuja tomaatteja, salaattisiemeniä ja balsamico-kastiketta.

Tuotenumero:  601694

Säilyvyys: 6 pv

ME: 6 rasiaa

Taco-Broileri 300 g
Texmex-maustettua kanaa, rapeita jalapeno-kauralastuja värik-
kään salaattipohjan ja Kasvishovin Cheddarmajoneesin kera.

Kotimaista broilerfileetä, roomansalaattia, punasalaattia, friseesalaattia, 
ananasta, paprikaa, maissia, kauralastuja ja Kasvishovin Cheddar-

majoneesi.

Tuotenumero:  601577

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

Broileri-Pekoni 320 g
Reilusti broilerinfileetä, maukasta pekonia ja kauralastuja 
rapean salaattipedin päällä.

Kotimaista broilerinfileetä, pekonia, kauralastuja, jäävuorisalaattia, 
jääsalaattia ja Kasvishovin Caesar-kastiketta. 

Tuotenumero:  600652

Säilyvyys: 7 pv

ME: 6 rasiaa

Cobb 300 g
Amerikkalaisessa klassikossa yhdistyvät kanan, pekonin ja sini-
homejuuston mehevät maut. 

Kotimaista broilerinfileetä, pekonia, kauralastuja, jäävuorisalaattia, 
jääsalaattia ja Kasvishovin Caesar-kastiketta. 

Tuotenumero:  601695

Säilyvyys: 6 pv

ME: 6 rasiaa

#oulusatehtyäsallaattia

uutuus!

uutuus!
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Pähkinä-mozzarellasalaatti 1 kg

Mozzarellajuustoa, suolapähkinää, viinirypäleitä, kurkkua ja paprikaa 

värikkään viherpohjan päällä.  

Tuotenumero:  601476

Säilyvyys:  5 pv

ME: 4 rasiaa

Kana-Caesar 1 kg

Kotimaista broilerfileetä, leipäkrutonkeja, juustolastuja, roomansalaat-
tia, jäävuorisalaattia ja Kasvishovin Caesar-kastiketta.

Tuotenumero:  601050

Säilyvyys: 6 pv

ME: 4 rasiaa

Kinkkupastasalaatti 700 g

Pastaa, palvikinkkua, maustekurkkua, paprikaa, kesäkurpitsaa, purjoa 

ja majoneesia.

Tuotenumero:  601067

Säilyvyys: 10 pv

ME: 3 rasiaa

Savulohipastasalaatti 700 g

Pastaa, porkkanaa, savulohta, paprikaa ja majoneesia.

Tuotenumero:  601062

Säilyvyys: 5 pv

ME: 3 rasiaa

ISOT SALAATIT
Kasvishovin isojen salaattien tuoteperhe koostuu rouskuvista raasteista, ruokaisista pastasa-
laateista ja maistuvista kilon salaattisekoituksista. Raastesalaatit sopivat arkiruokailuun sellaise-
naan tai lämpiminä lisukkeina pannun kautta pyöräytettynä. Pastasalaatit taas vievät nälän men-
nessään isommaltakin porukalta. Kilon salaatteihin olemme valinneet mutkattomia tuotteita, 
jotka sopivat sekä kotitoimiston terveelliseen ruokailuun että viikonlopun isompiin kattauksiin.

Meetvurstipastasalaatti 700 g

Pastaa, meetvurstia, maustekurkkua, paprikaa ja majoneesia.

Tuotenumero:  601061

Säilyvyys: 5 pv

ME: 3 rasiaa

Taco-broilerisalaatti 1 kg 
Texmex-maustettua kanaa, jalapeno-kauralastuja, paprikaa, makeaa 

maissia ja ananasta värikkään salaattisekoituksen päällä. Salaatin 

viimeistelee Kasvishovin Cheddar-majoneesi.

Tuotenumero:  601477

Säilyvyys: 6 pv

ME: 4 rasiaa

Raastesalaatti 500 g
Punakaali, kaali, porkkana, retiisi ja kesäkurpitsa.

Tuotenumero: 601668

Säilyvyys: 6 pv

ME: 3 rasiaa

Raastekimara 700 g

Kaali, porkkana, kesäkurpitsa ja säilykeananas.

Tuotenumero:  601025

Säilyvyys: 6 pv

ME: 3 rasiaa

uutuus!

Kanapastasalaatti 700 g

Kotimaista tacomaustettua kanaa, pastaa, kidneypapuja, paprikaa, 

maissia ja kesäkurpitsaa.

Tuotenumero: 601669

Säilyvyys: 9 pv

ME: 3 rasiaa
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Chili-Valkosipulipikkelssi 200 g
 Valkosipulipikkelssi on saanut uuden veljen, Chili-Valkosipulipik-
kelssin. Potkua, valkosipulia tai makunautintoa tästä tuotteesta 
ei puutu ja se onkin kotigrillaajan ykköstuote. Kokeile itseteh-
tyihin street food-annoksiin, kuten hampurilaisiin, hotdogeihin 
tai bataattiranskalaisten dippailuun. 

