LIHALOGI
HORECA/PALVELUTISKI

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.

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
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.

Mehukkaita makuhetkiä lihasta
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.

G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

Leikkeleet, dyno
30

G

L

Porsaanpaisti 1 kg
Porsaanpaisti, vesi, suola, aromit, dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja
polyfosfaatit, käsitelty eucheumalevä), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 88 %.
EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640000301* *640000318* *640000325*
27

G

24

L

Ylikypsä kinkku 1 kg

G

L

Uunikinkku 1 kg

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

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

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640000271* *640000288* *640000295*
33

G

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640000240* *640000257* *640000264*
21

L

G

L

Ylikypsä riihikalkkuna 1 kg

Ylikypsä riihikinkku 1 kg
Porsaankinkku, vesi, suola, aromit, stabilointiaineet (trifosfaatit, käsitelty eucheuma-levä), dekstroosi, hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 94 %.

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

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640000332* *640000349* *640000356*
222

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640000219* *640000226* *640000233*
893

L

G

L

Ylikypsä palvikinkku 700 g

Ylikypsä korppukinkku 1 kg

KUN HALUAT AITOA.

N Nitriititön

Porsaankinkku, vesi, suola, korppujauho [vehnäjauho, vesi, suola,
hiiva], sinappi [vesi, sokeri, sinappijauhe, viinietikka, siirappi, suola],
aromit, dekstroosi, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty
eucheuma-levä), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti),
säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 88 %.

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: 74 %. Voimakassuolainen.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640002220* *640002268* *640002251*

EAN me ltk (2 kpl):

EAN me ltk (12 kpl):

*640008932* *640008949* *640008956*
HORECA/PALVELUTISKI

3

A Allergiatunnus

G Gluteeniton

935

G

L

Laktoositon

M Maidoton

N Nitriititön

Kalkkunanliha, vesi, suola, glukoosi, rypsiöljy, kookosmaitojauhe,
balsamico viinietikka, mausteet (mustapippuri, cayenne, inkivääri,
valkosipuli), stabilointiaineet (difosfaatit, trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumaskorbaatti), maissitärkkelys, aromit (paprika, mustapippuri, sitruuna, lime, kookos), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 92 %.
EAN/Gtin:

EAN me (n. 1,5 kg):

*233500004* *233600001*
G

L

Pulled pork n. 1,5 kg
Porsaanliha, vesi, suola, glukoosi, tomaattipyree, sinappi [vesi, sokeri,
sinappijauhe, viinietikka, siirappi, suola, mausteet], hydrolysoitu kasviproteiini (maissi), mausteet (valkopippuri, valkosipuli, inkivääri), stabilointiaineet (difosfaatit, trifosfaatit), hapettumisenestoaine (natriumaskorbaatti), aromit (savu), rypsiöljy, säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 92 %.
EAN/Gtin:

EAN me (n. 1,5 kg):

Laktoositon

M Maidoton

1170

G

L

Palvikalkkunafilee kokonainen 1/2 vac n. 3,5 kg/kpl

EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

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

1174

1213

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

L

M

Maalaishyytelö n. 5 kg

EAN me (n. 5 kg):

G

L

Palvikalkkunafilee siivu n. 2 kg/dyno
EAN me (2 kg):

G

G

EAN/Gtin:

*233200500004* *64032000051*

579

1034

L

EAN/Gtin:

EAN me (n. 1,8 kg):

M

Ylikypsä nokipalvi siivu n. 2 kg/dyno
EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*23322700002* *64032008279*

EAN me (3,5 kg):

*236500003* *236600000*
G

L

Silavaton palvikinkku kokonainen 1/2 vac n. 3,5 kg/kpl

EAN/Gtin:

EAN me (1 kpl):

G

L

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

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

G

L

Silavaton palvikinkku siivu n. 2 kg/dyno
EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*233260400009* *64032006046*

