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AINEKSET:
 Ananas, ananasmehu.

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sokeria 16,5 %
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Gluteeniton 
• Laktoositon 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon  
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon
• Tuote sopii diabeetikoille, koska ananakseen ei ole lisätty sokeria.

Valmistuttaja: Kotipizza Oyj
Valmistaja: Great Giant Pineapple 
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy  
Alkuperämaa: Indonesia tai Thaimaa

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 56 kcal
rasva 0,5 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 13 g
josta sokereita 13 g 
proteiini 0,5 g
suola 0,01 g

ANANAS, SÄILYKE

Olemme syystäkin ylpeitä Kotipizzan ananaksesta. 10 000 ihmistä työllistävä Great Giant Pineapple on toimittanut 
ananaksemme jo toistakymmentä vuotta. GGP tuottaa tasaista laatua ja on esimerkillinen työnantaja. Esimerkiksi 
työntekijöiden lapsille on rakennutettu koulu ja päiväkoti. Yritys suhtautuu myös ympäristöasioihin intohimoisesti. 
Siitä kertovat mm. peltojen laidoille istutetut bambumetsiköt, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Ananakset pakataan omaan mehuunsa, jolloin ananaksen oma herkullinen maku säilyy. Kotipizzan ananas 
purkitetaan viimeistään 24 tuntia pellolta keräämisen jälkeen ja tuotantoon valitaan tarkoin oikean väriset ja 
oikein kypsyneet hedelmät. Pizza cut -ananas leikataan juuri oikean kokoisiksi paloiksi ja kova keskiosa poistetaan 
huolellisesti. 
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AURA-SINIHOMEJUUSTO

Vuosikymmeniä sitten kaipasimme pizzan päälle tasaisesti levittyvää sinihomejuustoa. Ongelma ratkaistiin 
rakentamalla juuston valmiiksi murentava tehdaslinja Valion kanssa. Nyt Kotipizzan tarpeisiin suunniteltua Aura-
sinihomejuustoa myydään kotitalouksillekin. Vähintään neljä viikkoa kypsyvän Aura-sinihomejuuston valmistukseen 
käytetään vuosittain noin 15 miljoonaa litraa suomalaista maitoa.

AINEKSET: 
MAITO (Suomi), hapate, suola (3,1 %), sinihomeviljelmä, happamuudensäätöaine (E509) ja paakkuuntumisenestoaine 
(E460). Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E460 
• E509 

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia  
• Runsaasti proteiinia
• Sisältää pastöroitua maitoa  
• Ei sisällä lisättyjä sokereita
• Ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita
• Homogenoitu
• Pastöroitu
• Väriaineeton
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Mikrobiologinen juoksute
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon (lakto-vegetaarinen)
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Allergeenit maito ja maitotuotteet

Valmistaja: Valio Oyj  
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 340 kcal
rasva 29 g
josta tyydyttynyttä 16 g
hiilihydraatit 0 g
josta sokereita 0 g
proteiini 18 g
suola 3,1 g
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AVOKADO, PAKASTE

Hass-lajikkeen avokado tulee Perusta ja on 99 prosenttisesti avokadoa. Suosimme kotimaisia raaka-aineita, mutta 
avokadon kasvattaminen Suomessa on hieman haastavaa. Siksi tilaamme laatua lautaselle Euroopan johtavalta 
avokadotuotteiden toimittajalta, jonka tuotteet saapuvat meille pakastettuina.

AINEKSET: 
Hass-avokado 99 %, vesi, suola, hapettumisenestoaineet (E300 ja E330).

LISÄAINEET 
• E300
• E330 

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä pähkinää
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Pakkauttaja: Salud Foodgroup Europe
Maahantuoja: SeaGood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Peru

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G 
energia 176 kcal
rasva 17 g
josta tyydyttynyttä 4,8 g
hiilihydraatit 2,4 g
josta sokereita 1,5 g
proteiini 1,1 g
suola 0,3 g
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BARBEQUEKASTIKE

Sipulinmuruja ja sinapinsiemeniä sisältävä tomaattinen BBQ-kastike on makean mausteinen ja suomalaiseen 
makuun sopiva. Kotipizzan BBQ-kastike sopii myös vegaaneille.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, tomaatti, vesi, punaviinietikka, 
WORCHESTER-kastike, siirappi, sipuli, sokeri, suola 
(1,51 %), muunnettu perunatärkkelys, valkosipuli, 
SINAPPI, SOIJA, savuaromi, SELLERI, säilöntäaineet 
(E202, E211), stabilointiaine (E415). 

LISÄAINEET 
• E202 
• E211
• E415 

MAUSTEET 
• Rypsiöljy  
• Tomaatti
• Siirappi  
• Punaviinietikka
• Worchester-kastike (soija)
• Sokeri
• Valkosipuli  
• Cayenne
• Suola  
• Savuromi
• Sipuli  
• Selleri
• Sinappi  
• Muunnettu perunatärkkelys
• Soija 

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää soijaa
• Sisältää sinappia
• Sisältää selleriä
• Sisältää Worchester-kastiketta (soija)
• Sisältää kasviöljyä (rypsiöljy) 
• Sisältää sipulia ja valkosipulia
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Ei sisällä eläinperäisiä raaka-aineita 
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja 
lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Worchester-kastike on kalaton. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 223 kcal
rasva 14,1 g
josta tyydyttynyttä 1,1 g
hiilihydraatit 21,8 g
josta sokereita 20,2 g
proteiini 1,3 g
suola 1,51 g
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BBQ-DIPPI 50 ML

Kivasti makea, rohkeasti sipulinmuruilla ja sinapinsiemenillä maustettu ja täysin vegaaninen BBQ-dippi ei petä 
herkuttelijaa.
 

AINEKSET:
Rypsiöljy, tomaatti, vesi, punaviinietikka, WORCHES-
TER-kastike, siirappi, sipuli, sokeri, suola (1,51 %), 
muunnettu perunatärkkelys, valkosipuli, SINAPPI, 
SOIJA, savuaromi, SELLERI, säilöntäaineet (E202, 
E211), stabilointiaine (E415).
 

LISÄAINEET
• E202
• E211
• E415
 

MAUSTEET
• Rypsiöljy
• Tomaatti
• Siirappi
• Punaviinietikka
• Worchester-kastike (soija)
• Sokeri
• Valkosipuli
• Cayenne
• Suola
• Savuaromi
• Sipuli
• Selleri
• Sinappi
• Muunnettu perunatärkkelys
• Soija
 

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää soijaa
• Sisältää sinappia
• Sisältää selleriä
• Sisältää Worchester-kastiketta (soija)
• Sisältää kasviöljyä (rypsiöljy)
• Sisältää sipulia ja valkosipulia
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton
 

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Ei sisällä eläinperäisiä raaka-aineita
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-ovove-
getaariseen ruokavalioon
 

HUOMIOITAVAA
• Worchester-kastike on kalaton.
 
 
Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli
Alkuperämaa: Suomi
 

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G DIPPI 50 G
energia 223 kcal  111,5 kcal            
rasva 14,1 g 7,05 g   
josta tyydyttynyttä 1,1 g 0,55 g   
hiilihydraatit 21,8 g 10,9 g   
josta sokereita 20,2 g 10,1 g   
proteiini 1,3 g 0,65 g   
suola 1,51 g 0,75 g  
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BEEF ‘N’ ROAST-NAUDANJAUHELIHA

Suomalaisesta GMO-vapaasta naudanlihasta Saarioisten kanssa yhteistyössä valmistetun beef’n’roastin 
lihapitoisuus on 95 %. Kotimainen naudanliha on maustettu mm. valkosipulilla, cayennenpippurilla ja korianterilla.

AINEKSET: 
GMO-vapaa suomalainen naudanliha, jodioitu suola (1,5 %), mausteet (paprika, sokeri, mustapippuri, valkosipuli, 
sipuli, valkopippuri, cayenne, korianteri, kurkuma, paprika-aromi). Lihapitoisuus 95 %. 

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET 
• Jodioitu suola 
• Paprika
• Paprika-aromi 
• Sokeri 
• Valkopippuri
• Kurkuma 
• Mustapippuri
• Valkosipuli 
• Korianteri
• Cayenne
• Sipuli

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä kananmunaa
• Ei sisällä soijaa
• Sisältää sipulia ja valkosipulia
• Laktoositon 
• Gluteeniton
• Runsasproteiininen 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella HK Ruokatalo Oy,
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 193 kcal
rasva 18 g
josta tyydyttynyttä 8,1 g
hiilihydraatit 1,8 g
josta sokereita 1,2 g
proteiini 16 g 
suola 1,5 g
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BEARNAISEKASTIKE

Bearnaisekastike on rakuunalla ja persiljalla maustettu perinteinen kastike lihalle.

AINEKSET: 
Rapsiöljy, vesi, MUNANKELTUAINEN, viinietikka, sokeri, suola, rakuuna, persilja, sipuli, valkosipuli, mausteet, yrtit, 
aromi, sitruunatäysmehutiiviste, glukoosisiirappi, etikka, happamuudensäätöaine (E330), säilöntäaineet (E202, 
E211), väriaine (E160). Voimakassuolainen.  

LISÄAINEET 
• E160
• E202
• E211

MAUSTEET 
• Rapsiöljy                                                     • Glukoosisiirappi
• Sokeri                                                          • Voiaromi
• Persilja                                                        • Viinietikka
• Sitruunatäysmehutiiviste                    • Rakuuna
• Betakaroteeni                                          • Valkosipuli
• Munankeltuainen                                    • Etikka
• Suola                                                           • Worchesterkastike
• Sipuli

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää valkosipulia
• Sisältää kasvisöljyä (rapsiöljy) 
• Gluteeniton
• Laktoositon

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia
• Sopii vegetaristien, ovo-vegetaristien ja lakto-ovovegetaristien ruokavalioon

Kananmunankeltuainen on tuore pastöroitu ja suolattu kananmunakeltuaismassa joka tulee joko EU:sta, Norjasta, 
USA:sta tai Kanadasta.