Tuotenumero: 601479

Säilyvyys: 90 pv

ME: 5 rasiaa

Metsäsienisalaatti 200 g
Metsäsienisalaattimme on tehty aidoista metsäsienistä perin-
teitä vaalien. Sienten ja majoneesin pehmeä sekä tasapainoinen 
yhdistelmä toimii erinomaisesti esimerkiksi graavilohen kanssa.

Tuotenumero: 600564

Säilyvyys: 27 pv

ME: 6 rasiaa

Valkosipulipikkelssi 200 g
Kestosuosikkimme, valkosipulinen ja täyteläinen majoneesi-
herkku taipuu monenlaiseen herkutteluun. Kokeile esimerkiksi 
ruisleivän päälle, lihan kanssa, ja hampurilaisten väliin.

Tuotenumero: 600481

Säilyvyys: 90 pv

ME: 6 rasiaa

Chilimajoneesi 200 g
Chilimajoneesi sisältää ripauksen makeutta ja sopii erityisesti 
hampurilaisten, ranskalaisten ja tortillojen kanssa nautittavaksi!

Tuotenumero: 600635

Säilyvyys: 29 pv

ME: 6 rasiaa

MAJONEESIHERKUT
Klassikot
Suuren suosion saavuttaneet majoneesiherkkumme 
sopivat monenlaiseen ruoanlaittoon ja herkutteluun. 
Valikoimasta löydät klassikoita kuten Valkosipulipik-
kelssin ja Metsäsienisalaatin. Uutuutena olemme tänä 
vuonna tuoneet valikoimaan Chili-Valkosipulipikkelssin. 

Kesti Kylmäsavuporosalaatti 200 g
Pohjolan makua kylmäsavuporon, ruohosipulin ja 
majoneesin yhdistelmänä.

Tuotenumero: 600596

Säilyvyys: 39 pv

ME: 6 rasiaa

Kesti Kylmäsavulohisalaatti 200 g
Merellinen herkku Hätälän kylmäsavulohesta, tillistä ja 
majoneesista.

Tuotenumero: 600597

Säilyvyys: 35 pv

ME: 6 rasiaa

MAJONEESIHERKUT
Kestit
Kun perhe tai ystävät kokoontuvat saman pöydän anti-
mien ääreen, on aihetta juhlaan. Kesti-majoneesisalaat-
timme on luotu hetkiin, jolloin arkinen ei riitä. Kokeile 
hyydykekakkuihin, uuniperunan täytteeksi tai rieskarulliin.  
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Caesarkastike 250g
Kasvishovin omalla reseptillä tehty Caesarkastike vii-
meistelee kotikeittiössä itsetehdyt salaatit. Kasvishovin 
lounassalaateista tuttu kastike nyt pullossa.

Tuotenumero: 600639

Säilyvyys: 59 pv

Lihamarinadi 300g 
Makean mausteinen marinadi kaikelle lihalle. Marinoi 
etukäteen tai sivele jälkeenpäin grillatun lihan pintaan. 
Mureuttaa ja maustaa naudan, possun ja kanan. 

Tuotenumero:  601467

Säilyvyys: 39 pv

Cheddarmajoneesi 250g
Petollisen hyvää Cheddarjuustosta! Venyvä majonee-
sikastike tortilloihin, nachoille, gratinointiin ja street 
food-ruoille. 

Tuotenumero:  601414

Säilyvyys: 21 pv

Kurkkumajoneesi 250g
Suomalaisten kestosuosikki Kurkkumajoneesi nyt ou-
lulaisella reseptillä tehtynä. Herkullista maustekurkkua 
ja maukasta majoneesia. Kokeile hampurilaisiin, ranska-
laisten dippailuun, nugeteille ja fish and chips annoksiin.

Tuotenumero: 601413

Säilyvyys: 16 pv

Kalamarinadi 300g
BBQ-kastike kalalle ja ravuille. Käytä marinoimiseen en-
nen paistoa tai glaseeraa lohelle kaunis väri ja makean 
maukas kuori. 

Tuotenumero:  601422

Säilyvyys: 39 pv

Mangoraja 250g
Hedelmäinen Mangoraja, jossa pieni vivahde itämaisen 
keittiön makuja. Tuttu kastike Kasvishovin Tonnika-
la-lounassalaatista. Sopii erinomaisesti myös paistetun 
kanan ja kalan kylkeen.

