
KAUDEN UUTUUSTUOTTEET

Kevät ja kesä ovat täynnä uusia 
trendejä ja uutuusherkkuja. Poimi 
tästä kuumimmat ideat ja kysy lisää 
yhteyshenkilöltäsi! 

Cloetta | Taffel | Heinz | Hellmann’s
Fort Deli | Mehukatti | Haugen Gruppen 
Bong | Myllyn Paras | Nic | Fazer 



TM

www.ufs.com



LUOMU  EKOLOGISK  ORGANIG

Mission 25cm 
Luomu vehnätortilla*
PAKASTE

Laadukkaat luomu raaka-aineet ja 
valmistustapa takaavat tuoreen, 
herkullisen ja mehevän maun 
käyttöösi. Tortillat voidaan helposti 
sulattaa huoneenlämpöiseksi 
ja tarjota sekä kylminä että 
lämmitettyinä.

ME: 8 x 18 kpl
EAN: 8710637105840

Surgital 3kg Amichetti 
lasten luomupasta 
juustotäytteellä*
PAKASTE

Luomu raaka-aineista valmistettu 
juustotäytteinen pakastetuorepasta, 
joka on muotoiltu hauskoiksi 
eläinkuvioiksi. Lapset vaikuttavat 
koko perheen ruokapaikan valintaan 
(Top 10 trends 2017, Innova Market 
Insights). Varmista, että ravintolasi on 
huomioinut myös perheen pienimmät.

ME: 3 kg
EAN: 8006967016339
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WRAP IT - LUOMUNA TUOREPASTAA ITALIASTA - LUOMUNA

Surgital 1,5 kg 
Luomu kokojyvä tagliatelle*
PAKASTE

Tässä tuorepastassa yhdistyvät sekä 
luomu että spelttikokojyvä, jotka 
molemmat viittaavat terveelliseen ja 
hyvään ruokaan. Nostamalla nämä 
asiat näkyviin ruokalistalle, saat 
etua kilpailijoihisi!

ME: 1,5 kg
EAN: 8006967015929

Surgital 1,5 kg 

TUOREPASTAA ITALIASTA - LUOMUNA

Surgital 1,5 kg 
Luomu kokojyvä tagliatelle*
PAKASTE

Tässä tuorepastassa yhdistyvät sekä 
juustotäytteinen pakastetuorepasta, 

Luomutuotteiden kysyntä on suomessa erittäin kovassa kasvussa. Vähittäiskaupassa luomun myynti lisääntyi 15% 
tarkastusjaksolla*, kokonaismyynnin lisäännyttyä vain 1%.Tämä kasvu on näkyvissä myös horeca-sektorilla ja Food Service 
feedback –tutkimuksen mukaan, kolmannes ammattikeittiöistä käytti jotain luomuraakaa-ainetta viikoittain. (Luomu.� )

*(1.7.2016-30.6.2017)

käyttöösi. Tortillat voidaan helposti 

WRAP IT - LUOMUNA

OTA YHTEYTTÄ 
Niin autamme sinua 

reseptien kehityksessä!
Haugen-Gruppen Oy Finland / Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa / Puh. 010 30 90 700, Fax 010 30 90 711 / info@haugen-gruppen.fi  / www.haugen-gruppen.fi 

Maistuvat
Mehukatti Luomu -pillimehut

Maistuvat 
Mehukatti Luomu -pillimehut
• Lasten suosikkimaut: 
Appelsiini-mandariini-
päärynä ja Mansikka-
päärynä

• Korkea täysmehu-
pitoisuus, jopa 80 %

• Kätevä myyntierä 15 x 2 dl

Luomu Appelsiini-mandariini-
päärynämehu 2 dl
me 15 x 2 dl, EUR 184 me
PE 12 kk
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Luomu Mansikka-
päärynämehu 2 dl
me 15 x 2 dl, EUR 184 me 
PE 12 kk
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Tuotettu EU:ssa ja 
EU:n ulkopuolella
Producerat i EU och 
producerat utanför EU
EU / Non-EU Agriculture



Luomu- ja biohajoavien tuotteiden kysyntä kasvaa.
Sen takia voimme nyt tarjota teille korkealuokkaisia 
luomukastikkeita, - vohveleita ja - strösseliä.
Bio choice-pikarimme, josta löytyy 4 eri kokoa, on
100% kompostoituva ja jäätelölasta on biohajoava.

luomua
ja kestävää kehitystä!

