PIELISEN PIIRAKKA
laktoositon

Ainekset: Vesi, riisi 19%, laktoositon kerma, ruisjauho, vehnäjauho,
laktoositon maitojauhe, suola 1,1 %, ruismallas, laktoositon voi.
Ravintosisältö: (kypsälle tuotteelle) Energia 845 kJ/202 kcal | Proteiini 4,2 g | Hiilihydraatit 31,6 g
(joista sokereita 1,1 g) | Rasva 5,8 g (josta tyydyttyneitä 3,0 g) | Ravintokuitu 2,3 g | Suola 1,1 g
Raakapakaste 85 g
51712 | 100 kpl pahvilaatikko | 35 laatikkoa/lava

Kypsä pakaste 65 g
51718 | 90 kpl pahvilaatikko | 35 laatikkoa/lava

51713 | 30 kpl pahvilaatikko | 96 laatikkoa/lava

51714 | 30 kpl pahvilaatikko | 96 laatikkoa/lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat pellille ja paista
uunissa 250 astetta n. 15 minuuttia. Huom! Paistoaika ja -lämpötila
ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet pellille tai leivinpaperilla
päällystetylle alustalle huoneenlämpöön. Sulattaminen ja lämpiäminen
kestää noin 2 tuntia jonka jälkeen piirakat ovat käyttövalmiita. Voit paistaa
piirakat myös uunissa 200 astetta 5–10 minuuttia. Huom! Paistoaika
ja -lämpötila ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.
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PIELISEN PIKKUNÄTTI
Ainekset: vesi, riisi, kerma, ruisjauho, vehnäjauho, maitojauhe, suola, ruismallas, voi.
Ravintosisältö: Energia 935 kJ/223 Kcal | Rasvaa 6,3 g (josta tyydyttyneitä 3,2 g) |
Hiilihydraatit 35,1 g (josta sokereita 1,2 g) | Ravintokuitu 2,6 g | Proteiini 4,8 g | Suola 1,3 g
Raakapakaste, laktoositon 50 g
58120 | 160 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa/lava

Kypsä pakaste, laktoositon 35 g
5822 | 160 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa/lava

58122 | 30 kpl pahvilaatikko / 96 laatikkoa/eurolava

58222 | 30 kpl pahvilaatikko / 96 laatikkoa/eurolava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat pellille ja paista
uunissa 250 astetta n. 15 minuuttia. Huom! Paistoaika ja -lämpötila
ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet pellille tai leivinpaperilla
päällystetylle alustalle huoneenlämpöön. Sulattaminen ja lämpiäminen
kestää noin 2 tuntia jonka jälkeen piirakat ovat käyttövalmiita. Voit paistaa
piirakat myös uunissa 200 astetta 5–10 minuuttia. Huom! Paistoaika
ja -lämpötila ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.
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PIELISEN
PERUNAPIIRAKKA

PIELISEN
PERUNAPIIRAKKA

Ainekset: Vesi, perunahiutale 18 %, laktoositon kerma, ruisjauho,
vehnäjauho, laktoositon voi, ruismallas ja suola 1,1 %.

Ainekset: vesi, perunahiutale, kerma, ruisjauho,
vehnäjauho, suola, ruismallas, voi (laktoositon).

Ravintosisältö: Energia 736 kJ/176 Kcal | Proteiini 3,3 g |
Hiilihydraatit 26 g (joista sokereita 1,0 g) | Rasva 5,6 g, (josta
tyydyttyneitä 3,0 g) | Ravintokuitu 2,7 g | Suola 1,1 g

Ravintosisältö: Energia 841 kJ/201 Kcal | Rasvaa 6,2 g (josta
tyydyttyneitä 3,3 g) | Hiilihydraatit 30,1 g (josta sokereita 1,1 g) |
Ravintokuitu 3,3 g | Proteiini 3,9 g | Suola 1,3 g

Raakapakaste 90 g:
5991 | 100 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

Raakapakaste 50 g
5031 | 100 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5992 | 70 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5029 | 30 kpl pahvilaatikko / 96 laatikkoa /lava

laktoositon 90 g

laktoositon 50 g

5993 | 30 kpl pahvilaatikko / 96 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat pellille ja paista uunissa 250 astetta n. 15 minuuttia.
Huom! Paistoaika ja -lämpötila ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.
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PIELISEN
VEGAANIPIIRAKKA
vegaaninen, maidoton