Tuotenumero: 600576

Säilyvyys: 39 pv

KASVISHOVIN 
SOOSIT
Kastikkeemme antavat viimeisen silauksen 
niin salaateille kuin lämpimillekin ruuille. 
Kurkku- ja Cheddarmajoneesi viimeiste-
levät erilaiset streetfood-annokset ja ovat 
erinomaisia dippejä. Kasvishovin supersuo-
sittu Caesarkastike ja Mangoraja ovat par-
haimmillaan erilaisten salaattien kastikkei-
na. Liha- ja kalamarinadi ovat kotigrillaajan 
varma valinta.  

Soosien säilytys enintään + 6 °c
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Passion-Ananasvaahto 150 g (kausimaku)
Raikasta tropiikin passionhedelmää ja makeaa ananasta sisältävä 
valmis jälkiruokaherkku. 

Vispikerma, mascarponejuusto, passionpyree ja ananas.

Tuotenumero:  601364

Säilyvyys: 14 pv

ME:  8 rasiaa

Luumu-mascarponerahka 150g (kausimaku)
Samettisen täyteläinen jälkiruoka joulunajan herkutteluun. 

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, kuivattu luumu, 

sokeri ja vaniljasokeri.

Tuotenumero:  601468

Säilyvyys: 14 pv

ME: 8 rasiaa

Tyrni-mascarponerahka 150g
Täyteläinen ja pehmeän kirpakka rahkaherkku vitamiinipitoi-
sista tyrneistä.  

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, tyrnimehu, sokeri 

ja vaniljasokeri.   

Tuotenumero: 600984

Säilyvyys: 14 pv

ME: 8 rasiaa

Puolukka-mascarponerahka 150g
Taivaallisen pehmeä suomalaisista puolukoista tehty jälkiruoka-
rahka.

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, puolukka, 

sokeri ja vaniljasokeri.

Tuotenumero:  601049

Säilyvyys: 14 pv

ME: 8 rasiaa

JÄLKIRUOAT
Kasvishovin samettiset jälkiruoat on tehty rakkaudella 
Oulussa. Jälkiruoissa suosimme kotimaisia marjoja ja 
mutkattomia makupareja. Kokeile ja ihastu!

Sitruuna-mascarponerahka 150g (kausimaku)
Raikas ja runsaan sitruksinen rahkaherkku. 

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, sitruuna, sokeri 

ja vaniljasokeri.

Tuotenumero:  601072

Säilyvyys: 14 pv

ME: 8 rasiaa

Kinuski-mascarponerahka 150g 
Herkullinen kinuski ja rouhea pähkinäkrokantti ovat vastusta-
maton yhdistelmä.

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, Salted caramel -kastike, 

hasselpähkinäkrokantti ja vanilliinisokeri.

Tuotenumero:  601660

Säilyvyys: 13 pv

ME: 8 rasiaa

Suklaa-mascarponerahka 150g 
Tämä jälkkäri on suklaan ystäville. Täyteläinen mascarpone ja 
tuhti suklaa kerrassaan sulavat suussa.

Maitorahka, vispikerma, mascarponejuusto, suklaakastike, tummasuk-

laa-kihara ja vanilliinisokeri.

Tuotenumero:  601661

Säilyvyys: 12 pv

ME: 8 rasiaa

uutuus!

uutuus!

Sama maku - 
Uudistunut pakkaus!
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Suomalainen pakastettu mustikka 500 g
Tuotenumero:  600743

ME: 18 pussia

 Suomalainen pakastettu puolukka 500 g
Tuotenumero: 600771

ME: 18 pussia

Suomalainen pakastettu karpalo 500 g
Tuotenumero: 601686

ME: 14 pussia

Suomalainen pakastettu vadelma 500 g
Tuotenumero:  600742

ME: 14 pussia

Suomalainen pakastettu mansikka 1 kg
Tuotenumero:  600739

ME: 6 pussia

Suomalainen marjasekoitus 500 g
Mansikka 60%, mustikka 20% ja 

vadelma/karhunvadelma 20%

Tuotenumero:  601502

ME: 14 pussia

SUOMALAISET 
MARJAPAKASTEET 
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www.kasvishovi.fi

Asiakaspalvelu 
p. 08 535 2600 
myynti@palvelutukkupohjoinen.fi

Jarkko Viitanen | Myyntipäällikkö
p. 040 356 5445

Annina Ruotsalainen | Avainasiakaspäällikkö 
p. 044 735 2601 

Jokke Tuulaniemi | Kenttämyyntipäällikkö 
p. 050 345 5477

Minna Hepolammi | Myyntineuvottelija 
p.  044 735 2605

Heli Heino  | Myyntineuvottelija 
p. 044 735 2606

Lauri Stenius | Myyntineuvottelija 
p. 040 356 6609

Matias Perttunen | Myyntineuvottelija 
p. 050 479 7073

Sähköpostimme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@palvelutukkupohjoinen.fi

YHTEYSTIEDOT

www.palvelutukkupohjoinen.fi