Valmistaja: Rydbergs
Maahantuoja: Riitan Herkku
Alkuperämaa: Ruotsi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 650 kcal
rasva 74 g
josta tyydyttynyttä 5,2 g
hiilihydraatit 0,5 g
josta sokereita 0,2 g
proteiini 0,9 g 
suola 1,2 g
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CHEDDARJUUSTOKASTIKE 

Cheddarjuustopohjainen juokseva sulatejuusto

AINEKSET:
Vesi, cheddarsulatejuusto 65 %, cheddarjuusto, VOI, sulatesuolat (E339, E452), muunnettu tärkkelys, paprikauute, 
säilöntäaineet (E200, E202), jodioitu suola, betakaroteeni (E160A).

LISÄAINEET 
• E160A
• E200 
• E202
• E339
• E452

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Laktoositon
• Gluteeniton
• Sisältää cheddarjuustoa
• Sisältää voita 
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa 
• Mikrobiologinen juoksute

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Ei sovellu kasvisruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia
• Soveltuu lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Ei sovellu maidottomaan ruokavalioon 
     
  
Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella Seagood Oy Fort Deli
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 191 kcal
rasva 16,7 g
josta tyydyttynyttä 9,4 g
hiilihydraatit 3,1 g
josta sokereita 0,1 g
proteiini 6,6 g
suola 2,4 g
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CHILIMAJONEESI 

Se on täällä! Vanha tuttu chilimajoneesi, jonka veroista ei löydy muualta. Chipotlella, paprikalla ja pippureilla maustettu 
raikas ja makeahko tomaattinen majoneesi on asiakkaiden rakastama ja sopii vaativampaankin chilin himoon. 

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, tomaatti, sokeri, viinietikka, 
KANANMUNANKELTUAINEN, chipotle, valkosipuli, 
sipuli, SOIJA, paprika, ranskankerma-aromi, sitruuna, 
persilja, SINAPINSIEMEN, suola (1,0 %), betakaroteeni 
(E160a), sakeuttamisaine (E415) ja säilöntäaineet 
(E202, E211). 

LISÄAINEET 
• E160a
• E202 
• E211
• E415

MAUSTEET
• Rypsiöljy  
• Tomaatti  
• Viinietikka  
• Kananmunankeltuainen
• Chipotle  
• Valkosipuli
• Soija  
• Paprika
• Aromit  
• Sitruuna
• Sipuli  
• Persilja 
• Suola  
• Sinapinsiemen
• Sokeri  
• Ranskankerma-aromi

RUOKAVALIOTIEDOT   
• Ei sisällä maitoproteiinia  
• Gluteeniton
• Sisältää sinapinsiemeniä 
• Laktoositon
• Sisältää kananmunaa 
• Sisältää soijaa
• Sisältää valkosipulia 
• Sisältää tomaattia 
• Sisältää kasvisöljyä (rypsiöljy)

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 512 kcal
rasva 55,2 g
josta tyydyttynyttä 3 g
hiilihydraatit 6,9 g
josta sokereita 4,3 g
proteiini 2,7 g
suola 0,96 g
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CHILIDIPPI 50 ML 

Chilidippimme tuntuu varpaissa saakka. Kyseessä on tietysti alkuperäinen, Kotipizzan vanha tuttu makunautinto 
vaativampaankin chilin himoon.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, tomaatti, vesi, chipotle, 
KANANMUNANKELTUAINEN, SINAPINSIEMEN, 
viinietikka, sokeri, suola (0,98 %),  chili, valkosipuli, 
SOIJA, muunnettu perunatärkkelys, savuaromi, 
betakaroteeni (E160a), sitruuna, oregano, basilika, 
persilja, säilöntäaineet (E202, E211) ja stabilointiaineet 
(E415, E412). 

LISÄAINEET 
• E160a
• E202 
• E211
• E412
• E415 

MAUSTEET
• Rypsiöljy  
• Tomaatti   
• Viinietikka  
• Kananmunankeltuainen    
• Chipotle  
• Valkosipuli
• Soija  
• Paprika
• Savuaromi  
• Sitruuna
• Sipuli  
• Persilja 
• Suola  
• Sinapinsiemen
• Sokeri  
• Chili
• Oregano  
• Basilika

RUOKAVALIOTIEDOT   
• Ei sisällä maitoproteiinia  
• Gluteeniton
• Sisältää sinapinsiemeniä 
• Laktoositon
• Sisältää kananmunaa 
• Sisältää soijaa
• Sisältää valkosipulia 
• Sisältää tomaattia
• Sisältää kasviöljyä (rypsiöljy)

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunakeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G DIPPI 50 G
energia 454 kcal 227 kcal
rasva 46,1 g 23,05 g
josta tyydyttynyttä 3,5 g 1,75 g
hiilihydraatit 8 g 4 g
josta sokereita 6,6 g 3,3 g
proteiini 1,5 g 0,75 g
suola 0,98 g 0,49 g
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CHIPOTLEDIPPI 50 ML 

Kotipizzan chipotle-majoneesi saa makunsa chipotlechilistä, chilirouheesta ja hickorysavuaromista.  
Se tarjoaa mukavasti poltetta.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, tomaatti, chipotle, jalapeno, viinietikka, 
sokeri, suola (1,16 %), KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, SOIJA, muunnettu perunatärkkelys, 
paprika, savuaromi, sitruuna, sakeuttamisaineet (E415, 
E412),  säilöntäaineet (E202, E211).

LISÄAINEET 
• E202
• E211
• E411
• E415 

 
MAUSTEET
• Rypsiöljy   
• Soija
• Sinapinsiemen   
• Kananmunankeltuainen
• Tomaatti   
• Paprika
• Suola   
• Savuaromi
• Viinietikka   
• Sitruuna
• Jalapeno   
• Muunnettu perunatärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää kananmunankeltuaista    
• Sisältää soijaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Sisältää lisättyjä sokereita
• Sisältää tomaattia
• Laktoositon 
• Gluteeniton 
• Maidoton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunakeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Valmistusmaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G DIPPI 50 G
energia 404 kcal  202 g
rasva 42 g 21 g
josta tyydyttynyttä 2,4 g 1,2 g
hiilihydraatit 9,2 g 4,6 g
josta sokereita 5,7 g 2,85 g
proteiini 1,9 g 0,95 g
suola 1,16 g 0,58 g
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CHIPOTLEMAJONEESI 

Kotipizzan chipotlemajoneesi saa makunsa chipotlechilistä, chilirouheesta ja hickorysavuaromista.  
Se tarjoaa mukavasti poltetta.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, tomaatti, chipotle, jalapeno, viinietikka, 
sokeri, suola (1,16 %), KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, SOIJA, muunnettu perunatärkkelys, 
paprika, savuaromi, sitruuna, sakeuttamisaineet (E412, 
E415),  säilöntäaineet (E202, E211).

LISÄAINEET 
• E202
• E211
• E411
• E415 

 
MAUSTEET
• Rypsiöljy   
• Soija
• Sinapinsiemen   
• Kananmunankeltuainen
• Tomaatti   
• Paprika
• Suola   
• Savuaromi
• Viinietikka   
• Sitruuna
• Jalapeno   
• Muunnettu perunatärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää kananmunankeltuaista    
• Sisältää soijaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Sisältää lisättyjä sokereita
• Sisältää tomaattia
• Laktoositon 
• Gluteeniton 
• Maidoton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunakeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Valmistusmaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 404 kcal
rasva 42 g
josta tyydyttynyttä 2,4 g
hiilihydraatit 9,2 g
josta sokereita 5,7 g
proteiini 1,9 g
suola 1,16 g
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FALAFEL, PAKASTE

Vuonna 2016 myyntiin tulleet Kotipizzan falafelit ovat sataprosenttinen luomutuote. Hollannissa kikherneistä 
valmistetut pyörykät on maustettu tuoreilla yrteillä.

AINEKSET: 
Kikherne (liotettu) 70 %, sipuli 12 %, persilja 10 
%, vesi, merisuola 1,1 %, valkosipuli, kumina, 
auringonkukkaöljy, ksantaani (E415), guarkumi (E412).

LISÄAINEET 
• E412
• E415 

MAUSTEET
• Kikherne   
• Sipuli 
• Valkosipuli 
• Persilja
• Merisuola
• Kumina
• Auringonkukkaöljy

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Luomu   
• GMO-vapaa
• Sisältää auringonkukkaöljyä  
• Sisältää sipulia ja valkosipulia  
• Ei sisällä sinapin siemeniä  
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä kalaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Ei sisällä äyriäisiä
• Ei sisällä pähkinöitä
• Ei sisällä selleriä
• Laktoositon 
• Gluteeniton 
• Ei sisällä lupiinia
• Ei sisällä rikkidioksidia
• Ei sisällä seesaminsiemeniä
• Ei sisällä soijaa

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-
ovovegetaariseen ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Guarkumi on guar-kasvista saatava luonnonkumi, joka 
on sakeuttamisaine. 

Valmistaja: Florentin Organic Kitchen Hollanti 
Maahantuoja: Fafa’s Oy     
Alkuperämaa: Hollanti

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 241 kcal
rasva 14,3 g
josta tyydyttynyttä 2,2 g
hiilihydraatit 15,9
josta sokereita 2,0 g
proteiini 7,6 g
suola 1,1 g
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FETAJUUSTO

Kreikan vuoristoa karjansa kanssa kiertäneiltä esi-isiltä perityt opit takaavat, että perinteisillä menetelmillä aitoa 
kreikkalaista fetaa valmistavan Roussasin perhetilan tuotteet herättävät ihastusta maailmanlaajuisesti. 70 prosenttia 
lampaanmaitoa ja 30 prosenttia vuohenmaitoa sisältävä fetajuusto on valmistettu pastöroidusta maidosta. 