Ainekset: vesi, riisi, kaurajuoma (vesi, kaurajauho, rypsiöljy, auringonkukkaöljy, kalsium, suola,
happamuudensäätöaine (kaliumfosfaatit), jodi, vitamiinit (B2, B12 ja D2)), ruisjauho, vehnäjauho,
rypsiöljy, suola, ruismallas, kasviöljy (rypsiöljy, emulgointiaine E471, aromi), porkkanamehu.
Ravintosisältö: Energia 847 kJ/205 kcal | Proteiini 3,7 g | Hiilihydraatit 30,6 g (joista sokereita 1,1 g) |
Rasva 6,5 g (josta tyydyttyneitä 0,5 g) | Ravintokuitu 2,4 g | Suola 1,1 g
Raakapakaste 85 g:
5830 | 100 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

Kypsäpakaste 65 g:
5815 | 90 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5832 | 30 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5816 | 30 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat pellille ja paista
uunissa 250 astetta n. 15 minuuttia. Huom! Paistoaika ja -lämpötila
ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet pellille tai leivinpaperilla
päällystetylle alustalle huoneenlämpöön. Sulattaminen ja lämpiäminen
kestää noin 2 tuntia jonka jälkeen piirakat ovat käyttövalmiita. Voit paistaa
piirakat myös uunissa 200 astetta 5–10 minuuttia. Huom! Paistoaika
ja -lämpötila ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.
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KARJALANPIIRAKKA
laktoositon

Ainekset: vesi, riisi, ruisjauho, vehnäjauho, maitojauhe (EILA), suola.
Ravintosisältö: Energia 711 kJ/170 kcal | Proteiini 5,0 g | Hiilihydraatit 31,8 g
(joista sokereita 1,9 g) | Rasva 1,8 g (josta tyydyttyneitä 0,9 g) | Ravintokuitu 2,3 g | Suola 1,1 g
Raakapakaste 85 g:
5616 | 100 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

Kypsäpakaste 65 g:
5620 | 100 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5630 | 30 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

5618 | 30 kpl pahvilaatikko / 35 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat pellille ja paista
uunissa 250 astetta n. 15 minuuttia. Huom! Paistoaika ja -lämpötila
ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet pellille tai leivinpaperilla
päällystetylle alustalle huoneenlämpöön. Sulattaminen ja lämpiäminen
kestää noin 2 tuntia jonka jälkeen piirakat ovat käyttövalmiita. Voit paistaa
piirakat myös uunissa 200 astetta 5–10 minuuttia. Huom! Paistoaika
ja -lämpötila ovat ohjeellisia ja voivat vaihdella uunista riippuen.

Valmistaja: Pielispakari Oy, Porokylänkatu 23, 75530 Nurmes | Tilaukset: pakastetilaukset@pielispakari.fi | www.pielispakari.fi

LIHAPIIRAKKA

LIHAVATRUSKA

OHRAVATRUSKA

Ainekset: vehnäjauho, vesi, sika
(50%)-nauta (50%) jauheliha, paistorasva
(palmu), ohrasuurimo, riisi, margariini
(palmu, rapsi), kananmuna, gluteeni(vehnä), sokeri, hiiva, soija, suola, emulgointiaine (vehnäjauho, rapsi, jauhonparanne
(E300), vehnäentsyymi ), mausteseos
(paprika, sellerinsiemen, maustepippuri,
mustapippuri, valkosipuli, sipuli, meirami,
paakkuuntumisenestoaine E551),
emulgointiaine (E322).

Ainekset: vesi, palvirouhe, vehnäjauho,
perunahiutale, riisi, kananmuna, kasviöljy
(rypsi, E471, aromi), porkkana, grillausmauste (suola, paprika, mustapippuri,
sokeri, sipuli, maltodekstriini, chili, (E551),
(E621)), suola, leivinjauhe, ruohosipuli,
kasvisliemi (suola, maltodekstriini, tärkkelys, sokeri, hiivauute, kasvikset (sipuli,
porkkana, purjosipuli), aromi, porkkanamehujauhe, palmurasva, mausteet),
mustapippuri.

Ainekset: vesi, vehnäjauho,
perunahiutale, ohrasuurimo,
kananmuna, voi (laktoositon),
leivinjauhe, suola.

Ravintosisältö: Energia 1027 kJ/245 kcal |
Proteiini 8,5 g | Hiilihydraatit 30,1 g
(joista sokereita 1,8 g) | Rasva 9,2 g
(josta tyydyttyneitä 4,1 g) |
Ravintokuitu 1,7 g | Suola 1,0 g

Ravintosisältö: Energia 836 kJ/200 kcal |
Proteiini 7,4 g | Hiilihydraatit 21,7 g
(joista sokereita 1,2 g) | Rasva 8,2 g
(josta tyydyttyneitä 2,6 g) |
Ravintokuitu 1,7 g | Suola 1,3 g

Kypsäpakaste, laktoositon 160 g
5024 | 25 kpl laatikko/ 35 laatikkoa/lava

Kypsäpakaste 65 g
58921 | 30 kpl laatikko / 96 laatikkoa/lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet
pelille tai leivinpaperilla päällystetylle alustalle
huoneenlämpöön. Sulaminen ja lämpiäminen
kestää noin 2–3 tuntia jonka jälkeen lihapiirakat ovat käyttövalmiita. Tarjoillaan sulatettuna.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset tuotteet
pelille tai leivinpaperilla päällystetylle alustalle
huoneenlämpöön. Sulaminen ja lämpiäminen
kestää 2–3 tuntia jonka jälkeen vatruskat ovat
käyttövalmiita. Tarjoillaan sulatettuna.

