LIHALOGI
VÄHITTÄISKAUPPA

A Allergiatunnus

Aitoja makuja
laatulihasta
Landeli Group Oy on suomalainen ruokatalo, joka valmistaa ja myy lihajalosteita sekä
tuoretta lihaa. Toimimme kolmella korkeasta laadusta tunnetulla tuotemerkillä:
Maalaistuote Vataja, Pajuniemi ja Partanen. Toimintamme periaatteita ovat kunnioitus
parhaita raaka-aineita kohtaan, perinteiset valmistusmenetelmät sekä suomalaisten
rakastamat aidot maut.

G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

Leikkeleet & hyytelöt
182

G

192

L

Ylikypsä riihikinkku 500 g

EAN me (2 kpl):

L

Porsaan sisäpaisti 500 g

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit,
stabilointiaineet (trifosfaatit, käsitelty
eucheuma-levä), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo),
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 94 %.

EAN/Gtin:

G

Porsaan sisäpaisti, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 88 %.

EAN me ltk (30 kpl):

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (24 kpl):

*6400001827* *6401001826* *6402001825*

*6400001926* *6401001925* *6402001924*

193

194

Suuria makuja pieneltä tilalta
Vuonna 1976 Pekka Pajuniemi perusti Sipoon Talman kylään nimeään kantavan
liha-alan yrityksen. Siitä lähtien Pajuniemen tuotteiden laatu on nojannut korkeaan
lihapitoisuuteen, lisäaineiden välttämiseen ja käsityömäiseen valmistustapaan
– perinteisiä reseptejä kunnioittaen. Pajuniemi panostaa puhtaisiin, tarkoin
valittuihin raaka-aineisiin ja aitoon makuun.

Täyden palvelun lihatalo

G

L

Naudan sisäpaisti 400 g

G

L

Kinkkufilee 500 g

Naudan sisäpaisti, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 88 %.

Porsaan ulkofilee, vesi, suola, aromit,
stabilointiaine (trifosfaatit), dektroosi,
sakeuttamisaine (käsitelty eucheumalevä), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 90 %.

Liedossa sijaitseva lihankäsittelylaitos on erikoistunut tuoreen lihan käsittelyyn,
leikkaamiseen, jatkojalostamiseen ja pakkaamiseen. Vuonna 1995 perustetun
lihatukun valikoimasta löytyvät korkealaatuiset ja perinteiset lihavalmisteet
vähittäiskaupan ja Horecan tarpeisiin.

EAN/Gtin:

Mehukkaita makuhetkiä lihasta

*6400001933* *6401001932* *6402001931*

*6400001940* *6401001949* *6402001948*

197

199

Maalaistuote Vataja on vuonna 1985 perustettu perinteisten ja laadukkaiden
lihajalosteiden valmistaja. Herkulliset lihatuotteet valmistetaan vankalla
kokemuksella ja omilla resepteillä Kankaanpäässä.
Yli 20 vuoden ajan Vataja on ollut Suomen ainoa valmistaja, joka on saanut
lihaleikkeille, makkaroille ja nakeille Allergia- ja astmaliiton myöntämän
allergiatunnuksen. Myös nitriitittömiä ja lisäaineettomia tuotteita yritys on
valmistanut jo vuosikymmenien ajan.

EAN me (2 kpl):

G

L

EAN me ltk (24 kpl):

N

Rosvofilee 500 g

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

G

EAN me ltk (24 kpl):

L

Ylikypsä kinkku 500 g

Porsaan ulkofilee, vesi, suola, dektroosi,
aromit, mausteet (valkosipuli, cayenne,
mustapippuri, timjami), stabilointiaine
(trifosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty
eucheuma-levä), kasvisproteiinihydrolysaatti, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), rypsiöljy. Lihapitoisuus: 90 %.

KUN HALUAT AITOA.

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

Porsaan sisäpaisti, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja
polyfosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 94 %.