*237900000* *2320700002*
G

L

Ylikypsä kylki n. 4 kg

L

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

Savuluut n. 1 kg
Porsaan kyljysluut, suola. Lihapitoisuus: 95 %.
EAN/Gtin:

L

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

511
44

G

Maalaiskinkku n. 1,8 kg 1/4

*2347300001* *2347400008* *2347500005*

EAN me (8 kg):

*23323000002* *64032008309*

G

Savustetut minipotkat n. 1 kg

EAN me ltk (12 kg):

Ylikypsä nokipalvi kokonainen 1/2 vac. n. 4 kg/kpl

*233205800000* *64032000587*

106

1030

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

M

EAN/Gtin:

EAN me (3,5 kg):

565

Ribs BBQ n. 500 g kypsä

L

EAN/Gtin:

Kokolihapalat
N

G

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

*233261100007* *64032006114*

L

1211

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

*2310600008* *238300007*

G

N Nitriititön

Aidot saunapalvituotteet

*233200003* *233300000*

473

EAN me (n. 4 kg):

EAN me (n. 8 kg):

*2304400003* *2304500000* *2304600007*
4

L

L

Pulled turkey n. 1,5 kg

932

G Gluteeniton

HORECA/PALVELUTISKI

EAN/Gtin:

EAN me (n. 4 kg):

*231100000* *231000003*
HORECA/PALVELUTISKI

5

G Gluteeniton

Kokolihaleikkeleet
2132

G

L

2294

G

L

Laktoositon

M Maidoton

L

Rosvopaisti siivu n. 2 kg/dyno
Porsaanliha, vesi, suola, stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit), mausteet
(musta-, valko-, chili- ja cayennepippuri, paprika, valkosipuli, sipuli,
rakuuna, persilja), glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumaskorbaatti),
säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 95 %.

Naudan suolaliha kokonainen n. 2 kg/kpl

EAN/Gtin:

Naudan sisäpaisti, vesi, suola, aromit, stabilointiaine (tri- ja polyfosfaatit, käsitelty eucheuma-levä), dekstroosi, hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 90 %.

*233267900007* *64032006794*

EAN/Gtin:

N Nitriititön

EAN me (2 kg):

EAN me (2 kg):

*233202500002* *64032000259*

Vaaleat leikkeleet
3020

G

L

Juhlakinkkumakkara kokonainen n. 2,5 kg
Porsaanliha (SUOMI), vesi, naudanliha (SUOMI), suola, luontaiset aromit
(mm. sinappi, muskottipähkinä ja chili), stabilointiaine (difosfaatit),
glukoosi, hapettumisenestoaineet (natriumerytorbaatti, askorbiinihappo), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 80%.
EAN/Gtin:

2214

EAN me (2,5 kg):

*233204200009* *64032000426*

L

Korppukinkku siivu n. 2 kg/dyno

Naudan suolaliha siivu 2 kg/dyno

Porsaanliha, vesi, suola, stabilointiaine (tri- ja polyfosfaatit), glukoosi,
korppujauho [vehnäjauho, vesi, suola, hiiva], sinappi [vesi, sokeri,
sinappijauhe, viinietikka, siirappi, suola], hapettumisenestoaine
(natriumaskorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 92 %.

3024

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

2134

G

L

EAN me (2 kg):

*233262100006* *64032006213*

EAN me (2 kg):

*233262900002* *64032006299*

G

L

Juhlakinkkumakkara siivu n.2 kg/dyno
EAN me (2 kg):

*233263800004* *64032006381*
3032

2184

G

2164

L

G

L

G

L

Juhlalauantaimakkara kokonainen n. 2,5 kg

L

Porsaankinkku (SUOMI), vesi, suola, lihaproteiini (sika), stabilointiaine
(tri- ja polyfosfaatit), dekstroosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 84 %.

