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Monta hyvää syytä valita Rollfoods.
Kun erityisruokavalio ei ole oma valinta.
Erityisruokavalion noudattamiselle on eri syitä ja erityisruokavaliot ovatkin lisääntyneet
merkittävästi. Tämä asettaa luonnollisesti uusia vaatimuksia myös ammattilaisille, joilta
asiakkaat odottavat asiantuntevaa palvelua. Kaikille erityisruokavalio ei ole oma valinta, vaan
esimerkiksi keliakiassa ehdoton gluteeniton ruokavalio on ainoa lääke. Allergiselle puolestaan
väärän allergeenin päätyminen lautaselle voi pahimmillaan aiheuttaa hengenvaarallisen
anafylaktisen reaktion.
Olemme Rollfoodsilla pitkään tehneet työtä erityisruokavaliotuotteiden parissa, erityisesti
gluteenittomien leivonnaisten ja multiallergisille suunnatun Alleri-tuoteperheen parissa.
Nyt nämä molemmat tuoteperheet kasvavat upeilla uutuuksilla.

Ruokavalio voi terveydellisten syiden lisäksi perustua myös esim.
eettisille tai ekologisille syille.
Kasvisten suosiminen on saanut uutta vauhtia, kun yhä useampi haluaa vähentää lihansyöntiä
ja kantaa kortensa kekoon ilmastotalkoissa. Perinteinen kasvisruokailija käyttää usein myös
maitotaloustuotteita, osa lisäksi kananmunia ja toiset jopa kalaa. Erityisesti nuorempi polvi on
ottanut astetta tiukemman linjan ja vegaanisessa ruokavaliossa vältetään kaikkea eläinperäistä.
Kakkuperheemme kasvaa nyt sarjalla gluteenittomia rawfood-leivonnaisia, jotka ovat myös
vegaanisia. Niissä ei ole valkoista sokeria, vaan makeus tulee mm. taatelista. Raaka-aineiden
lukumäärä on niukka ja luomua käytetään aina, kun se vain on mahdollista.

Kaikki tämän esitteen tuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

Ainesosa- ja ravistosisältötiedot osoitteessa www.rollfoods.fi

Monta hyvää syytä valita Polarbröd.
Gluteenitonta luontaisesti ja turvallisesti.
Kaikki nämä neljä gluteenitonta uutuusleivonnaista ovat myös vehnättömiä, maidottomia, laktoosittomia, kananmunattomia, soijattomia ja vegaanisia.
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Gluteenittomat Rollfoods-leivonnaiset ovat kaikki
luontaisesti gluteenittomia, ne eivät siis sisällä 		
gluteenitonta vehnätärkkelystä.
Ne eivät myöskään sisällä maitoa ja laktoosia.
Suurin osa ei myöskään sisällä kananmunaa ja 		
soijaa.
Ne ovat yksittäin pakattuja ja ovat siksi turvallisia
käyttää, ilman kontaminaatioriskiä.
Ainesosaluettelo on painettu yksittäiseen 		
pakkaukseen.
Tuotteet kehitetään ja leivotaan Suomessa 		
gluteenittomien tuotteiden leipomossa, 			
joka on myös pähkinätön.
Gluteenittomat Rollfoods-leivonnaiset 			
myydään vain ammattikeittiöille, jolloin 			
toimipiste pystyy tarjoamaan asiakkailleen 		
vaihtelua vähittäiskauppatarjontaan ja 			
huomioi näin ollen erityisruokavalioasiakkaansa 		
hyvän palvelun merkeissä.

Toivotut gluteenittomat uutuudet fast food
& street food -tuotteistukseen:
Gluteeniton Hot Dog -sämpylä 75 g
Monikäyttöinen ja pehmeä, valmiiksi halkaistu Hot Dog - sämpylä.
Tuote säilyy pehmeänä huoneenlämmössä avaamattomassa
annospussissaan n. 3 vrk.

Gluteeniton Hampurilaissämpylä 90 g
Monikäyttöinen ja pehmeä, valmiiksi halkaistu
hampurilaissämpylä. Tuote säilyy pehmeänä huoneenlämmössä
avaamattomassa annospussissaan n. 3 vrk.

