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MUSTAPIPPURI
Mustapippuri on mauste-
kaapin perustuote. Käytä 
kokonaisena, rouheena 
tai jauheena makusi ja 
käyttötarkoituksen mukaan. 
Nro 270, rouhe 70 g    3,90 €

Nro 280, kokonainen 70 g   3,90 €

Nro 290, jauhe 70 g   3,90 €

ROSEPIPPURI
Vihannes- ja hedelmäsalaat-
teihin, kala- ja liharuokiin. 
Aromikas, makeahko, ei tulinen.
Nro 360, kokonainen 40 g  4,10 €

VALKOPIPPURI
Keittoihin, kastikkeisiin ja pata-
ruokiin, marinadeihin ja etikka-
säilykkeisiin, pöytämausteeksi.
Nro 440, kokon. 50 g   3,90 €

Nro 450, jauhe 50 g   3,90 €

VIHERPIPPURI
Liha-, maksa- ja kalaruokiin, sekä 
broileriruokiin ja kastikkeisiin.
Nro 460, kokon. 20 g   3,40 €

Nro 470, rouhe 20 g   3,40 €

CHILIJAUHE
Kaikkeen ruoanlaittoon. Tex-mex-, broiler-, liha-, 
kala- ja äyriäisruokiin, salaatti- ja grillauskastikkeisiin. 
Vilustumisjuomana: Sekoita chiliä, inkivääriä ja huna-
jaa kuumaan veteen. Flunssa-ajan keittoon: Sekoita 
kuumaan kanaliemeen tuhdisti chiliä, valkosipulia ja 
mustapippuria.
Nro 50,  jauhe 50 g   2,90 €

Nro 570, rouheena 30 g   3,90 €

INKIVÄÄRI
Possu- ja kanaruokiin, omenaruokiin ja –juomiin sekä 
leivontaan. Käytetään paljon esim. Thai-keittiössä.
Nro 80, jauhe 50 g   3,90 €

Nro 85,    pala 50 g   3,90 €

KANELI
Leivonnaisten ja jälkiruokien 
mauste, käytetään myös pää-
ruokien maustamiseen.
Nro 92, jauhe 100 g   4,50 €

Nro 110, tanko 25 g   2,90 €

KARDEMUMMA
Kotigastronomien kardemumma 
tuodaan Guatemalasta, josta 
sanotaan tulevan paras 
kardemumma. Käytä kahviin, 
teehen, leivonnaisiin, 
riisi- ja kasvisruokiin.
Nro 120, kokonainen 25 g   4,20 €

Nro 130, jauhe 25 g   4,20 €

PAPRIKA
Kana-, kala-, ja liharuokiin. 
Kastikkeisiin, riisi- ja peruna-
ruokiin. Saatavana myös 
savupaprikajauhe.
Nro 330, jauhe 100 g   4,20 €

Nro 332, savupaprika 100 g   4,20 €

SINAPINSIEMEN ja JAUHE
Rasvaisiin liha- ja kalaruokiin 
ja kastikkeisiin, sinapin 
valmistamiseen ja säilöntään.
Nro 400, jauhe 100 g   4,20 €

Nro 410, siemen 100 g   2,50 €

Sivun tuotteet ovat laktoosittomia, gluteenittomia, maidot-
tomia ja suolattomia. Koko valikoima, kuivatut yrtit ym. 
hinnastossa.

Mausteet
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Kuivatuotteet, -rouheet ja -jauheet

AURINKOKUIVATTU TOMAATTI
Kotigastronomien aurinkokuivattu tomaatti on mie-
dosti suolattu, öljytön ja  hyvänmakuinen. Se on myös 
erinomainen antioksidanttien lähde, aurinkokuivatus-
sa tomaatissa  on runsaasti vitamiineja ja lykopeenejä. 
Napostele sellaisenaan, lisää kastikkeisiin, suolaisiin 
piiraisiin, salaatteihin tai säilö öljyyn.
Nro 475, 150 g   6,70 €

PATA- JA KEITTOVIHANNES-MIX
Korvaa ruuanlaitossa tuoreita 
keittovihanneksia. Ei kasvisten 
pilkkomista - lisää keiton 
joukkoon sellaisenaan, 
aromikkaat kasvikset mausta-
vat keiton helposti ja nopeasti.  
Nro 501, 100 g   4,90 €

PERSILJA
Persilja sopii keittojen, pata-
ruokien, kastikkeiden ja dippi-
kastikkeiden ja salaattien 
maustamiseen sekä suolaisten 
piiraiden täytteisiin ja 
koristeeksi.
Nro 510, 15 g   2,80 €

RUOHOSIPULI, 

PAKASTEKUIVATTU
Tuoreen ruohosipulin sijasta 
keittojen, kastikkeiden, dippi-
kastikkeiden ja sekä kala-, 
kasvis- ja munaruokien 
maustamiseen ja suolaisten 
piiraiden täytteisiin.
Nro 520, 15 g   3,50 €