EAN me ltk (24 kpl):

*6400001971* *6401001970* *6402001979*

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (24 kpl):

*6400001995* *6401001994* *6402001993*
VÄHITTÄISKAUPPA

3

A Allergiatunnus

170

G

173

L

Palvikinkku 300 g

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

L

EAN me (4 kpl):

406

Porsaankinkku, vesi, suola, sakeuttamisaineet
(karrageeni, ksantaanikumi), stabilointiaineet
(difosfaatit, trifosfaatit), lihaproteiini (sika),
perunatärkkelys, glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), granuloitu kasvisliemi (hydrolysoitu kasvisproteiini, suola, rypsiöljy), aromit, mausteuutteet (chili, sipuli), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 72 %.
EAN me ltk (60 kpl):

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

G

L

M

Kinkkufilee 150 g
Porsaan ulkofilee, vesi, suola, aromit, stabilointiaine (trifosfaatit), dektroosi, sakeuttamisaine
(käsitelty eucheuma-levä), hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 90 %.
EAN me ltk (60 kpl):

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400001704* *6400001711* *6400001728*

*6400001735* *6400001742* *6400001759*

*6400004064* *6400004071*

320

398

414

G

L

Ylikypsä riihikinkku 250 g

G

L

G

857

L

Porsaan sisäpaisti 130 g

Pyökkisavustettu kinkku 250 g

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit,
stabilointiaineet (trifosfaatit), dekstroosi,
sakeuttamisaine (käsitelty eucheuma-levä),
hapettumisenestoaine (askorbiinihappo),
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 94 %.

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja
polyfosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 88 %.

Porsaan sisäpaisti, vesi, suola, aromit, dekstroosi,
stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 88 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400003203* *6400003210*
898

L

Ylikypsä korppukinkku 200 g

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

EAN me ltk (32 kpl):

G

Wanhanajan keittokinkku 180 g

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400002183* *6401002182* *6402002181*
VÄHITTÄISKAUPPA

Naudan paisti, vesi, suola, valkoviini (1,5 %),
stabilointiaineet (di- ja trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), dekstroosi
(maissi), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 91 %.
EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

EAN me (64 kpl):

404

416

329

G

L

N

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400004040* *6400004057*
G

EAN/Gtin:

L

M

Ylikypsä riihikalkkuna 250 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

G

EAN me (4 kpl):

G

L

M

Maalaishyytelö 400 g

Kalkkunan rintafilee, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 88 %.

Porsaanliha, vesi, liivate, suola, aromit
(mm. musta- ja maustepippuri, meirami,
korianteri, valkosipuli), stabilointiaineet
(trifosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
dekstroosi, hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 65 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400005139* *6400005146*

EAN me ltk (32 kpl):

*6400003296* *6400003302* *6400003319*
384

L

Pyökkisavustettu kalkkuna 230 g

*6400007386* *6400007393* *6400007409*

L

Kalkkunan rintafilee, vesi, suola, aromit,
dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 94 %.

513

EAN me ltk (72 kpl):

G

Naudan sisäpaisti, vesi, suola, aromit, dekstroosi,
stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine (natriumwerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 88 %.

*6400004163* *6400004170*

L

EAN me (4 kpl):

G

Naudan sisäpaisti 120 g

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit, stabilointiaineet (di- ja trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), dekstroosi,
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 88 %.
EAN me ltk (72 kpl):

Viinimureutettu
naudanpaistileike 140 g

*6400008574* *6400008581* *6400008598*

Wanhanajan kinkku 180 g

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit,
stabilointiaineet (di- ja trifosfaatit),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti),
dekstroosi, säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 96 %.

L

*6400004149* *6400004156*

738

L

EAN me (4 kpl):

G

*6400003982* *6400003999*

Porsaan ulkofilee, vesi, suola, dektroosi, aromit,
mausteet (valkosipuli, cayenne, mustapippuri,
timjami), stabilointiaine (trifosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty eucheuma-levä), kasvisproteiinihydrolysaatti, hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo), rypsiöljy. Lihapitoisuus: 90 %.

*6400008987* *6400002824* *6400008895*
218

EAN me (4 kpl):

Rosvopaisti 150 g, nitriititön

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit, dekstroosi,
korppujauho [vehnäjauho, vesi, suola, hiiva],
sinappi [vesi, sokeri, sinappijauhe, viinietikka,
siirappi, suola], stabilointiaineet (tri- ja
polyfosfaatit), sakeuttamisaine (käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 87 %.