AINEKSET: 
Pastöroitu MAITO (lampaanmaito 70 %, vuohenmaito 30 %), merisuola, hapate, juoksute.

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Merisuola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia  
• Sisältää pastöroitua maitoa  
• Ei sisällä lisättyjä sokereita
• Väriaineeton
• Pastöroitu
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Mikrobiologinen juoksute
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvis- ja lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Roussas Dairy SA, Almyros, Kreikka 
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy
Alkuperämaa: Kreikka

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 250 kcal
rasva 20,2 g
josta tyydyttynyttä 13,7 g
hiilihydraatit 1,3 g
josta sokereita 0,5 g
proteiini 15,6 g
suola 2–3,5 g
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HERKKUSIENI, TUORE

Champ-herkkusienet tulevat Kotipizza-ravintoloihin tuoreina. Ne viljellään ilman torjunta-aineita ja jokainen sieni 
poimitaan käsin. Pohjoismaiden johtavan valkoisten herkkusienten toimittajan Mykora Oy:n toiminnan laatu on 
tarkastettu ja se vastaa ISO 9001:2008 -standardin ja Laatutarhan asettamia vaatimuksia.

AINEKSET: 
Tuore herkkusieni.

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Alkuperämaa: Suomi
Valmistaja: Mykora Oy
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 25 kcal
rasva 0,3 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 3 g
josta sokereita 0,1 g
proteiini 2,1 g
suola 0 g
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HÄRKIS, KYPSÄ HÄRKÄPAPUVALMISTE 

Härkis on runsaasti kasvisproteiinia sisältävä kypsä härkäpapuvalmiste, jota voi sellaisenaan käyttää ruoanlaitossa. 
Sen pääraaka-aine on kotimainen härkäpapu. Suomalaisen Verson valmistama Härkiksen pääraaka-aineet tulevat 
pääosin eteläpohjalaisilta tiloilta. Suositun kotimaisen tuotteen valttikortti on sen ympäristöystävällisyys.

AINEKSET: 
Härkäpapu 52 %, vesi, rypsiöljy, herneproteiini, 
muunnettu tärkkelys, jodioitu suola (0,65 %), melassi, 
kasvisuute (sipuli), sokerikulööri, stabilointiaineet 
(E460, E461), kasvikuitu, mustapippuri. 

LISÄAINEET 
• E150A  
• E460
• E461 

MAUSTEET
• Härkäpapu   
• Rypsiöljy
• Herneproteiini    
• Kasviskuitu
• Jodioitu suola   
• Paahdettu sipuli
• Melassi   
• Kasvisuute (sipuli)
• Kasvikuitu   
• Mustapippuri 
• Sokerikulööri   
• Muunnettu tärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää palkokasveja tai -valmisteita 
• Ei sisällä maitoa 
• Sisältää maissia ja -valmisteita 
• Laktoositon
• Gluteeniton
• Ei sisällä kananmunaa  
• Ei sisällä kalaa tai äyriäisiä 
• Ei sisällä pähkinöitä  
• Ei sisällä hedelmiä  
• Ei sisällä soijaa    
• Ei sisällä selleriä  
• Ei sisällä sinappia  
• Ei sisällä lihaa 
• Ei sisällä lupiinia 
  

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii vegetaariseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-
ovovegetaariseen ruokavalioon
• Ei kosher- ja halal-sertifioitu
• Sopii gluteenittomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA:
• Kotimaisuusaste 69 %
• Härkäpapu on kotimaista ja viljelty Etelä-Suomessa ja 
Etelä-Pohjanmaalla 

Valmistuttaja: Verso Food Oy  
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 216 kcal
rasva 9 g
josta tyydyttynyttä 1 g
hiilihydraatit 13 g
josta sokereita 2 g
proteiini 17 g
suola 1,5 g
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JALAPENO, SÄILYKE

Vihreät jalapenopippurit viipaloituna etikkaliemessä tulevat Meksikon auringon alta. 

AINEKSET: 
Jalapenoviipale, vesi, etikka, suola, stabilointiaine (E509).

LISÄAINEET 
• E509

MAUSTEET
• Jalapeno
• Suola
• Etikka

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Valmistaja: Indel Foods Productions INC  
Pakkauttaja: Indel Foods Productions INC 
Maahantuoja: Seagood Oy Fort Deli   
Alkuperämaa: Meksiko

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 15 kcal
rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 3 g
josta sokereita 0 g
proteiini 0 g
suola 3,8 g
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JAUHELIHAKASTIKE

Kotipizzan jauhelihakastikkeen erinomainen reseptiikka on kehitetty suomalaiseen makuun ja varsinkin lasten 
suuhun sopivaksi. Se on edelleen yksi Kotipizzan suosituimmista täytteistä tehtyään paluun ravintoloihimme 
keväällä 2015. Jauhelihakastikkeemme 30 prosenttisesti lihaa ja se valmistetaan Saarioisten tehtaalla kotimaisesta 
luomunaudanlihasta.

AINEKSET: 
Tomaatti, luomunaudanliha 30 % (Suomi), jodioitu 
suola, vesi, sipuli, porkkana, muunnettu GLUTEENITON 
VEHNÄTÄRKKELYS, fariinisokeri, mausteet 
(mustapippuri, oregano, lipstikka, paprika, rosmariini, 
timjami, chili) purjo, palsternakka. Suolapitoisuus 0,6 %.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita 

MAUSTEET 
• Jodioitu suola  
• Sipuli
• Fariinisokeri  
• Porkkana
• Mustapippuri  
• Oregano
• Lipstikka  
• Paprika
• Rosmariini   
• Timjami
• Chili   
• Purjo
• Palsternakka  
• Gluteeniton vehnätärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää vehnää (gluteeniton vehnätärkkelys)
• Ei sisällä selleriä
• Sisältää sokeria ja fariinisokeria
• Sisältää porkkanaa
• Sisältää purjoa
• Sisältää paprikaa
• Sisältää sipulia 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton 
• Luomu naudanjauheliha
• Kuitupitoinen ja runsasproteiininen

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sisältää vehnää 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Saattaa sisältää pieniä määriä selleriä ja 
sinapinsiemeniä.
Luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien 
kokonaisprosenttiosuus maatalousperäisten 
ainesosien kokonaismäärästä on 36 %.

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Saarioinen Oy 
Valmistus: Suomalaisesta luomunaudanjauhelihasta 
Saarioisten Sahalahden tehtaalla
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 110 kcal
rasva 6,2 g
josta tyydyttynyttä 3,2 g
hiilihydraatit 7,1 g
josta sokereita 5,2 g
proteiini 6,3 g
suola 0,71 g
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JÄÄVUORISALAATTI, TUORE

Jäävuorisalaatti tai amerikansalaatti on yksivuotinen mieto, raikas ja rapea keräsalaatti. Kotipizzan jäävuorisalaatin 
valmistuksessa laadun ja rapeuden perustana on hygieeninen käsittely ja salaattien jäähdytys, jonka jälkeen salaatit 
huuhdellaan vielä jäävedellä. Jäävesi lingotaan pois ennen salaattien pakkaamista hengittävään muovipakkaukseen, 
jolloin salaatit säilyvät herkullisen rapeina.  Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan, ja siksi kaikki salaattia 
toimittavat yhteistyökumppanimme Suomessa, Espanjassa ja Hollannissa tekevät työtään ympäristöystävällisesti ja 
yritysvastuuvaatimustemme mukaisesti.

AINEKSET: 
Tuore jäävuorisalaatti.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Alkuperämaa: Tuotteen alkuperämaa vaihtelee sesongin mukaan, Espanja, Suomi ja Saksa
Valmistaja: Dole Fresh Cuts Oy 
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 15 kcal
rasva 0,5 g
josta tyydyttynyttä 0,5 g
hiilihydraatit 2,5 g
josta sokereita 2,1 g
proteiini 0,8 g
suola 0,01 g
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KALAMATA-OLIIVI

Kreikkalainen Kozat S.A. aloitti toimintansa vuonna 1929. Perheyrityksen tuottamat kivettömät, mustat oliivit 
kuuluvat oliivien aateliin, ja niiden luonnonmukainen tuotanto sopii pyrkimykseemme suosia vastuullisia, 
ympäristöystävällisiä raaka-aineita. 

AINEKSET: 
Kalamata-oliivi, vesi, viinietikka, suola, maitohappo (E270), oliiviöljy.

LISÄAINEET 
• E270

MAUSTEET
• Suola
• Viinietikka

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei siällä maitoproteiinia  
• Ei sisällä soijaa
• GMO-vapaa 
• Väriaineeton
• Laktoositon
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

HUOMIOITAVAA 
Saattaa sisältää oliivin kiviä tai siemenkiven palasia. 

Valmistaja: Kozat S.A. Fine Foods  
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy
Alkuperämaa: Kreikka

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 45 kcal
rasva 4,5 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 2 g
josta sokereita 0 g
proteiini 0 g
suola 3.5 – 4,5 g
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KANANMUNA, TUORE

Vapaasti kasvatettujen kanojen luomukananmunia. Perheyritys Satamunan juuret ulottuvat kauas historiaan. 
Toiminta on jatkunut keskeytyksettä jo vuodesta 1906, nykyisin Euran Paneliassa. Satamunassa panostetaan 
laatuun, luomuun ja jatkuvaan tuotekehitykseen.

AINEKSET: 
Tuore kananmuna. 

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Sisältää kananmunaa
• Luomu
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon

Valmistaja: Satamuna
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 143 kcal
rasva 10,3 g
josta tyydyttynyttä 1,2 g
hiilihydraatit 0,54 g
josta sokereita 0,34 g
proteiini 12,5 g
suola 0,062 g
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KANTARELLI (KELTAVAHVERO), SÄILYKE

Pitkä satokausi tekee kantarellista suositun ruokasienen. Käytämme Italiassa luonnontilassa kasvaneita kantarelleja. 
Italialaisen keltavahveronakin tunnetun sienen laatu on nimittäin ykkösluokkaista ja käsittely ammattitaitoista.