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

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

Porsaanliha (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/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

Wanhanajan keittokinkku kokonainen n. 4 kg/kpl

EAN me (2 kg):

*233248000009* *64032004806*
2186

G

L

Wanhanajan keittokinkku siivu n. 2 kg/dyno
EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*233268000003* *64032000686*

Pippurikylkirulla siivu n. 2 kg/dyno

EAN me (2 kg):

*233262400007* *64032006244*
1194

G

L

Palvattu hevosenpaisti siivu n. 2 kg/dyno
Hevosenpaisti, vesi, suola, aromit, stabilointiaine (tri- ja polyfosfaatit,
käsitelty eucheuma-levä), dekstroosi, hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 90 %.
EAN/Gtin:

EAN me (2,5 kg):

EAN me (2,5 kg):

*233204600007* *64032000464*

*233206000003* *64032000600*

3054

3037

G

L

Metsästäjänmakkara siivu n. 2 kg/dyno
EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*233264200001* *64032006428*

*233266000005* *64032006602*

Pekonit

2274

2154

G

L

G

L

Juhlalauantaimakkara siivu n. 2 kg/dyno
EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*233264000007* *64032006404*

G

L

Kypsä pekoni siivu 1 kg/dyno

2264

G

L

Luomuaamiaispekoni siivu 1 kg/dyno

Kalkkunan rintafilee, 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: 94 %.

Luomuporsaankylki (SUOMI), vesi, suola, hapettumisenestoaineet
(natriumsitraatti, natriumaskorbaatti), happamuudensäätöaine
(kalsiumkarbonaatti), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 92 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN me (2 kg):

*233265200000* *64032006527*
HORECA/PALVELUTISKI

Metsästäjänmakkara kokonainen n. 2,5 kg

EAN me (2 kg):

Miilunpolttajan kalkkuna siivu n.2 kg/dyno

6

3050

G

EAN me (2 kg):

*233265000006* *64032006503*

EAN me (2 kg):

*23324200005* *64032008422*
HORECA/PALVELUTISKI

7

G Gluteeniton

L

Laktoositon

M Maidoton

3538

G

Helsinkiwursti
Tomaatti-Mozzarella
n. 2,5 kg/dyno

Makkarat ja nakit

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

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,
naudanliha (SUOMI), Mozzarellajuusto (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/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*23327500008*

*233245000002*

*233228600007*

*233245200006*

EAN me (2,5 kg):

EAN me (2,5 kg):

EAN me (2,5 kg):

EAN me (2,5 kg):

*64032003755*

*64032004509*

*64032002864*

*64032004523*

3540

G

L

Helsinkiwursti
Original n. 2,5 kg/dyno
Porsaanliha (SUOMI), vesi,
kamara, naudanliha (SUOMI),
suola, sianlihaproteiini, mausteet
(valkosipuli, musta- ja cayennepippuri), rypsiöljy, stabilointiaine
(difosfaatti), hapettumisenestoaine (natriumerytorbaatti),
säilöntäaine (natriumnitriitti),
luonnonsuoli (lammas).
Lihapitoisuus: 76 %.

3410

3539

G

L

Helsinkiwursti
Naga Morich
n. 2,5 kg/dyno

L

Herrasväen Ryynimakkara n. 2,5 kg/dyno
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:

EAN me (2,5 kg):

*233217100006* *64032001713*

3542

G

Helsinkiwursti Aura
n. 2,5 kg/dyno

3560

3300

G

L

Saunalenkki irto
n. 2,5 kg/pussi

3352

G

L

Palvilenkki n. 1 kg

3354

G

L

3050

G

L

Hevoslenkki
n. 2,8 kg vac.

Riistalenkki
n. 2,8 kg/pkt

Hevosenliha (SUOMI), vesi,
suola, lihaproteiini (nauta),
stabilointiaine (difosfaatti),
mausteet (mustapippuri,
valkosipuli, cayenne), glukoosi,
hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo), säilöntäaine
(natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 72 %.