4

G

L

Keittokinkku 300 g

Porsaankinkku, vesi, suola, sakeuttamisaineet
(karrageeni, ksantaanikumi), stabilointiaineet
(difosfaatit, trifosfaatit), lihaproteiini (sika),
perunatärkkelys, glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), granuloitu kasvisliemi (hydrolysoitu kasvisproteiini, suola, rypsiöljy), aromit, mausteuutteet (chili, sipuli), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 72 %.
EAN/Gtin:

G Gluteeniton

EAN me (4 kpl):

*6400003845* *6400003852*
VÄHITTÄISKAUPPA

5

A Allergiatunnus

G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

567

Makkarat
ja nakit

A

G

L

Pitaleipä (55 %): vehnäjauho, vesi, rypsiöljy, suola, säilöntäaine (kaliumsorbaatti).
Lihatäyte (45 %): Porsaanliha, glukoosi, vesi, suola, tomaattipyree, aromit,
stabilointiaineet (trifosfaatit, käsitelty eucheuma-levä), dekstroosi, mausteet
(sinapinsiemen (jauhettu), valkopippuri, valkosipuli, inkivääri), hydrolysoitu
kasviproteiini (maissi), viinietikka, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo),
rypsiöljy, säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihatäytteen lihapitoisuus: 89 %.
BBQ-kastike 20 g: vesi, sokeri, tomaattipyree, omenaviinietikka, väkiviinaetikka,
muunnettu maissitärkkelys, omenamehutiiviste, soijakastike [sokeri,
soijakastike (vesi, soijapapu, suola, vehnä, säilöntäaine (kaliumsorbaatti)),
vesi, melassi, suola, karamellisokerisiirappi, säilöntäaine (kaliumsorbaatti),
EAN/Gtin:
aromi], sokerisiirappi, hunaja, suola, mausteet (chili, sipuli, valkosipuli),
sinappijauhe, aromit (savu, sipuli, anjovis), väri (ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), happamuudensäätöaine (sitruunahappo).

G

L

Kokolihatuotteet

N

Lisäaineeton grillimakkara 300 g
Suomalainen porsaanliha, vesi, suola,
sianlihaproteiini, dekstroosi, mausteet
(kumina, korianteri, paprika, musta- ja valkopippuri, valkosipuli). Lihapitoisuus: 75 %.

Porsaanliha, vesi, sianlihaproteiini,
suola, stabilointiaineet (difosfaatit),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti). Lihapitoisuus: 75 %.
EAN me (4 kpl):

EAN me ltk (36 kpl):

*6400000554* *6400000561* *6400000578*

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

A

G

L

N

Nitriititön grillimakkara 300 g

*6400000868* *6401000867* *6402000866*

G

L

473

G

L

Lisäaineeton nakki 280 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

628

A

G

L

N

Nitriititön nakki 280 g
Porsaanliha, vesi, sianlihaproteiini, suola,
stabilointiaineet (difosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti).
Lihapitoisuus: 75 %.
EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400006280* *6400006303*
VÄHITTÄISKAUPPA

EAN me (4 kpl):

G

L

Savustetut minipotkat n. 350 g
Porsaan potka, vesi, suola, stabilointiaineet (difosfaatit, trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti),
glukoosi, säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 99 %.

*2347300001*
EAN me ltk (12 kg):

EAN me (2 kg):

EAN me (1,4 kg):

EAN me ltk (11,2 kg):

*236900001* *237000007*
565

G

L

Savustetut minipotkat n. 1 kg
Porsaan potka, vesi, suola, stabilointiaineet (difosfaatit, trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti),
glukoosi, säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 99 %.

EAN/Gtin:

EAN me ltk (48 kpl):

568

*236800004*

N

Porsaan kyljysluu, tomaattipyree, vesi,
sokeri, perunatärkkelys, viinietikka, suola,
hydrolysoitu kasviproteiini (maissi),
mausteet (valkosipuli, sinappijauhe,
inkivääri, valkopippuri), rypsiöljy, maltodekstriini, aromit (savu, tammisavu).
Lihapitoisuus: 90 %.