AINEKSET: 
Kantarelli, vesi, suola (1,9 %) askorbiinihappo (E300) ja sitruunahappo (E330). Runsassuolainen.

LISÄAINEET
• E300 
• E330 

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon 

Valmistaja: lisenssisopimuksella Greci Industria Alimentare Spa 
Pakkauttaja: Kotipizza Oyj
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy  
Alkuperämaa: Italia

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 29 kcal
rasva 0,4 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 4,2 g
josta sokereita 0,7 g
proteiini 2,2 g
suola 1,9 g
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KATKARAPU

Kotipizza sai maailman ensimmäisenä pizzaketjuna MSC-ympäristömerkin, joka takaa käyttämiemme kala- ja 
äyriäistuotteiden olevan peräisin kestävistä kalakannoista. MSC-sertifioidut katkarapumme ovat kylmänveden 
rapuja, jotka pyydetään vastuullisin pyyntimenetelmin Jäämereltä. 

AINEKSET: 
MSC-sertifioitu, kuorittu Jäämeren katkarapu (Pandalus Borealis), vesi ja suola (0,8 %).

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Coldwater Prawns of Norway  
Pakkauttaja: Kotipizza Oyj
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy  
Alkuperämaa: Norja tai Grönlanti

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 66 kcal
rasva 0,7 g
josta tyydyttynyttä 0,1 g
hiilihydraatit 0 g
josta sokereita 0 g
proteiini 15,5 g
suola 0,8 g
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KEBABKASTIKE

Kotipizzan kebabkastike on tomaattipohjainen ja pehmeästi tulinen kaveri, joka sopii myös vegaaniseen 
ruokavalioon.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, tomaatti, vesi, punaviinietikka, sokeri, suola 
(1,39 %), muunnettu perunatärkkelys, cayennepippuri, 
mustapippuri, valkopippuri, paprika, sipuli, valkosipuli. 
Säilöntäaine (E202, E211), stabilointiaine (E415).

LISÄAINEET 
• E202
• E211
• E415

MAUSTEET
• Suola   
• Muunnettu perunatärkkelys
• Rypsiöljy
• Tomaatti
• Punaviinietikka
• Mustapippuri
• Paprika
• Sipuli
• Sokeri
• Valkopippuri
• Cayennepippuri

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää kasviöljyä (rypsiöljy)
• Sisältää sipulia ja valkosipulia
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä munaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-
ovovegetaariseen ruokavalioon

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G  
energia 216 kcal
rasva 21,2 g
josta tyydyttynyttä 1,5 g
hiilihydraatit 4,5 g
josta sokereita 4,3 g
proteiini 1,2 g
suola 1,39 g
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KEBABLIHA

Paransimme kebablihamme reseptiä viimeksi kesällä 2012 kasvattaen lastujen kokoa ja lihapitoisuutta. Kebabpizzan 
kysyntä on ollut vakaassa nousussa siitä lähtien. Se valmistetaan runsasproteiinisesta GMO-vapaasta suomalaisesta 
naudanlihasta ja jalostetaan Kotipizzan tarpeisiin Saarioisten tehtaalla Valkeakoskella. 
 

AINEKSET: 
GMO-vapaa suomalainen naudanliha, vesi, 
perunatärkkelys ja -kuitu, jodioitu suola (1,4 
%), mausteet (valkosipuli, mustapippuri, sipuli, 
paprika, oregano, korianteri, chili, meirami, sokeri), 
stabilointiaineet (E450, E407) lihaproteiini, aromit. 
Lihapitoisuus 78 %.

LISÄAINEET 
• E407 
• E450 

MAUSTEET 
• Jodioitu suola
• Sipuli
• Paprika 
• Valkosipuli 
• Oregano 
• Mustapippuri 
• Meirami 
• Korianteri 
• Sokeri
• Chili

RUOKAVALIOTIEDOT   
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Sisältää sipulia
• Laktoositon 
• Maidoton
• Gluteeniton
• GMO-vapaa

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Saarioinen Oy 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 240 kcal
rasva 20 g
josta tyydyttynyttä 11 g
hiilihydraatit 2,7 g
josta sokereita 0,7 g
proteiini 14 g
suola 1,6 g
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KINKKU

Kotipizzan kinkkua ei ole tehty kinkusta, vaan se on sitä itseään: kotimaista, GMO-vapaata Onnelan tilalla kasvanutta 
rypsiporsasta. Rypsiporsaat syövät tietyn määrän rypsiöljyä rehun mukana. Ruokinnalla saadaan aikaan pehmeämpi 
rasvakoostumus, mikä tekee lihasta maukkaampaa ja mureampaa. Kinkkumme lihapitoisuus on 90 prosenttia.

AINEKSET: 
GMO-vapaa suomalainen Rypsiporsas® kinkku (90 %), vesi, jodioitu suola, dekstroosi, stabilointiaineet (E407, E450, 
E451), hapettumisenestoaine (E301), aromi, säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 90 %.

LISÄAINEET 
• E250 
• E301 
• E407
• E450
• E451

MAUSTEET 
• Mustapippuriaromi
• Jodioitu suola 

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Runsasproteiininen
• GMO-vapaa
• Rypsiporsas
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella HK Scan Oy 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 97 kcal
rasva 2,4 g
josta tyydyttynyttä 0,6 g
hiilihydraatit 0,3 g
josta sokereita 0,2 g
proteiini 19 g
suola 2,0 g
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KIRSIKKATOMAATTI, TUORE

Kirsikkatomaattimme ostetaan eri tavarantoimittajilta sesongin mukaan. Näin voimme aina tarjota tuoreita ja 
raikkaan makuisia kirsikkatomaatteja.

AINEKSET: 
Tuore kirsikkatomaatti. 

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Alkuperämaa: Tuotteen alkuperämaa vaihtelee sesongin mukaan – Suomi, Espanja, Hollanti. 
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 25 kcal
rasva 0,3 g
josta tyydyttynyttä 0,1 g
hiilihydraatit 3,5 g
josta sokereita 3,3 g
proteiini 0,6 g
suola 0 g
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KOSKENLASKIJA-JUUSTOKASTIKE 
 

Valion Koskenlaskija-juusto on ollut osana suomalaista ruoanlaittoa jo vuodesta 1933. Kotipizza on edistänyt 
Koskenlaskija-kastikkeen tuomista markkinoille, eikä syyttä. Perinteisten suomalaisten ruokien lisäksi Koskenlaskija 
maistuu vallan mainiolta pizzassa.

AINEKSET: 
vesi, juusto, voi, sakeuttamisaine (E1442), sulatesuolat (E452, E339) säilöntäaine (E200). Suola 1,5 %.  
Voimakassuolainen. 

LISÄAINEET 
• E200
• E339
• E452 
• E1442 

MAUSTEET
• Suola
• Voi

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia  
• Sisältää pastöroitua maitoa  
• Ei sisällä lisättyjä sokereita
• Pastöroitu
• Väriaineeton  
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Mikrobiologinen juoksute
• Voimakassuolainen 
• Laktoositon   
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvis- ja laktovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia  

Valmistaja: Valio Oy  
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 156 kcal
rasva 12 g
josta tyydyttynyttä 6,6 g
hiilihydraatit 3,9 g
josta sokereita 0 g
proteiini 8 g
suola 1,5 g
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KOTIPIZZA-JUUSTORAASTE
   

Kotipizzan oma laktoositon juustoresepti on syntynyt vuosikymmenten yhteistyöstä Valion kanssa. Se on kehitetty 
sulamisominaisuuksia myöten täydelliseksi kumppaniksi Kotipizza-uunissa paistettaville pizzapohjille. Kotipizza-
juusto valmistetaan Lapinlahden tehtaalla ja siihen käytettävä maitomäärä työllistää vuosittain noin 70 suomalaista 
maitotilaa.

AINEKSET: 
Juusto (pastöroitu MAITO, hapate, suola, säilöntäaine (E252), happamuudensäätöaine (E509)) ja 
paakkuuntumisenestoaine (E460), juoksute.

LISÄAINEET 
• E460 
• E509 
• E252 

MAUSTEET 
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia 
• Sisältää maitoa
• Ei sisällä lisättyä sokeria
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa 
• Homogenoimaton
• Pastöroitu
• Väriaineeton
• GMO-vapaa
• Mikrobiologinen juoksute 
• Gluteeniton 
• Laktoositon

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvis- ja lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Valio Oy   
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 340 kcal
rasva 26 g
josta tyydyttynyttä 14 g
hiilihydraatit 0 g
josta sokereita 0 g
proteiini 25 g
suola 1,25 g
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KURPITSANSIEMEN
 

Rouskuvaa kurpitsansiementä käytetään muun muassa Kotipizzan raikkaiden lankkupizzojen päällä.

AINEKSET: 
Kurpitsansiemen
 

LISÄAINEET
• Lisäaineeton
 

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa
• Ei sisällä soijaa
• Gluteeniton 
• Laktoositon
 

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon
 

VALMISTAJA:
Maahantuoja: Makeisneuvos Oy Candy Council Ltd
Alkuperämaa: Kiina
 

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 587 kcal
rasva 49 g
josta tyydyttynyttä 8,6 g
hiilihydraatit 4,7 g
josta sokereita 1,4 g
proteiini 30,2 g
suola 0 g 
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LONG ISLAND -KASTIKE

Makeaan taittava, tomaattinen ja hieman makea Long Island -kastike maustetaan yrteillä. Basilikaa, kirveliä, 
meiramia ja rakuunaa sisältävä kastike on täysin vegaaninen.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, tomaatti, chili, vesi, SINAPINSIEMEN, 
punaviinietikka, sokeri, suola (1,01 %), valkosipuli, 
muunnettu maissi- ja perunatärkkelys, cayennepippuri, 
ranskankerma-aromi, sitruuna, säilöntäaineet (E202, 
E211), sakeuttamisaineet (E415, E412). 