Porsaanliha, vesi, saksanhirvenliha, perunajauho, kamara, suola,
lihaproteiini (sika), stabilointiaine
(difosfaatti), mausteet (mustapippuri, valkosipuli, cayenne),
glukoosi, hapettumisenestoaine
(askorbiinihappo), säilöntäaine
(natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 58 %.

Porsaanliha (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), luonnonsuoli (nauta).
Lihapitoisuus: 82 %.

Porsaanliha, vesi, kamara, suola,
stabilointiaineet (di-, tri- ja polyfostaatit, käsitelty eucheumalevä), aromit (sipuli, muskottipähkinä, korianteri), dekstroosi,
mausteet (valkopippuri, muskottipähkinä, paprika, inkivääri, sipuli,
cayenne), maltodekstriini, hapettumisenestoaineet (natriumerytorbaatti, askorbiinihappo),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), säilöntäaine (natriumnitriitti). Lihapitoisuus: 64 %.

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*23325500000*

*23328200006*

*233208100008*

*233277400009*

EAN me (2,5 kg):

EAN me (1 kg):

EAN me (2,8 kg):

EAN me (2,8 kg):

*64032003557*

*64032003823*

*64032000815*

*64032007746*

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: 78 %.
EAN/Gtin:

EAN me (2,5 kg):

*233215900004* *64032001591*
G

Kokolihatuotteet
2032

G

L

Erikoiskypsä kassler,
kokonainen n. 2 kg/kpl
Porsaan niska, vesi, suola,
stabilointiaineet (di- ja trifostaatit), hapettumisenestoaine
(natriumerytorbaatti), dekstroosi,
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 98 %.
Voimakassuolainen.

2220

G

Hyytelö
L

Savupotkat irto
Porsaanliha, vesi, suola,
stabilointiaineet (tri- ja polyfosfaatit), glukoosi, hapettumisenestoaine (natriumaskorbaatti),
säilöntäaine (natriumnitriitti).
Lihapitoisuus: 90%.

L

2150

G

L

Ylikypsäkylki
kokonainen 1/2 vac

2500

G

L

Maalaishyytelö
n. 5 kg/dyno

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

Porsaanliha (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 %.

Pehtoorinnakki n. 2,5 kg/dyno

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

Porsaanliha (SUOMI), vesi, naudanliha (SUOMI), kamara, suola, sianlihaproteiini, fruktoosi, hapettumisenestoaineet (natriumsitraatti, askorbiinihappo), luontaiset aromit (valkosipuli, kumina, paprika, muskottipähkinä,
mustapippuri, korianteri, chili), säilöntäaine (natriumnitriitti),
luonnonsuoli (lammas). Lihapitoisuus: 76 %.

*233203900009*

*233200800005*

*233200700008*

*233201000008*

EAN me (2 kg):

EAN me (4 kg):

EAN me (4 kg):

EAN me (5 kg):

*64032004806*

*64032000082*

*64032000075*

*64032000105*

EAN/Gtin:

EAN me (2,5 kg):

*233216100007* *64032001614*
HORECA/PALVELUTISKI

Lenkkimakkarat

Välimeren prinssi n. 2,5 kg/dyno

3570

8

N Nitriititön
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Leikko
4082

Nauta leikattu n. 20% n.
5 kg vac
Suomi

Nauta leikattu 10%
n. 5 kg/vac
Suomi

1082

3081

Sian potka
n. 5 kg leikko
Suomi

E. O Leikko
n. 5 kg/vac
Suomi

EAN me (1 kg)

EAN me (1 kg)

EAN me (5 kg)

EAN me (5 kg)

*2353571300009*

*2353570300000*

*2353570200003*

*2353514400001*

Suikaleet • Kuutiot

Kyljykset

Pihvit

1335

1337

1220

9006

Porsaan kyljys
n. 3 kg dyno
Suomi

Porsaan paistisuikale E
n. 2,5 kg
Suomi

1345

Porsaan kyljys
10 kpl/n. 2,5 kg
Suomi
EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353511700005*