N

Suomalainen porsaanliha, vesi, suola,
sianlihaproteiini, dekstroosi, mausteet
(kumina, korianteri, paprika, musta- ja valkopippuri, valkosipuli). Lihapitoisuus: 75 %.

*6400000639* *6400002770*

6

82

Porsaanliha, vesi, sianlihaproteiini, suola,
stabilointiaineet (difosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti).
Lihapitoisuus: 75 %.
EAN me (4 kpl):

EAN me ltk (40 kpl):

EAN/Gtin:

EAN me ltk (40 kpl):

Ribs BBQ n. 500 g kypsä

63

EAN me (4 kpl):

*6400005672* *6400005689* *6400005696*

86

N

Nitriititön lenkki 350 g

EAN/Gtin:

L

Pulled pork Pita 175 g

Lisäaineettomat &
allergiatunnustuotteet
55

Pita nyhtöpossulla

EAN/Gtin:

EAN me (1 kpl):

*6400000820* *6400000837* *6400000844*

*2347400008* *2347500005*

*236500003* *236600000*

375

540

490

G

L

M

N

Lisäaineeton
maksamakkara 250 g

G

L

Ylikypsä kinkkupala 450 g

G

L

Ylikypsä kylkipala 400 g

Porsaanliha, porsaanmaksa (20%), vesi, suola,
mausteet (inkivääri, kardemumma, meirami,
mustapippuri, muskottipähkinä, sipuli),
lihaproteiini (sika), glukoosi. Lihapitoisuus: 67 %.

Porsaankinkku, vesi, suola, aromit, stabilointiaineet (trifosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 94 %.

Porsaanliha, vesi, suola, aromit, stabilointiaineet (trifosfaatit, käsitelty eucheuma-levä),
dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 99 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 kpl):

*6400003753* *6400003760*

EAN me (5 kpl):

*6400005405* *6400005412*

EAN me (4 kpl):

*6400004903* *6400004910*
VÄHITTÄISKAUPPA
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G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

Makkarat

Leikkeleet & hyytelöt

877

10381

G

L

Helsinkiwursti Naga Morich 240 g

EAN me (4 pkt):

EAN me ltk (60 pkt):

*6400008772* *6401008771* *6402008770*

876

Helsinkiwursti Aura 240 g
Porsaanliha (SUOMI), vesi,
-juusto [pastöroitu maito, hapate,
suola, sinihomeviljelmä, säilöntäaine (natamysiini)], naudanliha
(SUOMI), kamara (SUOMI), suola, stabilointiaineet (difosfaatit),
mausteet (mustapippuri, cayenne), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti), luonnonsuoli (lammas).
Lihapitoisuus: 78 %.

Porsaanliha (SUOMI), vesi, kamara, naudanliha (SUOMI), suola, sianlihaproteiini, mausteet (valkosipuli, musta- ja cayennepippuri), rypsiöljy, stabilointiaine (difosfaatti), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti), luonnonsuoli (lammas).
Lihapitoisuus: 76 %.

EAN me ltk (60 pkt):

Helsinkiwursti Original 240 g

EAN me (4 pkt):

EAN me ltk (60 pkt):

*6400008765* *6401008764* *6402008763*

*6400008758* *6401008757* *6402008756*

878

3411

G

Helsinkiwursti Tomaatti-Mozzarella 240 g
Porsaanliha (SUOMI), vesi, naudanliha (SUOMI), Mozzarella-juusto
(2,9 %) [pastöroitu maito, tärkkelys, suola, hapeteviljelmä, juoksete],
aurinkokuivattu tomaatti (2,3%), suola, mausteet (basilika, musta- ja
maustepippuri, kumina, inkivääri, muskottikukka, meirami, kynteli,
valkosipuli, sipuli), stabilointiaine (difosfaatti), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti, erytorbiinihappo), dekstroosi, mausteuutteet
(selleri, sipuli, mustapippuri, chili, sitruuna), hydrolysoitu kasvisproteiini (maissi), säilöntäaine (natriumnitriitti), aromit, luonnonsuoli
(lammas). Lihapitoisuus: 77 %.
EAN/Gtin:

EAN me (4 pkt):