LISÄAINEET 
• E202
• E211
• E412
• E415

MAUSTEET 
• Sokeri    
• Sitruuna
• Punaviinietikka    
• Chili
• Rypsiöljy   
• Ranskankerma-aromi
• Tomaatti   
• Maissi- ja perunatärkkelys
• Sinapinsiemen
• Suola
• Valkosipuli 
• Cayennepippuri

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää sokeria
• Sisältää sinappia
• Ei sisällä kananmunaa
• Sisältää tomaattia
• Ei sisällä soijaa 
• Sisältää kasviöljyä (rypsiöljy)
• Sisältää valkosipulia
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon  
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi             

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 398 kcal
rasva 40 g
josta tyydyttynyttä 2,8 g
hiilihydraatit 9 g
josta sokereita 6,5 g
proteiini 0,21 g
suola 1,01 g
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MEXICANA-KASTIKE, SÄILYKE

Kun tekee mieli mullistaa oma makumaailma, voi kääntyä tulisempaan tarjontaan Mexicana-kastikkeen muodossa. 

AINEKSET: 
Tomaattimurska (väh. 73 %), tomaattitiiviste, chilipippuri, jalapeno (väh 5 %), sipuli, vihreä ja punainen paprika, 
chilisose (väh 4 %), suola, mustapippuri (väh. 0,3 %), viinietikka, tomaattitiiviste, sokeri, persilja, valkosipuli, basilika, 
luontaiset aromit, aromaattiset kasvit, soijaöljy. Suola (1,7 %). Runsassuolainen.

LISÄAINEET
• Lisäaineeton

MAUSTEET 
• Chilipippuri jalapeno
• Sipuli 
• Paprika
• Chilisose 
• Suola
• Mustapippuri
• Viinietikka
• Sokeri
• Persilja
• Valkosipuli 
• Basilika 

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria   
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Valmistaja: lisenssisopimuksella Greci Industria Alimentare Spa 
Pakkauttaja: Kotipizza Oyj
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy
Alkuperämaa: Italia

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 28 kcal
rasva 0,45 g
josta tyydyttynyttä 0 g
hiilihydraatit 5,55 g
josta sokereita 4,7 g
proteiini 1,1 g
suola 1,7 g
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MOZZARELLA, TUORE
 

Mozzarellamme tulee Italiasta, jossa Egidio Galbanin yli 130 vuotta sitten perustama yritys valmistaa makunystyröitä 
hivelevää juustoa pastöroidusta maidosta. Galbanin GMO-vapaille juustoille on myönnetty useita merkittäviä 
juustoalan palkintoja.

AINEKSET: 
Pastöroitu MAITO, suola 0,7 %, juoksute, happamuudensäätöaine sitruunahappo.
Lisäaineet 
• E330 

MAUSTEET
• Jodioitu ruokasuola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia
• Sisältää pastöroitua maitoa
• Ei sisällä lisättyjä sokereita
• Väriaineeton
• Runsasproteiininen
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Eläinpohjainen juoksute
• Sisältää laktoosia alle 5g / 100g
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Ei sovi vegaaniseen ruokavalioon, sisältää eläinperäistä juoksutetta ja maitoa
• Sopii lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Maahantuoja: Lactalis Oy  
Valmistaja: S.p.A E. Galbani  
Alkuperämaa: Italia

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 238 kcal
rasva 18 g
josta tyydyttynyttä 12,5 g
hiilihydraatit 2 g
josta sokereita 1 g
proteiini 17 g
suola 0,7 g
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PAAHDETTU SAVUPEKONI RYPSIPORSAS®  

Kotipizzan paahdetussa pekonissa on miedosti savuarominen maku. Sopimustuottajien runsaasti rypsiä sisältävä 
ruokintaohjelma muuttaa porsaiden omaa rasvakoostumusta pehmeämmäksi. Tämä tekee lihasta maukkaampaa, 
mehevämpää ja mureampaa. GMO-vapaa pekoni tulee Kotipizzalle tuoreena.

AINEKSET: 
GMO-vapaa suomalainen Rypsiporsas® siankylki, jodioitu suola (3,7 %), vesi, dekstroosi stabilointiaineet (E450, 
E451), dekstroosi, hapettumisenestoaine (E301), leppäsavuaromi, säilöntäaine (E250). Lihapitoisuus 96 %. 
Voimakassuolainen. 

LISÄAINEET 
• E250 
• E301  
• E450
• E451 

MAUSTEET
• Jodioitu suola
• Leppä savuaromi

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton
• Rypsiporsas
• GMO-vapaa

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Runsasproteiininen
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella HK Scan Oy 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 317 kcal
rasva 29 g
josta tyydyttynyttä 7,5 g
hiilihydraatit 0,2 g
josta sokereita 0,2 g
proteiini 14 g
suola 3,7 g
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PAPRIKA, TUORE

Tiesitkö, että suomalainen syö keskimäärin yli kaksi kiloa paprikaa vuodessa? Käyttämämme trio color -paprika 
ostetaan eri tavarantoimittajilta ympäri Eurooppaa satokausien mukaisesti. Näin takaamme tuoreet tuotteet ja 
paprikallemme raikkaimman maun vuodenajasta riippumatta.

AINEKSET: 
Tuore paprika.

LISÄAINEET 
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 

ALKUPERÄMAA: 
Tuotteen alkuperämaa vaihtelee sesongin mukaan – Suomi, Hollanti, Espanja. 
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy 

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 31 kcal
rasva 0,36 g
josta tyydyttynyttä 0,07 g 
hiilihydraatit 7,18 g
josta sokereita 5 g 
proteiini 1,18 g 
suola 0,002 g 
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PARILOITU KANANPOIKA

Maalaiskanan kananpojat syntyvät ja kasvavat Suomessa. Ne syövät vain kotimaista viljaa, härkapapua ja GMO-va-
paata soijaa. 

AINEOSAT: 

Suomalainen GMO-vapaa jyväkananpojan filee (96 %), 
vesi, jodioitu suola (1,2 %), glukoosisiirappi, mausteet 
(paprika, chili, mustapippuri, valkosipuli, korianteri, 
sipuli, cayenne, valkopippuri, kurkuma), dekstroosi, 
aromit (paprika ja umami), stabilointiaine (E451), 
sakeuttamisaineet (E407A, E415), Saattaa sisältää 
luuta.

LISÄAINEET 
• E407A
• E415
• E451

MAUSTEET 
• Jodioitu suola
• Glukoosisiirappi
• Paprika
• Cayenne
• Chili 
• Valkosipuli
• Valkopippuri
• Kurkuma
• Mustapippuri 
• Korianteri
• Sipuli
• Dekstroosi
• Aromit (paprika ja umami)

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä kananmunaa  
• Sisältää valkosipulia
• Ei sisällä soijaa
• GMO-vapaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton
• Proteiinipitoinen 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Aromit = Paprika-aromi ja umamiaromi. Umamia-
romi koostuu aromivalmisteista, luontaisista aromiai-
neista, kantaja-aineista sekä lisäaineista. Umamiaro-
min makuprofiili saadaan aikaiseksi aromivalmisteilla 
ja luontaisilla aromeilla.

Pakkauttaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Atria Oy 
Raaka-aineet: Atria Oy Nurmo 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 109 kcal
rasva 1,6 g
josta tyydyttynyttä 0,5 g
hiilihydraatit 0,7 g
josta sokereita 0,1 g
proteiini 23 g
suola 1,2 g
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PARMANKINKKU

Bavierin perhe on tuottanut suussasulavaa parmankinkkua jo yli 25 vuoden ajan. Valmistusprosessi on 
ammattilaisten taidonnäyte ja kestää vuosia. Pitkän kypsymisen päätteeksi parmankinkku leikataan virallisen 
valvojan silmien alla tarkkojen ohjeiden mukaan.

AINEKSET: 
GMO-vapaa sianlihakinkku (Italia) ja suola (5,2 %). Voimakassuolainen.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Gluteeniton 
• Laktoositon
• GMO-vapaa

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia  

Valmistaja: Fontana Ermes Spa
Tavarantoimittaja: Skandiazeta Oy
Alkuperämaa: Italia

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 262 kcal
rasva 18 g
josta tyydyttynyttä 6,1 g
hiilihydraatit 0,5 g
josta sokereita 0,5 g
proteiini 25 g
suola 5,2 g
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PARMESAANIJUUSTO

La dolce vita, makea elämä, on italialainen tapa nauttia puhtaista raaka-aineista lautasella. Italialainen Galbanin 
yritys valmistaa parmesaanijuuston perinteisten oppien mukaan laadusta tinkimättä, ja siksi myös me käytämme 
heidän parmesaanijuustoaan.

AINEKSET: 
MAITO, juoksute ja suola (1,4 %).

LISÄAINEET
• Lisäaineeton

MAUSTEET
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia  
• Eläinperäinen juoksute
• Sisältää hapatetta
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii lakto-ovovegetaariseen ruokavalioon
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia  

Maahantuoja: Lactalis Oy
Valmistaja: S.p.A E. Galbani
Alkuperämaa: Italia

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 392 kcal
rasva 28,4 g
josta tyydyttynyttä 20,9 g
hiilihydraatit 0 g
josta sokereita 0 g
proteiini 33 g
suola 1,4 g
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PEPPERONIMAKKARA 

Pepperonimakkaramme valmistamiseen tarvitaan vuosittain 36 000 kg lihaa, eikä siihen lisätä yhtään soijaproteiinia. 
Se siivutetaan tarkalleen 2 mm paksuksi – täydelliseksi paistolämpötilaan nähden. Tämä tekee kylmäsavustetusta 
pepperonista rapean pizzatäytteen.