Lasten Cool Kids-pikarissa seikkailee 6 jännittävää 
hahmoa. Settiin kuuluu konepestävät muoviset pikarit ja 
hahmolusikat, kertakäyttöiset 120 ml sisäpikarit pahvista 
sekä yllätyslelut.
Annoksissa on käytetty 2018 uutuusherkkuja: 

sekä Panda lakritsifudge ja Sinihelmet

NIC-UUTUUDET 2018

Uudet Nic-tuotteet avattavissa MeiraNovan valikoimaan! 
Lisätietoa: Carina Hoisko, puh 0400-581854, carina@nimatopaal.com

Ideoita ja inspiraatiota: nicice.fi

- Banaaninmakuinen Kinuskikastike
- raikas Vihreä Omenakastike
- jännittävä Chilifudge
- maukas Ananasfudge
- Candy Crunch-karamellirouhe

6657 Mustikka-vaniljapulla
40 x 80 g
kypsäpakaste
LAKTOOSITON

6658 Mansikka-juustokakku-
lettiviineri
40 x 90 g
raakapakaste
LAKTOOSITON

HoReCa
Myllyn Paras -pasteijaperhe on 
kasvanut Suomessa valmistetul-
la mauk kaalla Broilerpasteijalla ja 
Juustopasteijalla. Nämä mehevät 
laktoosittomat pasteijat saat hel-
posti tarjolle paistamalla ne jäisinä 
uunissa n. 20 min ajan. Pasteijat 
ovat mainio vaihtoehto välipalaksi 
sellaisenaan tai tarjoa niitä pieninä 
suupaloina.

Myös makea kahvileipäperhe on 
kasvanut kahdella uudella laktoosit-
tomalla tuotteella. Mustikka-vanil-
japulla on kuohkeasta pullataikinas-
ta valmistettu ja kypsäksi paistettu 
pulla, joka on täytetty herkullisella 
mustikkahillolla, vaniljatuorejuus-
tolla ja koristeltu raesokerilla. Kau-
niisti letitetty paistettava 
Mansikka-juustokakkuletti-
viineri sisältää suussa sula-
vaa juustokakku- ja mansik-
katäytettä. 

Myllyn Paras
on tuonut markkinoille

neljä herkullista
pakastetuotetta

6 417700066368*

6 417700066375*

6 417700066573*

Katso tarkemmat tuotetiedot: myllynparas.fi /horeca

6636 Broilerpasteija
45 x 80 g
raakapakaste
LAKTOOSITON

6637 Juustopasteija
45 x 80 g
raakapakaste
LAKTOOSITON

Tuotteet sopivat mainiosti nau-
tittavaksi kahvin, teen tai kylmän 
maidon kanssa. Voit tarjota niitä 
myös kokouksissa pieninä cock-
tailpaloina.

6 417700066580*

Tuotteet avattavissa Meira Novalle.



Tule nauttimaan runsaista mauista ja hyvästä ohjelmasta, tutustumaan tuotteisiin
sekä viihtymään kollegojen, yhteistyökumppaneiden ja meiranovalaisten seurassa! 

Osallistujien kesken arvomme 2 kappaletta majoituslahjakortteja.

Jos et ole saanut kutsua näyttelyyn, olethan yhteydessä Meira Novan yhteyshenkilöösi. 

OULU:
Torstaina 3.5.2018 klo 14–18

TURKU:
Torstaina 17.5.2018 klo 14–18

KUOPIO:
Tiistaina 8.5.2018 klo 14–18

HELSINKI:
Tiistaina 22.5.2018 klo 14–18

MEIRA NOVAN TUOTENÄYTTELYT!

Muistathan

MUKANA MAAILMAN 
MAKUMATKAAJA 
VILLE HAAPASALO!

UUTUUS!

HEDELMÄ & VAAHTO