PUNAJUURIROUHE
Kuivattu punajuuri helppokäyttöisessä muodossa.
Rouhe sopii mainiosti lihapullataikinan sekaan, jolloin 
saat helposti Lindströmin pihvit (rouheen annetaan 
ensin turvota vedessä). Siitä on helppo valmistaa myös 
maukas borssikeitto tai voit lisätä sitä pataruokiin. So-
pii sellaisenaan myös salaatteihin.
Nro 603, 120 g Punajuurirouhe  4,10 €

PINAATTIROUHE
Tuoreesta pinaatista valmistettu 
kuivattu pinaatti. Sopii  monen-
laiseen ruoanlaittoon mm. 
lettuihin, keittoihin, munak-
kaisiin, piiraisiin ja leipiin. 
Hyvää myös smoothien joukossa. 
Nro 597, 40 g   3,90 €

SIPULI, KUIVATTU
Käytä tuoreen sipulin asemesta. 
Keittoihin, kastikkeisiin, lihapulla- 
ja mureketaikinoihin, piiraisiin, 
pannulle jauhelihan sekaan ym. 
Salaateissa rasvaton ja gluteeniton 
vaihtoehto friteeratulle sipulille.
Nro 534, 70 g   3,90 €

PUNASIPULI, KUIVATTU
Käytä tuoreen sipulin asemesta. 
Keittoihin, patoihin, kastikkeisiin, 
lihapulla-, mureke- ja kasvis-
pihvitaikinoihin, salaatteihin, 
piiraisiin, munakkaisiin.
Nro 537, 80 g   4,20 

TILLI
Aromikas ja raikkaan tuoksuinen 
kuivattu tilli sopii erityisesti kala-
ruokiin, keittoihin, patoihin, 
liemiin, kastikkeisiin, kaali-, 
sipuli-, ja muihin kasvisruokiin, 
muna- ja riisiruokiin. 
Nro 540, 20 g   3,20 €
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JALAPENOROUHE
Reilummin käytettynä antaa ruokaan kunnon jysäyk-
sen! Jalapenorouheen tulinen maku säilyy pitkään 
aromeja menettämättä. Pieninä määrinä antaa hyvän 
säväyksen pizzoihin, kebabeihin sekä tortilloihin, ta-
coihin ja muihin tex-mex -herkkuihin.
Nro 575, 30 g   3,90 € 

CHILIROUHE
Vahva chilirouhe antaa 
mukavasti potkua erilaisiin 
ruokiin. Pienikin määrä riittää!
Nro 570, rouhe 30 g   3,90 €

PALSTERNAKKAROUHE
Herkullisen pähkinäinen palster-
nakka sopii erilaisiin keittoihin, 
patoihin, gratiineihin, kasvispih-
veihin ja leivonnaisiin. 
Palsternakka antaa makua myös 
esimerkiksi salaateissa. 
Nro 585, 100 g   3,90 €

PAPRIKAROUHE

PAPRIKA-MIX ROUHE
Paprikarouheilla saat kaunista 
väriä ja hyvää makua suolaisiin 
piiraisiin, laatikoihin, keittoihin,
kastikkeisiin, pizzoihin yms.
Nro 590, 50 g   4,10 €

Nro 595, MIX 70 g   4,20 €

PORKKANARAE
Käytä esim. kasvispihveihin ja paistoksiin, laatikoihin, 
patoihin, keittoihin ja porkkanasämpylöihin.
Nro 602, 150 g   4,20 €

PURJOROUHE
Miellyttävän makuinen purjo-
rouhe piristää keitot, padat, 
paistokset, kastikkeet ja salaatit. 
Nro 604, 50 g   4,10 €

SIPULIROUHE PAAHDETTU 
Antaa paahteisen sipulin maun keittoihin, kastikkei-
siin, piiraisiin, mureketaikinaan ym. Ripottele sellai-
senaan salaatin tai leivän päälle.  Kotigastronomien 
paahdettu sipulirouhe on gluteeniton.

Nro 605, 100 g   4,10 €

SIPULIROUHE JA -JAUHE
Käyttövalmiiksi pilkottu / jauhettu kuivattu sipuli. 
Ei kyyneleitä!
Nro 610, rouhe 100 g   3,90 €

Nro 530, jauhe  100 g   3,90 €

TOMAATTIROUHE
70 g pussillinen kuivattua 
tomaattia vastaa noin 5-6 kiloa 
tuoretta tomaattia. Kuivatulla 
tomaatilla on hyvin vahva, 
maukas maku. Käy esim. pizzoihin, 
piiraisiin, keittoihin, patoihin. 
Käytä sellaisenaan tai säilö öljyyn.