AINEKSET: 
Suomalainen sianliha, suomalainen naudanliha, silava, jodioitu suola (4,4 %), mausteet (fenkoli, paprika, valkosipuli), 
aromit (cayenne, paprika, fenkoli), hapettumisenestoaine (E316), säilöntäaine (E250). 100 g:aan pepperonia on 
käytetty 142 g lihaa. Suolapitoisuus (4,4 %). Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E250 
• E316 

MAUSTEET 
• Valkosipuli 
• Suola
• Paprika 
• Fenkoli 
• Cayenne

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää valkosipulia 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella Saarioinen Oy 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 440 kcal
rasva 38 g
josta tyydyttynyttä 15 g 
hiilihydraatit 1,4 g
josta sokereita 0 g
proteiini 24 g
suola 4,4 g
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PIZZAPOHJA, NORMAALI

Kotipizzan pizzapohja valmistetaan salaisella reseptillä Hollannissa. Jokainen Kotipizza heitetään ilmaan – yhtään 
pizzataikinaa ei kaulita, jotta vältytään sitkeältä ja kovalta taikinalta. Koska jokainen pizza leivotaan aina asiakkaan 
tilauksesta, syntyy käsityönä tehty tasalaatuinen, pyöreä ja ohut pizzapohja.

AINEKSET: 
VEHNÄJAUHO, vesi, rypsiöljy, sokeri, jodioitu suola (1 %) ja hiiva.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Jodioitu suola
• Rypsiöljy
• Sokeri
• Hiiva

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Maidoton
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Sisältää vehnää
• Sisältää gluteenia
• Laktoositon 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Saattaa sisältää jäämiä soijasta. 

Valmistaja: Kotipizzan lisenssisopimuksellla Euro Pizza Products B. V. 
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy
Alkuperämaa: Hollanti

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 233 kcal
rasva 3,7 g
josta tyydyttynyttä 0,33 g
hiilihydraatit 41,6 g
josta sokereita 2,4 g
proteiini 7,4 g
suola 1,1 g
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PIZZAPOHJA, GLUTEENITON

Gluteenittoman ruokavalion suosion kasvaessa olemme kehittäneet entistä paremman ja pehmeämmän 
gluteenittoman pizzapohjan yhdessä Naarajärven rannalla sijaitsevan Moilasen Leipomon kanssa. Reseptillämme 
valmistettua gluteenitonta pizzapohjaa on saatavana vain ja ainoastaan Kotipizzassa.

AINEKSET: 
Vesi, maissitärkkelys, perunajauho, tapiokatärkkelys, 
riisijauho, rapsiöljy, perunahiutale, hiiva, 
riisihapatejauhe, sakeuttamisaine ksantaani (415), 
sokeri, suola (1,6 %), psyllium, täysjyväriisijauho, 
perunakuitu, nostatusaineet (E450, E500), 
hedelmäsokeri, emulgointiaine (E471). 

LISÄAINEET
• E415
• E450
• E471 
• E500

MAUSTEET
• Sokeri
• Suola
• Psyllium 
• Hedelmäsokeri
• Perunakuitu
• Perunahiutale
• Hiiva
• Riisihapatejauhe
• Täysjyväriisjiauho
• Rapsiöljy

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä vehnää
• Ei sisällä soijaa
• Pähkinätön
• Säilöntäaineeton
• Maidoton
• Laktoositon

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon
• Sopii gluteenittomaan ruokavalioon

Valmistaja: Oy Moilas GF Ltd.
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 230 kcal
rasva 3,9 g
josta tyydyttynyttä 0,6 g
hiilihydraatit 45,8 g
josta sokereita 2,3 g
proteiini 2,2 g
suola 1,6 g
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PIZZAPOHJA, RUNSASKUITUINEN 

Ruispizzapohjan kuitupitoisuus on 6,1 % ja sen valmistuksessa on käytetty vehnäjauhoa, ruiskuitua, kasviöljyä, 
ruismallasta ja hiivaa. Ruis tulee kotimaiselta Fazerin tehtaalta ja on erinomainen vaihtoehto perinteiselle 
pizzapohjalle sen terveydellisten vaikutusten vuoksi.

AINEKSET: 
VEHNÄJAUHO, vesi, ruiskuitu 6,1 % (Suomi), rypsiöljy, ruismallas, jodioitu suola ja hiiva.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Jodioitu suola
• Rypsiöljy
• Sokeri
• Hiiva
• Ruismallas
• Ruiskuitu

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Runsaskuituinen, kuitua yli 6,1 % 
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä pähkinää
• Sisältää vehnää
• Sisältää gluteenia
• Laktoositon 
• Maidoton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon 

HUOMIOITAVAA
Saattaa sisältää jäämiä soijasta. 

Valmistaja: Kotipizzan lisenssisopimuksellla Euro Pizza Products B. V. 
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy
Alkuperämaa: Hollanti

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 239 kcal
rasva 3,9 g
josta tyydyttynyttä 0,34 g
hiilihydraatit 41,09 g
josta sokereita 2,7 g
proteiini 8,2 g
suola 1,1 g
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PUNASIPULI, TUORE

Käyttämämme Börner-leikkurin avulla syntyy täysin tasalaatuisen paksuisia sipuliviipaleita. Juuri oikean paksuiseksi 
leikattu punasipuli antaa Kotipizzan pizzoille erinomaisen maun. Punasipulimme ostetaan sesongin mukaan eri 
toimittajilta ympäri Eurooppaa, jotta maku on aina raikkain mahdollinen.

AINEKSET: 
Tuore punasipuli. 

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Alkuperämaa: Tuotteen alkuperämaa vaihtelee sesongin mukaan – Suomi, Hollanti, Espanja. 
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 42 kcal
rasva 0,08 g
josta tyydyttynyttä 0,026 g
hiilihydraatit 10,1 g
josta sokereita 4,28 g
proteiini 0,92 g
suola 0,003 g
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RANCH-DIPPI 50 ML

Kotipizzan dipit valmistaa tuusulalainen perheyritys. Yleisön suosikiksi noussut rouhea Ranch-dippi on kuin luotu 
pizzareunojen dippailuun.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, tomaatti, vesi, chipotle, 
KANANMUNANKELTUAINEN, SINAPINSIEMEN, 
viinietikka, sokeri, suola (0,96 %), valkosipuli, SOIJA, 
paprika, ranskankerma-aromi, sitruuna ja persilja. 
Säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E415, 
E412).

LISÄAINEET 
• E412 
• E415
• E202 
• E211

MAUSTEET
• Rypsiöljy  
• Paprika
• Tomaatti  
• Persilja
• Chipotle  
• Aromit
• Kananmunankeltuainen 
• Ranskankerma-aromi
• Sinapinsiemen  
• Sokeri
• Viinietikka  
• Suola
• Valkosipuli  
• Soija
• Sitruuna

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria    
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Sisältää soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G DIPPI 50 G 
energia 512 kcal 256 kcal
rasva 55,2 g 27,6 g
josta tyydyttynyttä 3 g 1,5 g
hiilihydraatit 6,9 g 3,45 g
josta sokereita 4,3 g 2,15 g
proteiini 2,7 g 1,35 g
suola 0,96 g 0,48 g
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RIISIJAUHO

Riisijauhoa käytetään Kotipizzojen leivonnassa.

AINEKSET JA KUVAUS: 
Valkoisesta riisistä jauhettua riisijauho.

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä lisättyä sokeria
• Ei sisällä soijaa
• Väriaineeton
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon 

Alkuperämaa: Pakistan, Intia, Etelä-Amerikka, EU-maista, Kaakkois-Aasia
Valmistus: Van Sillevold Rijst Hollanti  
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 352 kcal
rasva 1 g
josta tyydyttynyttä 0,3 g
hiilihydraatit 77,3 g
josta sokereita 0,2 g
proteiini 8 g
suola 0,004 g
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RIISIJAUHO, KARKEA

Karkeaa riisijauhoa käytetään Kotipizzojen leivonnassa.

AINEKSET: 
GMO-vapaa, valkoinen ja pyöreäjyväinen 100 % jauhettu riisi. 

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä lisättyä sokeria
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä rikkidioksidia ja sulfiitteja
• Väriaineeton
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon 

Alkuperämaa: Italia
Valmistus: Virtsalmen Viljatuote Oy 

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 333 kcal
rasva 0,7 g
josta tyydyttynyttä 0,1 g
hiilihydraatit 75,6 g
josta sokereita 0,1 g
proteiini 6,1 g
suola 0,1 g
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RUCOLA, TUORE

Rucola on voimakas ja pähkinäinen salaatti. Etelä-Euroopassa luonnonvaraisena kasvavan rucolan maku on 
aromikas. Korkealuokkainen laatu varmistetaan korjaamalla sato juuri oikeaan aikaan. Käyttämämme rucola-salaatti 
kasvaa Italiassa, mistä se kuljetetaan arkisin Dolen tehtaalle Göteborgiin jatkokäsittelyyn. Rucola saapuu Kotipizza-
ravintoloihin säilyvyyttä tukevissa pusseissa.

AINEKSET: 
Tuore rucolasalaatti. 

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET
• Ei mausteita

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Alkuperämaa: Tuotteen alkuperämaa vaihtelee sesongin mukaan – Italia ja Ruotsi.
Valmistaja: Dole Fresh Cuts Sverige   
Tuotteen toimittaa Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 28 kcal
rasva 0,7 g
josta tyydyttynyttä 0,1 g
hiilihydraatit 2 g
josta sokereita 0,9 g
proteiini 2,6 g
suola 0,1 g
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SALAMI 

GMO-vapaa salamimme valmistetaan ”äitien toimesta” Saarioisten tehtaalla Valkeakoskella. Kotimaisen naudan- 
ja porsaanlihan matka pizzan päälle on perinteikästä suomalaista käsityötä. Proteiinipitoisessa kylmäsavustetussa 
salamissa on miedosti valkosipulinen maku.