Gluteeniton Minimunkki 70 g (2 x 35 g)
Kun munkin tulee olla gluteenittomuuden lisäksi myös
vehnätön, maidoton ja laktoositon sekä kananmunaton.
Annospakkauksessa on kaksi minimunkkia.

Gluteeniton Porkkanaleivos 60 g
Porkkanakakun ystäviä ilahduttaa tämä mehukas,
sopivasti kanelinen Porkkanaleivos, jonka pintaa
koristaa maidoton valkosuklaakuorrutus.

Kaikista herkimmille
allergikoille.
Avainsana Allereiden tuotekehityksessä
ja tuotannossa on turvallisuus. Koko
tuoteperhe pohjaa kehitystyöhön yhdessä
Helsingin yliopiston Erityisruokavalioiden
kehittämishankkeen kanssa.
Raaka-aineiden hankinnassa ja
tuotteiden valmistuksessa noudatetaan
erityisruokavaliotuotteille asetettuja tiukimpia
ohjeistuksia.

Alleri-tuotteet eivät sisällä:
•
•
•
•
•
•
•
•

maitoa
laktoosia
gluteenia
viljatuotteita
kananmunaa
naudanlihaa
soijaa
mausteita

Alleri Nyhtökalkkuna 500 g
Allergeenivapaa, turvallinen valinta esimerkiksi
Gluteenittoman Hot Dog -sämpylän täytteeksi.

Alleri Makkarakuutio 500 g
Lihaisa makkarakuutio, käytettäväksi tavallisen
makkaran tapaan kastikkeisiin, keittoihin ja pataruokiin.

“Allerit ovat suomalaisia
ja ne on valmistettu
suomalaisista raaka-aineista.”

Alleri Kasvismureke 500 g
Porkkanaa, perunaa, kesäkurpitsaa ja sipulia sisältävä
allergeenivapaa kasvismureke, joka sopii myös
vegaaniseen ruokavalioon. Toimii erinomaisesti myös
normiruokailussa, jolloin makua voi lisätä esim.
valelemalla pintaan makuöljyä.

Gluteenittomat ja vegaaniset kakut.
RAWA-kakut valmistetaan Suomessa käsityönä. Näihin gluteenittomiin ja vegaanisiin
kakkuihin valikoidaan vain parhaimmat raaka-aineet ja luomua käytetään aina silloin, kun
sitä on saatavilla.
100 % natural! Kakut eivät sisällä valkoista sokeria, vaan makeutukseen käytetään agavesiirappia. Myös lisäaineet ja GMO ovat pannassa.
RAWA-kakuilla ilahdutat sekä gluteenitonta että vegaanista ruokavaliota noudattavia
asiakkaita tarjoamalla vitriinistä tai jälkiruoaksi aidon, käsintehdyn rawfood-herkun.
Kakut on valmiiksi annospaloiteltu 14 palaan.
Kaikki nämä kakut ovat gluteenittomia, vehnättömiä, maidottomia, laktoosittomia, kananmunattomia ja vegaanisia.
Ne sisältävät pähkinää.

RAWA Gluteeniton Lakritsi-vadelmakakku VGN 1145 g

RAWA Gluteeniton Sitruunakakku VGN 1000 g

Rapean pohjan päällä on maidotonta vadelmamoussea
suomalaisista vadelmista sekä aidon lakritsijuurijauheen
maustama marjaisa marmorointi.

Rapean pohjan päällä on aidosti sitruunaisen raikas ja
samalla täyteläinen maidoton mousse. Tarjoa esimerkiksi
Suomi100-tilaisuudessa tyylikkäänä gluteenittomana ja
vegaanisena vaihtoehtona perinteiselle kermakakulle.

RAWA Gluteeniton Valkosuklaa-mansikkakakku RAWA Gluteeniton Appelsiini-inkivääriVGN 1195 g
suklaakakku VGN 1215 g

RAWA Gluteeniton Suklaakakku VGN 980 g
Suklainen unelma! Suklaisen ja
rapean pohjan päällä on maidoton
raakasuklaamousse.

Rapean pohjan päällä on ihana maidoton
valkosuklaamousse, jossa on marmorointina
mansikkamelbaa suomalaisista mansikoista.