Ravintosisältö: Energia 752 kJ/180 kcal |
Proteiini 4,3 g | Hiilihydraatit 27,9 g
(joista sokereita 0,5 g) | Rasva 4,8 g
(josta tyydyttyneitä 2,4 g) |
Ravintokuitu 2,4 g | Suola 1,0 g
Kyspsäpakaste 55 g
5807 | 30kpl/laatikko / 96 laatikkoa/ lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado
jäiset tuotteet pelille tai leivinpaperilla
päällystetylle alustalle huoneenlämpöön.
Sulaminen ja lämpiäminen kestää 2–3 tuntia
jonka jälkeen vatruskat ovat käyttövalmiita.
Tarjoillaan sulatettuna.
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MUSTIKKAKUKKO

MUSTIKKAMUNKKI

Ainekset: Mustikkatäyte 30 % (mustikka 40 %, sokeri, vesi,
sakeuttamisaineet (E418, E1442), happamuuudensäätöaineet (E330),
säilöntäaine (E202 kaliumsorbaatti), aromi, vehnäjauho, laktoositon
voi, sokeri, ruisjauho, ohrajauho, kananmuna,
vehnägluteeni, ruismallasuute, nostatusaineet (E450, E500)

Ainekset: vehnäjauho, mustikkatäyte (mustikka, sokeri, vesi,
sakeuttamisaineet (E1422, E406), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), aromi, säilöntäaine E202), vesi, sokeri, paistorasva (palmu),
margariini (palmu, rapsi), kananmuna, hiiva, suola, emulgointiaine
(vehnäjauho, rapsi, jauhonparanne (E300), vehnäentsyymi).

Ravintosisältö: Energia 1642 kJ/392 kcal | Proteiini 4,8 g |
Hiilihydraatit 46,3 g (josta sokereita 23,2 g) | Rasva 20,3 g
(josta tyydyttyneitä 11 g) | Ravintokuitu 2,5 g | Suola 0,5 g

Ravintosisältö: Energia 1363 kJ/326 kcal | Proteiini 4,8 g |
Hiilihydraatit 46 g (josta sokereita 21,1 g) | Rasva 13,2 g
(josta tyydyttyneitä 6,2 g) | Ravintokuitu 1,7 g | Suola 0,3 g

Kypsäpakaste, laktoositon 80 g
3774 | 25 kpl laatikko/ 96 laatikkoa/lava

Kypsäpakaste, laktoositon 65 g
30444 | 40 kpl laatikko/ 96 laatikkoa/lava

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.

30445 | 90 kpl/laatikko / 35 laatikkoa /FIN-lava

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.
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PUOLUKKA- MUSTIKKAKUKKO
KUKKO

Ainekset: Puolukkatäyte (puolukka, sokeri, vesi,
sakeuttamisaineet (E1442, E440, E509), happamuudensäätöaineet
(E330, E333), säilöntäaine E202), voi (laktoositon), vehnäjauho,
kaurajauho, sokeri, kananmuna, leivinjauhe (stabilointiaine E450,
nostatusaine E500), gluteeni(vehnä).

Ainekset: Mustikkatäyte (mustikka, sokeri, vesi,
sakeuttamisaineet (E1422, E406), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), aromi, säilöntäaine E202), vehnäjauho, voi,
sokeri, ruisjauho, ohrajauho, kananmuna, leivinjauhe,
gluteeni(vehnä), mallasuute (ruis,ohra).

Ravintosisältö: Energia 1775 kJ/424 kcal | Proteiini 5,4 g |
Hiilihydraatit 50,6 g (josta sokereita 26,7 g) | Rasva 22,1 g (josta
tyydyttyneitä 11,8 g) | Ravintokuitu 2,1 g | Suola 0,5 g

Ravintosisältö: Energia 1713 kJ/409 kcal | Proteiini 4,9 g |
Hiilihydraatit 48,4 g (joista sokereita 24,3 g) | Rasva 21,2 g
(josta tyydyttyneitä 11,5 g) | Ravintokuitu 2,7 g | Suola 0,6 g

Kypsä pakaste, laktoositon 45 g
3800 | 40 kpl laatikko / 96 laatikkoa /lava

Kypsä pakaste, laktoositon 45 g
3777 | 40 kpl laatikko / 96 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.
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MUNKKIRINKELI