AINEKSET: 
Suomalainen sianliha, suomalainen naudanliha, silava, jodioitu suola (4,1 %), mausteet (valkosipuli, maustepippuri, 
valkopippuri, korianteri, SINAPPI, mustapippuri, humala), hapettumisenestoaine (E301), hiivauute ja säilöntäaine 
(E250). 100 g:aan salamia on käytetty 117 g lihaa. Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E250 
• E301 

MAUSTEET 
• Valkosipuli 
• Maustepippuri
• Valkopippuri 
• Sinappi
• Mustapippuri 
• Korianteri 
• Humala 
• Jodioitu suola
• Hiivauute

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää sinappia  
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton 
• Maidoton
• Sisältää valkosipulia

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella Saarioinen Oy
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 450 kcal
rasva 40 g
josta tyydyttynyttä 16 g
hiilihydraatit 1,2 g
josta sokereita 0 g
proteiini 22 g
suola 4,1 g
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SAVUPORO 

Lapin luonnossa kasvaneiden, suomalaisten porojen liha on savustettu aidossa leppäsavussa. Siinä on rouhea riistan 
maku. Eksoottisenakin pidetty herkku tulee eläinten hyvinvoinnista huolehtivilta poronlihantuottajilta. Tuote on 
valmistettu omalla reseptillämme laadukkaasta vähärasvaisesta lavasta ja kyljestä. 

AINEKSET:
Suomalainen poronliha (lapa ja kylki) 75 %, vesi, jodioitu suola (2,2 %), stabilointiaineet (E407A, E450, E451), 
glukoosi, hapettumisenestoaine (E316) ja säilöntäaine (E250). 
Lihapitoisuus 75 %. Runsassuolainen.

LISÄAINEET
• E250
• E316 
• E407A 
• E450 
• E451 

MAUSTEET
• Jodioitu suola
• Glukoosi

RUOKAVALIOTIEDOT
• Sisältää glukoosia 
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Polarica Oy
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 132 kcal
rasva 8,4 g
josta tyydyttynyttä 4,1 g
hiilihydraatit 0,7 g
josta sokereita 0,5 g
proteiini 14g
suola 2,2 g
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SINIHOMEJUUSTODIPPI 50 ML

Täyteläinen ja aromikas sinihomejuustodippi on yksi maailman suosituimmista dipeistä. Jalostimme dipin maun 
suomalaiseen suutuntumaan sopivaksi.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, viinietikka, sokeri, suola (0,8 %), 
sitruuna ja homejuustoaromi. Säilöntäaineet (E202, 
E211), stabilointiaineet (E415, E412).

LISÄAINEET 
• E412 
• E415
• E202 
• E211

MAUSTEET
• Rypsiöljy
• Kananmunankeltuainen
• Sinapinsiemen
• Sokeri
• Viinietikka
• Suola
• Sitruuna
• Homejuustoaromi

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria    
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G DIPPI 50 G 
energia 556 kcal 275,3 kcal
rasva 60,3 g 30,15 g
josta tyydyttynyttä 4,6 g 2,3 g
hiilihydraatit 2,1 g 1,05 g
josta sokereita 2 g 1 g
proteiini 1,1 g 0,55 g
suola 0,8 g 0,4 g
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SITRUUNADIPPI 50 ML

Tuusulalainen JK-Tuoretalo keskittyy toimittamaan korkealaatuisia tuotteita ja sitruunadipin makumaailma on tästä 
erinomainen esimerkki. Pirteä makuelämys sopii erinomaisesti kala- ja äyriäispizzojen kaveriksi.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, viinietikka, sokeri,  suola (0,9 %), 
sitruuna, muunnettu perunatärkkelys, betakaroteeni 
(E160a). Säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet 
(E415, E412).

LISÄAINEET 
• E160a
• E202 
• E211
• E412 
• E415

MAUSTEET
• Rypsiöljy   
• Kananmunankeltuainen
• Sinapinsiemen   
• Suola
• Sitruuna
• Valkosipuli 
• Sokeri   
• Viinietikka
• Muunnettu perunatärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria 
• Sisältää valkosipulia   
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G DIPPI 50 G
energia 480 kcal 240 kcal
rasva 51 g 25,5 g
josta tyydyttynyttä 3,9 g 1,95 g
hiilihydraatit 3,8 g 1,9 g
josta sokereita 2,8 g 1,4 g
proteiini 2,6 g 1,3 g
suola 0,90 g 0,45 g
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SRIRACHA-KASTIKE 

Sriracha-kastik on erityisen tulinen, thaimaalainen chilikastike, joka on saanut nimensä Si Rachan kaupungin 
mukaan. Sriracha-kastike valmistetaan tyypillisesti aurinkokuivatuista chileistä, valkosipulista, etikasta, sokerista ja 
suolasta. 

AINEKSET: 
Chili, sokeri, valkosipuli, suola, tislattu etikka, kaliumsorbaatti (E202), natriumbisulfaatti (E222), ksantaanikumi (E415).

LISÄAINEET 
• E202
• E222
• E415

MAUSTEET
• Suola
• Chili
• Sokeri
• Valkosipuli
• Tislattu etikka

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Väriaineeton
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Sisältää valkosipulia
• Laktoositon 
• Gluteeniton 

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii laktovegetaariseen ruokavalioon
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

Maahantuoja: Oy Poppamies 
Alkuperämaa: Yhdysvallat

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 68 kcal
rasva 0,6 g
josta tyydyttynyttä 0,1 g
hiilihydraatit 14 g
josta sokereita 11,3 g
proteiini 1,7 g
suola 4 g 
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TERIYAKI-KASTIKE

Teriyaki tulee japanin kielen sanoista teri (kiiltää) ja yaki (paistaa, grillata). Soijapohjainen teriyaki-kastike tuo 
Kotipizzaan hyvän ja mausteisen maun ja toimii parhaimmillaan pariloidun kananpojan kanssa.

AINEKSET: 
Sokeri, SOIJAUUTE, vesi, soijapapu, VEHNÄJAUHO, suola (8 %), happamuudensäätöaine (E260), melassi, 
mallasuute (ohra), muunnettu maissitärkkelys, väriaine (E150a).

LISÄAINEET 
• E260
• E150a

MAUSTEET 
• Sokeri
• Soijauute
• Suola
• Vehnäjauho
• Melassi
• Mallasuute, ohra

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää soijapapua 
• Sisältää soijauutetta
• Sisältää vehnää
• Sisältää ohraa

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetariseen ruokavalioon
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

Valmistaja: Santa Maria AB
Valmistusmaa: Ruotsi

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 234 kcal
rasva 0,2 g
josta tyydyttynyttä 0 g  
hiilihydraatit 57,7 g 
josta sokereita 50,7 g
proteiini 0,5 g
suola 8,0 g
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TEXAS PETE -KASTIKKEET
 

TEXAS PETE -kastikkeet ovat todella tulisia ja mausteisia kastikkeita, jotka vievät kielen mennessään – kirjaimellisesti. 
Legendaarinen maku koostuu useammasta eri pippurista. Sopii ihanteellisesti pizzaslaissien ja -reunojen 
dippaamiseen. 

TEXAS PETE GARLIC HOT SAUCE

AINEKSET: 
Cayennepippuri, viinietikka, suola (5,2 %), 
stabilointiaine (E415), valkosipulijauhe, säilöntäaine 
(E211). Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E211
• E415

MAUSTEET 
• Cayennepippuri
• Viinietikka
• Suola
• Valkosipulijauhe

TEXAS PETE HOTTER HOT SAUCE  

AINEKSET: 
Cayennepippuri, viinietikka, suola (4,5 %), luontainen 
aromi, stabilointiaine (E415), säilöntäaine (E211). 
Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E211
• E415

MAUSTEET 
• Cayennepippuri
• Viinietikka
• Suola

TEXAS PETE HOT SAUCE  

AINEKSET: 
Cayennepippuri, viinietikka, suola (5,2 %), 
stabilointiaine (E415), säilöntäaine (E211). 
Voimakassuolainen.

LISÄAINEET 
• E211
• E415

MAUSTEET 
• Cayennepippuri
• Viinietikka
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Eivät sisällä soijaa
• Eivät sisällä vehnää
• Eivät sisällä ohraa
• Eivät sisällä sokeria
• Eivät sisällä kanamunaa
• Eivät sisällä sinapinsiemeniä
• Eivät sisällä maitoproteiinia
• Eivät sisällä sipulia
• Texas Pete Garlic Hot Sauce  sisältää valkosipulia
• Laktoosittomia
• Gluteenittomia

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopivat kasvisruokavalioon 
• Eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopivat maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Varottava maustekastikkeiden joutumista lasten käsiin.

Valmistaja: T.W Garner Foods Company 
Maahantuoja: SeaGood Oy Fort Deli 
Valmistusmaa: USA

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G 100 G 100 G
 Hotter  Hot Garlic
energia 125 kcal 14 kcal 14 kcal
rasva 0,2 g 0,1 g 0,1 g
josta tyydyttynyttä 0 g  0 g 0 g
hiilihydraatit 25 g  2,2 g 25 g
josta sokereita 1,5 g 1,3 g 1,5 g
proteiini 0,5 g 0,4 g 0,5 g
suola 4,89 g 4 g 4,95 g
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TOMAATTIKASTIKE, SÄILYKE 

Portugalissa, Tejo-joen suistoalueella viljellään tomaatteja, joista tarkan prosessin seurauksena saadaan maukas 
Kotipizzan tomaattikastike. Paahtavan auringon alta elo–syyskuun aikana poimittavat tomaatit päätyvät pizzan 
päälle suolalla, mustapippurilla, oreganolla ja basilikalla maustettuina.