Nro 615, 70 g   4,10 €

VALKOSIPULIROUHE, 

-LASTU JA -JAUHE
Käyttövalmis pilkottu valkosipuli. 
Ei valkosipulin tuoksua käsissä 
ja leikkuulaudassa! Käytä rouhetta 
kastikkeisiin ja laatikoihin, lastuja 
esim. valkosipuliperunoihin.
Nro 620, rouhe 100 g   4,90 €

Nro 560, lastu 50 g        4,50 €

Nro 550, jauhe 100 g    4,90 €

SOIJAROUHE, tumma
Tummaa soijarouhetta voit käyttää
jauhelihan tapaan tai lisäksi esimerkiksi lihapyöryköis-
sä, murekkeissa, kastikkeissa ja lasagnessa. Rouhe on 
myös hyvä kuitulisä viilin, puuron ja myslin seassa.
Nro 1350, 300 g   3,90 €

Kotigastronomi kuivarouheet ja -jauheet ovat laktoositto-
mia, gluteenittomia, maidottomia ja suolattomia.
  

Kuivarouheet ja -jauheet  
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         Maustesekoitukset 

PASTAMAUSTE POMODORO
Täydellinen valkosipulin, tomaatin ja yrttien yhdistel-
mä pastan, erilaisten pastaruokien ja -kastikkeiden 
maustamiseen. 
Nro 770, 70 g   3,90 €

PERUNAMAUSTE
Ranskan-, lohko- ja paistettujen perunoiden sekä pe-
runamuusin maustamisen. Mietona grillimausteena. 
Nro 780, 120 g   4,50 €

PIZZAMAUSTE
Voit maustaa pizzakastikkeen tai täytteen ennen pais-
toa tai ripotella valmiille pizzalle. Yrttiseos sopii myös 
muihin tomaattipohjaisiin ruokiin.
Nro 810, 35 g   3,10 €

SIPULI-YRTTI MIX

Mm. sipulia, valkosipulia, purjo-, ja ruohosipulia sekä 
yrttejä sisältävä sekoitus kasvisruokiin, grilli- ja uu-
nilihoille tai vaikkapa lihapullataikinaan makua anta-
maan. Nro 835, 80 g   3,90 €

SITRUUNAPIPPURI

Sitruunapippuri hurmaa tuoksullaan ja värillään, sillä 
se sisältää runsaasti aitoa sitruunaa. Se sopii loistavasti 
kalalle, possulle ja broilerille, salaatteihin ja kasviksille. 
Kotigastronomin sitruunapippuri on hienojakoinen. 
Saatavilla myös suolaton vaihtoehto.
Nro 841, 70 g   3,90 €

VEGETARIAN AROMIMAUSTE

YRTTI-AROMIMAUSTE

Korostaa hienosti erilaisten ruokien ja kasvisten ma-
kua. Käytä suolan asemesta ruoanlaitossa ja pöytä-
mausteena. Käy hyvin kasvisten marinointiliemiin ja 
salaatinkastikkeisiin.  
Nro 870, Vegetarian-aromimauste 120 g   4,50 €

Nro 877, Yrtti-aromimauste, 120 g 4,50 €

    
             Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.

AROMIMAUSTE
Käytä ruoanvalmistuksessa suolan asemesta korosta-
maan ja tuomaan ruoka-aineiden oma maku esiin. 
Nro 640, 120 g   4,40 €

BROILERIMAUSTE
Hienoarominen maustesekoitus kana-, kalkkuna- ja 
broileri- sekä sianliharuokiin. Nro 650, 120 g   4,50 €

GRILLIMAUSTE
Perusmauste grillaajalle, mieto maku - sopii myös lap-
siperheille. Myös suolaton vaihtoehto. 
Nro 706, 100 g suolaton  4,20 €

Nro 700, 120 g   4,50 €

CITRUS SPECIAL
Sopii hyvin grillatun ja paistetun lihan sekä kalan 
maustamiseen, erityisesti broilerille. 
Nro 677, 100 g   3,90 €

GRILL FISH
Grill Fish sekä paistetulle että grillatulle kalalle, sopii 
hyvin esim. lohelle ja muille rasvaisille kaloille
Nro 695, 100 g   4,20 €

HERBS DE PROVENCE
Täyteläinen yrttisekoitus sopii kasvis- ja tomaattiruo-
kiin, grillatulle lihalle ja lihavartaille sekä juustolla täy-
dennettyihin ruokiin ja salaattikastikkeisiin.
Nro 710, 25 g   2,90 €

JAUHELIHAMAUSTE
Yksi suosituimpia Kotigastronomi-tuotteita. Kaikenlai-
siin jauheliharuokiin, murekkeisiin ja kastikkeisiin.  
Nro 720, 120 g   4,50 €