Ainekset: vehnäjauho, vesi, jauhoseos (vehnäjauho,
glukoosi, vehnägluteeni, jodioitu suola, stabilointiaine
E440, nostatusaine E450,E500, sitruskuitu, emulgointiaine
E471, E481, rapsiöljy, entsyymi, jauhon paranne E300),
sokeri, margariini (palmu, rapsi), paistorasva (palmuöljy),
kananmuna, hiiva.
Ravintosisältö: Energia 1654 kJ/394 kcal, Rasvaa 16,4 g
(josta tyydyttyneitä 7,8 g), Hiilihydraatit 53,5 g, (josta
sokereita 19,0 g) Ravintokuitu 2,2 g, Proteiini 7,1 g,
Suola 1,1 g

HILLOMUNKKI

Ainekset: vehnäjauho, vesi, sekamarjatäyte (vesi, sokeri,
marjat, hedelmät, sakeuttamisaineet (E1442, E440),
happamuudensäätöaineet (E330, E333), säilöntäaine E202, väri
E120, aromi), paistorasva (palmuöljy), jauhoseos (vehnäjauho,
glukoosi, vehnägluteeni, jodioitu suola, stabilointiaine E440,
nostatusaine E450, E500, sitruskuitu, emulgointiaine E471, E481,
rapsiöljy, entsyymi, jauhon paranne E300), sokeri, margariini
(palmu, rapsi), kananmuna, hiiva.
Ravintosisältö: Energia 1608 kJ/383 Kcal, Rasvaa 17,0 g (josta
tyydyttyneitä 8,1 g), Hiilihydraatit 51,1 g, (josta sokereita 22,5 g),
Ravintokuitu 1,8 g, Proteiini 5,9 g, Suola 0,9 g

Kypsä pakaste, laktoositon 60 g
332 | 40 kpl laatikko / 96 laatikkoa /lava

Kypsä pakaste, laktoositon 60 g
318 | 50 kpl laatikko / 96 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.

Viitteellinen paisto-ohje: Tuote sulatetaan huoneenlämmössä,
kunnes tuote on tarjoiluvalmis. Tarjoillaan sulatettuna.
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VEGAANIPIIRAKKA

PIELISENPIIRAKKA

6 kpl/pss, 390 g

6 kpl/pss, 390 g

Ainekset: vesi, riisi, kaurajuoma (vesi,
kaurajauho, rypsiöljy, auringonkukkaöljy,
kalsium, suola, happamuudensäätöaine
(kaliumfosfaatti), jodi, vitamiinit (B2, B12,
D2)), ruisjauho, vehnäjauho, rypsiöljy,
suola, ruismallas, porkkanamehutiiviste.

Ainekset: Vesi, riisi, kerma,
ruisjauho, vehnäjauho,
maitojauhe, suola,
ruismallas, voi.

Ravintosisältö: Energia 847 kJ/205 kcal |
Proteiini 3,7 g | Hiilihydraatit 30,6 g
(joista sokereita 1,1 g) | Rasva 6,5 g
(josta tyydyttyneitä 0,5 g) |
Ravintokuitu 2,4 g | Suola 1,1 g

Ravintosisältö: Energia 864 kJ/207 kcal |
Proteiini 4,3 g | Hiilihydraatit 32,1 g
(joista sokereita 1,3 g) |
Rasva 6,2 g
(josta tyydyttyneitä 3,2 g) |
Ravintokuitu 2,4 g | Suola 1,1 g

PIELISENPERUNAPIIRAKKA

6 kpl/pss, 420 g
Ainekset: Vesi, perunahiutale (18 %),
laktoositon kerma, ruisjauho,
vehnäjauho, laktoositon voi,
ruismallas, suola 1,1 %
Ravintosisältö: Energia 738 kJ/176 kcal,
Rasvaa 5,7 g (josta tyydyttyneitä 3,0 g),
Hiilihydraatit 25,8 g, (josta sokereita 1,0 g),
Ravintokuitu 2,9 g, Proteiini 3,4 g,
Suola 1,1 g

Kypsä pakaste,vegaaninen, maidoton
58161 | 12 pss/ltk / 35 laatikkoa /lava

Kypsä pakaste, laktoositon
58997 | 12 pss/ltk / 35 laatikkoa /lava

Kypsä pakaste, laktoositon
58077 | 12 pss/ltk / 35 laatikkoa /lava

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat
pellille ja kuumenna 200–250 astetta
n. 5 minuuttia.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat
pellille ja kuumenna 200–250 astetta
n. 5 minuuttia.

Viitteellinen paisto-ohje: Lado jäiset piirakat
pellille ja kuumenna 200-250 astetta
n. 5 minuuttia.
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