EAN me ltk (60 pkt):

*6400008789* *6401008788* *6402008787*
8

L

EAN/Gtin:

VÄHITTÄISKAUPPA

Aito saunapalvikalkkuna 200 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (5 pkt):

G

EAN me (5 pkt):

*640322790004* *640320002796*

L

Sianliha (SUOMI), vesi, naudanliha (SUOMI),
suola, stabilointiaine (difosfaatit), mausteet
(sinappi, korianteri, paprika, basilika, kumina,
sipuli), glukoosi, aromit (liha, muskottipähkinä,
mustapippuri, chili, maustepippuri, inkivääri,
neilikka), hapettumisenestoaineet (natriumerytorbaatti, askorbiinihappo), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 74 %.
EAN/Gtin:

EAN me (5 pkt):

*640324400000* *640324410009*

L

Herrasväen ryynimakkara 350 g
Sianliha (SUOMI), vesi, sian sydän (SUOMI),
ohrasuurimo, perunajauho, suola, verijauhe
(nauta), mausteet (paprika, valko-, maustepippuri, sinapinsiemen, meirami, sipuli,
kumina), dekstroosi (maissi), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), sokeri, luontainen
aromi (mustapippuri). säilöntäaine
(natriumnitriitti). Syötävä makkarankuori.
Lihapitoisuus: 30 %.
EAN/Gtin:

L

Juhlalauantaimakkara 400 g/tanko

875

EAN me (4 pkt):

G

Kalkkunafile, vesi, suola, stabilointiaineet
(di- ja trifosfaatit), glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 87 %

*640322760007* *640320002765*

G

11771

Siankinkku, vesi, suola, stabilointiaineet
(di- ja trifosfaatit), glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 94 %.

3036

G

EAN/Gtin:

L

Aito saunapalvikinkku 200 g

Porsaanliha (SUOMI), vesi, naudanliha (SUOMI),
kamara (SUOMI), suola, mausteet (mustapippuri,
chili Naga Morich), stabilointiaine (difosfaatti),
hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti), luonnonsuoli (lammas). Lihapitoisuus: 77 %.
EAN/Gtin:

G

EAN me (5 pkt):

*640321700004* *64032880009*

3056

G

L

Metsästäjänmakkara 400 g/tanko

2502

G

L

Aito maalaishyytelö n. 400 g

Sianliha (SUOMI), vesi, kamara (SUOMI), naudanliha (SUOMI), suola, mausteet (valkosipuli ja
-pippuri), maltodekstriini (maissi), stabilointiaineet (di- ja trifosfaatit), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), dekstroosi, säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 68 %.

Sianliha (SUOMI), vesi, liivate (sika), suola,
stabilointiaineet (di- ja trifostaatit), maltodekstriini (maissi), hapettumisenestoaineet
(natriumerytorbaatti), luontainen aromi
(mustapippuri), dekstroosi, mausteet (valkopippuri, laakerinlehti), rypsiöljy, säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 65 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (5 pkt):

*640324370006* *640324380005*

EAN me (2 kg):

*233207500007* *640320000754*
VÄHITTÄISKAUPPA
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G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

Kokolihatuotteet
2033

G

Suikaleet • Kuutiot

L

Erikoiskypsä kassler n. 300 g
Porsaan niska, vesi, suola, stabilointiaineet
(di- ja trifostaatit), hapettumisenestoaineet
(natriumerytorbaatti), dekstroosi,
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 98 %.
EAN/Gtin:

19088

Porsaan lihasuikale
350 g

Porsaan lihasuikale
marinoitu 350 g

Porsaan palapaisti
n. 400 g

EAN me (6 pkt):

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*6401008771*

*6405818000596*

*6405818000541*

*2353516400009*

*2353515100009*

EAN me (4 rs)

EAN me (4 rs)

EAN me (1,6 kg)

EAN me (1,6 kg)

*6405818100593*

*6405818100548*

*6405351000640*

*6405351000510*

Kalkkunanfile, vesi, suola,
stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit),
glukoosi, hapettumisenestoaine
(natriumaskorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 95%.