AINEKSET: 
Tomaatti (97 %), suola (1 %), sokeri (1 %), auringonkukkaöljy, mausteet, yrtit (mustapippuri, oregano, basilika, 
valkosipuli (0,35 %)) ja happamuudensäätöaine (E330)

LISÄAINEET
• E330 

MAUSTEET
• Valkosipuli 
• Oregano 
• Mustapippuri 
• Basilika 
• Suola
• Sokeri
• Auringonkukkaöljy

RUOKAVALIOTIEDOT
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa    
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii vegaaniseen ruokavalioon

Valmistaja: Kotipizzan lisenssisopimuksella Inter-Ibéria Ltd 
Pakkauttaja: Kotipizza Oyj
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oyj 
Alkuperämaa: Portugali

RAVINTOARVOTIEDOT 100 G
energia 307 kcal
rasva 0,8 g
josta tyydyttynyttä 0,2 g
hiilihydraatit 14 g
josta sokereita 8,6 g
proteiini 2,6 g
suola 0,9 g
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TONNIKALA, SÄILYKE

Käytämme syvien vesien skipjack-tonnikalaa, joka ei ole uhanalainen laji. Kotipizzan saama MSC-ympäristömerkki 
takaa, että kaikki kalatuotteemme on pyydetty kestävistä kalakannoista vastuullisin menetelmin. Tonnikalamme on 
pyydetty pääosin Tyyneltä valtamereltä (FAO-alue 71).  

AINEKSET: 
Tonnikala skipjack (Katsuwonus pelamis), vesi, suola (0,7 %).

LISÄAINEET
• Ei lisäaineita

MAUSTEET:
• Suola

RUOKAVALIOTIEDOT
• Ei sisällä maitoproteiinia
• Ei sisällä kananmunaa
• Ei sisällä soijaa 
• Laktoositon 
• Gluteeniton
• MSC-sertifioitu

RAVITSEMUSTIEDOT
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Valmistaja: Thai Union Group
Pakkauttaja: Kotipizza Oyj
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy 
Alkuperämaa: Filippiinit tai Thaimaa

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G
energia    185 kcal
rasva    8,9 g
josta tyydyttynyttä  0,3 g
hiilihydraatit   0,3 g
josta sokereita   0 g
proteiini    25 g
suola    0,7-0,8 g
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VALKOSIPULIMAJONEESI 

Se ainoa oikea, monen mielestä täysin vertaansa vailla oleva Kotipizzan valkosipulimajoneesi sisältää pieniä 
valkosipulin paloja ja karkottanee tehokkaasti jopa orastavan flunssan.

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, suola (1 %), viinietikka, sokeri, 
valkosipuli, sitruuna, muunnettu perunatärkkelys. 
Säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E415, 
E412).

LISÄAINEET 
• E202 
• E211
• E412 
• E415

MAUSTEET
• Rypsiöljy
• Muunnettu perunatärkkelys
• Keltuainen
• Sinapinsiemen
• Valkosipuli 
• Sokeri
• Viinietikka
• Suola
• Sitruuna

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria 
• Sisältää valkosipulia   
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa. 

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G
energia    489 kcal
rasva    54,2 g
josta tyydyttynyttä  2,8 g
hiilihydraatit   3,5 g
josta sokereita   1,4 g
proteiini    2,6 g
suola    0,98 g
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VALKOSIPULIDIPPI 50 ML

Kotipizzan luovan johtajan Ripe ”MasterChef” Mikkolan sanoin: tämä on tosi hyvä. Täyteläisessä valkosipulidipissä 
on aidon valkosipulista potkua, joka kutkuttelee makuhermoja, sekä runsaasti valkosipulin paloja. 

AINEKSET: 
Rypsiöljy, vesi, KANANMUNANKELTUAINEN, 
SINAPINSIEMEN, suola (1 %), viinietikka, sokeri, 
valkosipuli, sitruuna, muunnettu perunatärkkelys. 
Säilöntäaineet (E202, E211), stabilointiaineet (E415, 
E412).

LISÄAINEET 
• E202 
• E211
• E412 
• E415

MAUSTEET
• Rypsiöljy
• Muunnettu perunatärkkelys
• Keltuainen
• Sinapinsiemen
• Valkosipuli 
• Sokeri
• Viinietikka
• Suola
• Sitruuna

RUOKAVALIOTIEDOT  
• Sisältää sokeria 
• Sisältää valkosipulia   
• Sisältää kananmunaa
• Sisältää sinapinsiemeniä
• Ei sisällä maitoproteiinia 
• Ei sisällä soijaa
• Laktoositon 
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii ovo-vegetaariseen ja lakto-ovovegetaariseen 
ruokavalioon 
• Sisältää eläinperäisiä aineosia
• Sopii maidottomaan ruokavalioon

HUOMIOITAVAA
Kananmunankeltuainen on tuore, pastöroitu ja suolattu 
suomalainen kananmunankeltuaismassa.

Valmistaja: Kotipizza Oyj:n lisenssisopimuksella 
Seagood Oy Fort Deli 
Alkuperämaa: Suomi

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G  DIPPI 50 G 
energia    489 kcal  244,5 kcal 
rasva    54,2 g  27,1 g 
josta tyydyttynyttä  2,8 g  1,4 g 
hiilihydraatit   3,5 g  1,75 g 
josta sokereita   1,4 g  0,7 g 
proteiini    2,6 g  1,3 g 
suola    0,98 g  0,49 g
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VEGAANINEN JUUSTOVALMISTE

Skotlannin länsirannikolla sijaitsevan Bute Island Foods -yrityksen perustajat ovat kasvissyöjiä ja tekevät jatkuvaa 
tuotekehitystä tarjotakseen vegaaneille aidosti juustolta maistuvan ratkaisun. Valikoimassamme on yrityksen 
uusimpiin tuotteisiin lukeutuva valkoinen, cheddar-tyylinen sulava vegaanijuusto, joka päätyi ruokalistalle Facebookin 
Sipsikaljavegaani-ryhmän kanssa yhteistyössä toteutetun maistelun jälkeen. Vegaanijuustoraasteemme on 100 % 
kasvipohjainen kasvirasvavalmiste. 

AINEKSET: 
Vesi, kookosöljy (kookospähkinäöljy) 23 %, muunneltu 
perunatärkkelys, GLUTEENITON kaurakuitu, 
maissitärkkelys, suola, muunneltu maissitärkkelys, 
sakeuttamisaineet vahventeet (E407, E412), hiivauute, 
luontaisia aromeja, happamuuden säätöaineet (E270, 
E325), väriaine (E160A) seos.

LISÄAINEET 
• E160A
• E270  
• E325
• E407 
• E412
• E1404 
• E1450

MAUSTEET
• Kookospähkinäöljy
• Soijaproteiini
• Muunnettu perunatärkkelys
• Suola
• Guarkumi
• Hiivauute
• Karrageeni
• Maissitärkkelys 
• Muunnettu maissitärkkelys

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Ei sisällä soijaton
• Ei sisällä maitoa   
• Ei sisällä kananmunaa
• Ei sisällä kalaa tai äyriäisiä 
• Ei sisällä kovetettua kasvisrasvaa 
• Ei sisällä pähkinöitä
• Ei sisällä hedelmiä 
• Ei sisällä selleriä  
• Ei sisällä sinappia
• Ei sisällä lihaa   
• Ei sisällä lupiinia
• Gluteeniton   
• Ei sisällä kolesterolia
• Laktoositon  
• Ei sisällä palmuöljyä
• GMO-vapaa

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia 
• Sopii kasvisruokavalioon
• Sopii maidottomaan ruokavalioon 
• Sopii vegaaniseen, ovo-vegetaariseen ja lakto-
ovovegetaariseen ruokavalioon
• Kosher-sertifioitu

Valmistaja: Bute Island Foods Ltd, Skotlanti  
Alkuperämaa: Iso-Britannia
Maahantuoja: Helsinki Foodstock Oy

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G
energia    318 kcal  
rasva    26,2 g  
josta tyydyttynyttä  21,8 g  
hiilihydraatit   17 g  
josta sokereita   0,3 g  
proteiini    1,3 g   
suola    1,9 g  
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VUOHENJUUSTO 

Lactalis on maailman johtava juustontuottaja. Yritys pyrkii kunnioittamaan paikallisia kulttuureja ja tapoja sekä 
tukemaan yrittäjiä alueilla, joilla se toimii. Yli 80 vuoden kokemuksella valmistetaan myös aina laadukas, aito 
vuohenjuustomme (Président Petits Chévre Doux). Sillä on kermainen ja mieto maku, ja sen koostumus on pehmeä. 

AINEKSET: 
Pastöroitu vuohenmaito, luontainen vuohenjuustoaromi, suola 1,4 %, maitohappoviljelmä, hapate, juoksute.

LISÄAINEET 
• Luontainen vuohenjuustoaromi

MAUSTEET
• Jodioitu ruokasuola

RUOKAVALIOTIEDOT 
• Sisältää maitoproteiinia
• Sisältää pastöroitua vuohenmaitoa
• Ei sisällä lisättyjä sokereita
• Väriaineeton
• Runsasproteiininen
• GMO-vapaa
• Ei sisällä soijaa
• Ei sisällä kananmunaa
• Eläinperäinen juoksute
• Sisältää laktoosia alle 1 g / 100 g
• Gluteeniton

RAVITSEMUSTIEDOT 
• Sopii kasvisruokavalioon 
• Ei sovi vegaaniseen ruokavalioon, sillä sisältää eläinperäistä juoksutetta ja maitoa
• Sisältää eläinperäisiä ainesosia 

Maahantuoja: Lactalis Oy  
Valmistaja: Lactalis Europe
Alkuperämaa: Ranska

RAVINTOARVOTIEDOT  100 G
energia    250 kcal
rasva    20 g
josta tyydyttynyttä  14 g
hiilihydraatit   1,5 g
josta sokereita   1,5 g
proteiini    16 g
suola    1,4