*2355648900006*

*2353511300007*

*2355648800009*

Porsaan kylkisiivu
n. 3 kg dyno
Suomi

9210

1428

1478

Porsaan ulkofileepihvi
kalvoton mureutettu
n. 3,5 kg dyno
Suomi

Porsaan ulkofileepihvi
mureutettu
n. 3,5 kg dyno
Suomi

Porsaan ulkofileepihvi
mureutettu marinoitu
n. 3,5 kg dyno
Suomi

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (3 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (3 kg)

*2353571800004*

*2355648800009*

*2353573100003*

*2353573500001*

*2353511700005*

*6405564000895*

*2353511300007*

*6405564000888*

1031

1062

4101

4201

Porsaan talouskyljys
n. 3 kg vac
Suomi

Naudan paistikuutio
n. 2,5 kg
Suomi

Naudan paistisuikale
n. 2,5 kg
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353545200007*

*2353513600006*

*2353541000007*

*2353541200001*

Porsaan Wienerleike
n. 3,5 kg dyno
Suomi

10

4086

Porsaan kyljysrivi
n. 5 kg irto
Suomi

9104

9105

9054

9216

Porsaan kasslerpihvi
mureutettu
n. 3,5 kg dyno
Suomi

Porsaan kasslerpihvi
mureutettu marinoitu
n. 3,5 kg dyno
Suomi

Naudan sisäpaistipihvi
n. 3,5 kg dyno
Suomi

Naudan sisäpaistipihvi
n. 1,5 kg
Suomi

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (1,5 kg)

EAN me (5 kg)

EAN me (3 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (2,5 kg)

*2353517400008*

*2353517100007*

*2356121900001*

*2356120600001*

*2353545200007*

*2353513600006*

*6405354000104*

*6405354000128*

9042

9213

4125

Porsaan lehtipihvi
kalvoton n. 1,5 kg
Suomi

Porsaan talouskyljys
n.3,5 kg
Suomi

4225

Porsaan lehtipihvi
kalvoton n. 3,5 kg
Suomi

Naudan lapasuikale O
n. 2,5 kg
Suomi

Nauta lapakuutio O
n. 2,5 kg
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2355648300004*

*2356120300000*

*2355647300005*

*2353541300008*

*2353541100004*

EAN me (3,5 kg)

EAN me (1,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (2,5 kg)

*6405564000833*

*2356120300000*

*2355647300005*

*6405354000135*

*6405354000111*

HORECA/PALVELUTISKI
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Uuni-, pata- & keittolihat

12

1626

1625

1620

1043

Grillikylki n. 4 kg
suolattu marinoitu
Suomi

Grillikylki n. 4 kg
suolattu pintamaustettu
Suomi

Grillikylki n. 4 kg
suolattu irto
Suomi

Porsaan kylki
luuton n. 5 kg
Suomi

EAN me (4 kg)

EAN me (4 kg)

EAN me (4 kg)

EAN me (5 kg)

*2356507600006*

*2356507500009*

*2353548600002*

*2353510400005*

1041

1344

1051

1054

4349

4056

4016

4013

Porsaan kylki
vakio n.6 kg irto
Suomi

Porsaan kylkiviipale
n. 1,5 kg
Suomi

Porsaan lapa
n. 3 kg vakio
Suomi

Porsaan trimmilapa
n. 2,5 kg
Suomi

Naudan osso-bucco
viipale n. 1,5 kg dyno
Suomi

Naudan etuselkä
luuton n. 5 kg/vac
Suomi

Naudan paahtopaisti
n. 2 kg
Suomi

Naudan sisäpaisti
n. 4 kg lipaton
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353512400003*

*2355643000008*

*2353544100001*

*2353546700001*

*2355648600005*

*2356128900004*

*2353511700005*

*2353540000008*

EAN me (6 kg)

EAN me (1,5 kg)

EAN me (3 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (1,5 kg)