Rapean pohjan päällä on kerros maidotonta
appelsiini-inkiväärimoussea ja toinen kerros
raakasuklaamoussea.

RAWA Gluteeniton Mustikkakakku VGN 1005 g

RAWA Gluteeniton Minttusuklaakakku
VGN 1205 g

RAWA Gluteeniton Puolukka-suklaakakku
VGN 1285 g

Kaakaon maustama rapea pohja, jonka
päällä on kerros raikasta maidotonta
minttumoussea ja toinen kerros
raakasuklaamoussea.

Rapea pohja, jonka päällä on kerros
kirpsakkaa maidotonta puolukkamoussea
suomalaisista puolukoista ja pinnalla kerros
raakasuklaamoussea.

Rapea pohja, jonka päällä on täyteläinen
maidoton mustikkamousse tuoreista
suomalaisista mustikoista.

Tuote

RF/PATU

Heino

Kespro

Wihuri

EAN 1-p

Gluteeniton Hampurilaissämpylä 20 x 90 g

5573

8054913

21411273

2104453

Gluteeniton Hot Dog -sämpylä 17 x 75 g

5575

8054879

21411274

2104370

Gluteeniton Porkkanaleivos 15 x 60 g

5576

8054935

21411282

2104594

Gluteeniton Minimunkki 15 x 70 g
(2 kpl per pss)

5574

-

21411280

-

Alleri - Kasvismureke 8 x 500 g

2207

8054966

21414071

2104768

Alleri - Makkarakuutio 4 x 500 g

2190

8054814

21406026

-

Alleri Nyhtökalkkuna 4 x 500 g

2189

-

21419523

-

GTON Lakritsi-vadelmakakku, VGN
1145 g, 14 ann

10011

8054723

-

-

GTON Sitruunakakku VGN
1000 g, 14 ann

10003

8054690

-

-

GTON Suklaakakku VGN
980 g, 14 ann

10005

8054689

-

-

GTON Aappelsiini-inkivääri-suklaakakku VGN
1215 g, 14 ann

10010

8054618

-

-

GTON Mustikkakakku VGN
1005 g, 14 ann

10002

-

-

-

GTON Valkosuklaa-mansikkakakku VGN
1195 g, 14 ann

10008

-

-

-

GTON Puolukka-suklaakakku VGN
1285 g, 14 ann

10006

-

-

-

GTON Minttusuklaakakku VGN
1205 g, 14 ann

10004

-

-

-

EAN ME

6 416661 055732

6 416661 055756
6 416661 055763
6 416661 055749
6 416661 022079
6 416661 021904

6 416661 021898
6 430063 990101

6 430063 990606

6 430063 990026

6 430063 990521

6 430063 990040 6 430063 990545
6 430063 990095

6 430063 990590

6 430063 990019

6 430063 990514

PIENI ERV-sanasto?
6 430063 990071

6 430063 990576

6 430063 990057

6 430063 990552

6 430063 990033

6 430063 990538

ME
1
1
1
1
1
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3
3
3
3
3
3
3

Oy Rollfoods Ab
Myyntipalvelu
010 423 3550 /tilaukset@rollfoods.fi
Myyntipäällikkö, keittiömestari Juha Jukantupa
050 415 1130
Ketjuasiakkuudet – Pääkaupunkiseutu – Tampere – Hämeenlinna – Seinäjoki

YHTEYSTIEDOT

Myyntiedustaja Katja Saastamoinen
050 415 1125
Pääkaupunkiseutu – Keski- ja Länsi-Uusimaa – Turku – Pori
Myyntiedustaja Taimi Sinisalo-Hemming 		
0400 497 286
Lahti – Kymenlaakso – Jyväskylä

Toimitusjohtaja Matti Louneva
050 415 1131

Tuotekehitys- ja laatupäällikkö Tiina Tammi
050 415 1123

Markkinointipäällikkö Nina Andersson
Myyntiedustaja Raimo Pehkonen 					 050 415 1112
0400 915 648
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rollfoods.fi
Kuopio – Joensuu – Savonlinna – Oulu ja Lapinlääni