14205

19181

11142

9209

Naudan paistisuikale
350 g

Naudan paistisuikale
marinoitu 350 g

Karjalanpaisti
400 g

Karjalanpaisti
800 g

*6400008772*

2162
1212

G

L

M

G

4103

Naudan palapaisti
n. 400 g

L

Pippurikylkirulla
n. 600 g/pkt pala

2419

G

L

Porsaankinkku, vesi, suola,
stabilointiaineet (di- ja trifosfaatit),
glukoosi, hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 94 %.

Suomalainen porsaanliha, vesi, suola,
stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit),
glukoosi, mausteet (mustapippuri, kumina, korianteri, valkosipuli,
meirami, persilja, chilipippuri),
hapettumisenestoaine (natriumaskorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 91%.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*23322900006*

*640320004257*

*23329300004*

*6405818000602*

*6405818000619*

*6405818000800*

*2353547700000*

EAN me (8 kg):

EAN me (1,2 kg):

EAN me (1 kg):

EAN me (4 rs)

EAN me (4 rs)

EAN me (4 rs)

EAN me (3,2 kg)

*640320008293*

*233242500000*

*640320009931*

*6405818100609*

*6405818100616*

*6405818100807*

*6405354000777*

Ylikypsä nokipalvi,
pala, n. 1,2 kg

10

1103

19086

VÄHITTÄISKAUPPA

Paistettu kalkkunafile
kok. n. 600–900 g/kpl

VÄHITTÄISKAUPPA
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Pataan • Uuniin • Grilliin

9005

Porsaan wienerleike 2 kpl/n. 300 g
EAN/Gtin:

1612

9015

Porsaan kyljys
3 kpl/n. 450 g

Porsaan suolalapa
n. 1 kg

9084

Porsaan lapapala
n. 800 g

Porsaan kasslerpihvi valkosipuli mureutettu
2 kpl/n. 300 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353515900005*

*2353514600005*

*2355643500003*

*2353514600005*

*2370636100008* *6407063000611*

EAN me (1,2 kg)

EAN me (1,8 kg)

EAN me (4 kg)

EAN me (3,2 kg)

*2353515900005*

*6405351000466*

*6405564000352*

*6405357000408*

1336

9130

Porsaan kyljys
2 kpl/n. 300 g

EAN me (1,2 kg)

*2353571900001* *6405357000194*

EAN me (1,2 kg)

9016

Porsaan kasslerpihvi BBQ mureutettu
2 kpl/n. 300 g
EAN/Gtin:

EAN me (1,2 kg)

*2370636200005* *6407063000628*

19321

Porsaan lehtipihvi 4 kpl/400 g
EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

*6405818000855* *6405818100852*
9017

Porsaan kasslerpihvi hunaja-pippuri mureutettu
2 kpl/n. 300 g

12

1066

1654

1611

Porsaan kasslerpaisti
pintamaustettu
n. 1,5 kg

Porsaan picnicpaisti
n. 1,5 kg

1615

Porsaan kasslerpaisti
herkkumarinoitu
n. 1,5 kg
EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2355643100005*

*2370635700001*

*2353578500006*

*2353513300005*

EAN me (6 kg)

EAN me (6 kg)

EAN me (6 kg)

*6405564000314*

*6407063000574*

*6405357000859*

VÄHITTÄISKAUPPA

Porsaan kasslerpaisti
suolattu n. 1,5 kg

EAN/Gtin:

EAN me (1,2 kg)

*2370636300002* *6407063000635*
9100

9090

Porsaan kasslerpihvi mureutettu 2 kpl/n. 300 g

Porsaan kylkiviipale n.400 g

EAN me (6 kg)

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*6405351000336*

*2353517200004* *6405351000725*

EAN me (1,2 kg)

EAN me (1,6 kg)

*2353540800004* *6405354000081*
VÄHITTÄISKAUPPA
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19003

Porsaan ulkofilepihvi marinoitu
mureutettu 6 kpl/1 kg
EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

9085

*6407063000031* *6407063000031*

Porsaan etuselkäpala n. 800 g
EAN/Gtin:

EAN me (3,2 kg)

*2353574100002* *6405357000415*
9012

Porsaan ulkofilepihvi valkosipuli mureutettu
4 kpl/n. 600 g
EAN/Gtin:

EAN me (2,4 kg)

*2370635800008* *6407063000581*
9278

19001
Porsaan ulkofileepihvi 500 g
Allround-grillimaustettu

Porsaan yrttipihvi 4 kpl/n. 600 g, skin

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

Porsaan ulkofileepihvi BBQ mureutettu
4 kpl/n. 600 g
EAN/Gtin:

EAN me (2,4 kg)

9178

Porsaan rimpsuluut marinoitu n. 1,2 kg
EAN/Gtin:

EAN me (4,8 kg)

*6405818000503* *6405818100500*

*2353575400002* *6405357000545*

*2370635900005* *6407063000598*

*2355641200004* *6405564000123*

19002

9277

9014

9220

Porsaan ulkofileepihvi 500 g
Argentina-pippuri

Porsaan pippuripihvi 4 kpl/n. 600 g, skin

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

EAN me (2,4 kg)

Porsaan ulkofileepihvi hunaja-pippuri mureutettu
4 kpl/n. 600 g
EAN/Gtin:

EAN me (1,2 kg)

Porsaan rimpsuluut naturel n. 1,2 kg
EAN/Gtin:

EAN me (4,8 kg)

*6405818000565* *6405818100562*

*2353575300005* *6405357000538*

*2370636000001* *6407063000062*

*2356121000008* *6405612000105*

19009

9289

9126

9211

Porsaan ulkofileepihvi 500 g
Schwenkenbraten-yrtti

Porsaan parillapihvi 4 kpl/n. 600 g, skin

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

*6405818000572* *6405818100586*
14

EAN me (4 rs)

9013

VÄHITTÄISKAUPPA

EAN me (2,4 kg)

*2353579300001* *6405357000934*

Porsaan ulkofileepihvi mureutettu
4 kpl/n. 600 g

Porsaan rimpsuluut pintamaustettu n. 1,2 kg

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (2,4 kg)

*2353573200000* *6405357000323*

EAN me (5 kg)

*2356120100006* *6405612000013*
VÄHITTÄISKAUPPA
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9317

Spareribs BBQ 1/2 dyno n. 1300 g
EAN/Gtin:

EAN me (5,2 kg)

*2358266000004* *6405826000601*

9297

Naudan parillapihvi 2 kpl/n. 300 g, skin
EAN/Gtin:

EAN me (1,2 kg)

4034

EAN me (1,2 kg)

EAN/Gtin:

EAN me (4 kg)

*2356127000002* *6405612000709*
9239

Porsaan grillikylki n. 1 kg
EAN/Gtin:

EAN me (1 kg)

*2356501000000* *2356501000000*

EAN/Gtin:

Naudan ulkofilepala marinoitu n. 1 kg
EAN/Gtin:

EAN me (4 kg)

*2358266200008* *6405826000625*

*2356121400006* *6405612000143*

9319

4009

EAN/Gtin:

Porsaan ulkofilee pintamaustettu n. 1,5 kg

EAN me (4 kg)

9318

Naudan pippuripihvi 2 kpl/n. 300 g, skin

1653

EAN/Gtin:

*2356121500003* *6405612000150*

EAN/Gtin:

Porsaan grillikylki pintamaustettu n. 1 kg

Naudan ulkofilepala n. 1 kg

*2355641300001* *6405564000130*
Naudan grillipihvi 2 kpl/n. 300 g, skin

9225

4039

EAN me (1,2 kg)

*2358266300005* *6405826000632*

Naudan paahtopaistipala marinoitu n. 1.5 kg
EAN/Gtin:

EAN me (6 kg)

*2355643400006* *6405564000345*

Naudan
maksa

EAN me (6 kg)

*2370635600004* *6407063000567*
Porsaan ulkofilepala suolattu n. 1,5 kg

Porsaan grillikylki pintamaustettu n. 1,5 kg
EAN/Gtin:

EAN me (1 kg)

*2355640500006* *2355640500006*
16
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EAN/Gtin:

EAN me (1,6 kg)

*6405354000289*

EAN me (1,5 kg)

*2356509900005* *6405650000990*

9099
Naudan maksa
jauhettu n. 400 g

9169

Naudan maksa
viipale n. 400 g

*2353542800002*

1629

EAN/Gtin:

9098

1621

9096
Naudan maksa
pala n. 400 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

Porsaan ulkofilee marinoitu n. 1,5 kg

9160
Naudan osso-bucco n. 600 g

*2353542900009*

*2353542600008*

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (1,6 kg)

EAN me (1,6 kg)

*6405354000296*

*6405354000265*

EAN me (6 kg)

*2355644000007* *6405564400046*

EAN me (2,4 kg)

*2353576600005* *6405357000668*

VÄHITTÄISKAUPPA
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Jauhelihat
1040
Porsaan sisäfilee marinoitu n. 800 g

11506

EAN/Gtin:

Mestarin jauheliha 400 g

EAN me (3,2 kg)

*2355643300009* *64560000332*

EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

*6405818000060* *233213900006*

1039

1038

Porsaan sisäfilee pintamaustettu n. 800 g

Porsaan sisäfilee n. 800 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (3,2 kg)

*2353541700006* *2353541700006*

EAN me (3,2 kg)

*2355642900002* *6405564000291*

11502

Nauta-sika jauheliha 400 g
EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

44509

44502

Naudan jauheliha 20% 400 g
EAN/Gtin:

Naudan jauheliha 10% 400 g
EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

EAN me (4 rs)

*6405818000022* *6405818100029* *6405818000176* *6405818100173* *6405818000107* *6405818100104*
44510

11503
2090

9003

Presidentin spare
ribs n. 1,5 kg

Presidentin ribsit
n. 1,5 kg

EAN/Gtin:

2431

EAN/Gtin:

*2355641000000*

Presidentin porsaan ulkofileepihvi
2 kpl/n. 300 g skin

*2355647700003*

EAN me (6 kg)

EAN/Gtin:

EAN me (6 kg)

*2355641000000*

*2356506200009* *2356506200009*

*2355647700003*

2432

4410

7402

7403

Presidentin porsaan
kasslerpihvi
2 kpl/n. 300 g skin

Presidentin naudan
entrecotepihvi
2 kpl/n. 300 g skin

Presidentin naudan
sisäﬁleepihvi
2 kpl/n. 300 g skin

Presidentin naudan
ulkoﬁleepihvi
2 kpl/n. 300 g skin

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2356506700004*

*2355646300006*

*2356508200007*

*2356126500008*

EAN me (1,2 kg)

EAN me (1,6 kg)

EAN me (1,2 kg)

EAN me (1,6 kg)

*2356506700004*

*2355646300006*

*2356508200007*

*2356126500008*

EAN me (1,2 kg)

Nauta-sika jauheliha 750 g
EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

VÄHITTÄISKAUPPA

EAN/Gtin:

Naudan jauheliha 10% 750 g

EAN me (4 rs)

EAN/Gtin:

EAN me (4 rs)

*6405818000039* *6405818100036* *6405818000183* *6405818100180* *6405818000114* *6405818000114*

Keittolihat
9159

19159

Naudan keittoliha pala
makuluulla n. 400 g

Naudan keittoliha kuutiot
makuluulla 600 g

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

Naudan keittoliha pala luuton n. 400 g

*2353547200005*

*6405818000862*

EAN/Gtin:

EAN me (1,6 kg)

EAN me (4 rs)

*6405354000722*

*6405818100869*

4063

EAN me (4 rs)

*6405818000039* *6405818100036*
18

44503

Naudan jauheliha 20% 750 g

VÄHITTÄISKAUPPA
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Landeli Group Oy
Hitsaajankatu 20, 00810 HELSINKI
www.landeli.fi

JARMO VIHTONEN
JUHO LAIHIA
AARRE KATISKO
TIMO MÄKINEN
ERJA JÖNKKÄRI
ROOPE LAHDENPERÄ
TIMO LIIMATAINEN

Itä- ja Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pohjois-Suomi
Puhelinmyynti, tuore liha
Puhelinmyynti, jalosteet
Myyntipäällikkö, vk
Myyntipäällikkö, Horeca

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@landeli.fi

044 236 3863
050 565 0319
050 569 0768
040 455 7556
044 572 4222
050 337 9903
040 522 8238