EAN me (1 kg)

EAN me (2 kg)

EAN me (3 kg)

*2353512400003*

*6405564000307*

*2353544100001*

*6405354000678*

*2355648600005*

*2356128900004*

*2353511700005*

*6405354000005*

1044

1014

1047

1076

4066

4075

4019

4018

Porsaan kylki, luuton,
nahaton n. 3,5 kg/kpl
Suomi

Porsaan kinkku
trimmi n. 6.kg
Suomi

Porsaan grillikylki
n. 3,5 kg irto
Suomi

Porsaan rimpsuluut
n. 1 kg irto
Suomi

Naudan rinta luuton
n. 5 kg/vac
Suomi

Naudan ydinluukiekko
n. 1,5 kg
Suomi

Naudan ulkopaisti
n. 4 kg kalvoton
Suomi

Naudan ulkopaisti
n. 4 kg vac
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353578300002*

*2355646600007*

*2353573700005*

*2353545000003*

*2355647800000*

*2356123900009*

*2353541400005*

*2356122600009*

EAN me (3,5 kg)

EAN me (6 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (1 kg)

EAN me (5 kg)

EAN me (1,5 kg)

EAN me (4 kg)

EAN me (4 kg)

*6405357000835*

*2355646600007*

*2353573700005*

*6405354000500*

*2355647800000*

*6405612000396*

*2353541400005*

*2356122600009*

1141

4061

4029

4023

Karjalanpaisti
n. 2,5 kg
Suomi

Naudan lapa luuton
n. 5 kg/vac
Suomi

Naudan entrecote
n. 3 kg
Suomi

Naudan kulmapaisti
n. 4 kg
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353511000006*

*2353548900003*

*2356122700006*

*2353540400006*

EAN me (2,5 kg)

EAN me (5 kg)

EAN me (3 kg)

EAN me (4 kg)

*6405351000107*

*2353548900003*

*6405612000273*

*2353540400006*

HORECA/PALVELUTISKI
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Fileet

4036

4032

4031

Naudan sisäfilee
n. 2 kg
Suomi

Naudan ulkofilee
kalvoton +3,5 kg/vac
Suomi

Naudan ulkofile
n. 3,5 kg
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

1035

2035

2028

1617

Porsaan sisäfile
n. 2,5 kg vac
Suomi

Porsaan ulkofilee
3,2 kg reunaton
Saksa

Porsaan ulkofile
kalvoton 3,2 kg
Saksa

Porsaan ulkofile
n. 3,5 kg suolattu
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353540600000*

*2353540300009*

*2353540500003*

*2353510300008*

*2353570700008*

*2356501300001*

*2353541600009*

EAN me (2 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (2,5 kg)

EAN me (3,2 kg)

EAN me (3,2 kg)

EAN me (3,5 kg)

*2353540600000*

*2353540300009*

*2353540500003*

*2353510300008*

*2353570700008*

*2356501300001*

*6405354000166*

Sisäelimet, naudan maksa

14

1028

1033

1063

Porsaan ulkofilee
reunaton, kalvoton
n. 3,5 kg
Suomi

Porsaan ulkofilee
reunaton n 3,5 kg
Suomi

Porsaan kassler
n. 2 kg, 1/vac
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2356129700009*

4083

4090

9218

Naudan maksa
jauhettu n. 3 kg dyno
Suomi

Naudan maksa
palana 2 kg
Suomi

Naudan maksa
viipale n. 1,5 kg
Suomi

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

EAN/Gtin:

*2353571700007*

*2356122500002*

*2358262500003*

*2355645200000*

*2355645200000*

EAN me (3,5 kg)

EAN me (3,5 kg)

EAN me (2 kg)

EAN me (3 kg)

EAN me (2 kg)

EAN me (1,5 kg)

*2356129700009*

*2353571700007*

*2356122500002*

*6405826000250*

*6405564000529*

*6405564000529*

HORECA/PALVELUTISKI
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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