KALAMAUSTE
Raikkaan sitruunaisena korostaa mukavasti kalan mie-
toa makua, käy kaikkien kalaruokien maustamiseen.
Nro 730, 100 g   4,20 €
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    Kaikki mausteseokset ovat laktoosittomia, gluteenittomia, maidottomia ja vegaanisia.
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KALAMAUSTE, SUOLATON
Sitruunan raikkaus ja hapokkuus sekä valkopippurin 
sopiva potku maustavat niin vaalean järvikalan kuin 
rasvaisen lohenkin. Suolaa voit lisätä juuri makusi mu-
kaan. Nro 735, 70 g   3,90 €

PIHVIMAUSTE, SUOLATON
Sopii hyvin kaikenlaiseille pihveille, erityisesti naudan 
ja possun lihalle. Mausteen lisäksi ripaus Kotigastro-
nomien Kristallisuolaa ja herkullinen makuelämys on 
taattu. Nro 787, 100 g   4,40 €

PIPPURISEOS RUBINO, PIKANTTI JA HIENO, 

SUOLATON

Rouheisessa Rubinossa voimakkaan mustapippurin 
makua pyöristävät sipuli, paprika ja valkosipuli. Ehdo-
ton suosikki pippuripihville. Kokeile myös graavilohel-
le, sopii patoihin, keittoihin ja kastikkeisiin. Pikantti on 
sekoitus eri pippureita, korianteria, paprikaa ja sinapin-
siemeniä. Pippuriseos Hieno on Rubinon hienojakoi-
nen versio. Käyttökohteet samoja kuin Rubinolla.
Nro 790, RUBINO    60 g   4,60 €

Nro 795, PIKANTTI 70 g   4,60 €

Nro 788, HIENO 70 g          4,60 €

RIISTAMAUSTE, SUOLATON

Valkosipulin, katajanmarjan ja rosmariinin ryydittämä 
mausteseos erilaisille riistaruuille. Suolan määrän ja 
laadun voit määrittää itse! 
Nro 809, 80 g   4,40 €

SITRUUNAPIPPURI, SUOLATON

Sopii loistavasti kalalle, possulle ja broilerille, salaattei-
hin ja kasviksille. Kotigastronomi sitruunapippuri on 
hienojakoinen ja maultaan sekä väriltään sitruunainen. 
Nro 846, 70 g   4,20 €
                 
                   Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.

 Suolattomat maustesekoitukset
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Suolaton mauste korostaa luonnollisella ja voi-
makkaalla tavalla ruoan ominaismakua ja voit hel-
posti itse säännöstellä käyttämäsi suolan määrää. 
Suolattomilla maustesekoituksilla voit lisätä ma-
kua vaikkapa valmisruokiin, koska suolan määrä ei 
lisäänny.

Kaikki suolattomat mausteseokset ovat 

myös laktoosittomia, gluteenittomia, 

maidottomia ja vegaanisia.

BROILERIMAUSTE, SUOLATON
Paprikan, kurkuman, chilin ja pippureiden sekoitus, 
joka soveltuu erityisesti kana-, kalkkuna- ja broileriruo-
kiin.  Nro 655, 100 g   4,50 €

CHILI CON CARNE, SUOLATON
Maustesekoitus erityisesti chili con carnen valmistuk-
seen, mutta sopii hyvin myös erilaisiin jauheliha- ja 
pataruokiin tuomaan texmex-vivahdetta. Yhdistämällä 
Kotigastronomien Lihapulla-aineksia ja Chili con car-
ne-seosta, saat  maukkaat lihapullat.  
Nro 670, 70 g   3,70 €

CURRY, SUOLATON
Monikäyttöinen ja täyteläinen maustesekoitus broi-
leri-, kala- ja liharuokien maustamiseen. Sopii myös 
myös riisille ja kasviksille. 
Nro 683, 100 g   4,40 €

JAUHELIHAMAUSTE, SUOLATON
Aromaattinen sekoitus, joka soveltuu kaikenlaisten 
jauheliharuokien maustamiseen. Maku sopii myös per-
heen pienimmille. Nro 723, 100 g   4,50 €

VÄLIMEREN YRTTIMAUSTE, SUOLATON
Yrttien, paprikan, valkosipulin ja maustepippurin hie-
no sekoitus. Sopii niin lihalle, kalalle kuin kasviksillekin. 
Erinomaista pizzoihin, pastaruokiin. 
Nro 875, 35 g   3,70 €

Valmiste  u
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Vinkki: Valmista RUB-maustesekoituksesta ja öljystä seos ja 
valele sillä grillivartaita ja kasviksia!

RUB SMOKY BBQ 
Suorastaan ”ihanan vahva” sekoitus mausteita ja savun 
makua, herkullista grillilihoille, sisältää mm. savupapri-
kaa, rosmariinia ja juustokuminaa.  
Nro 816, 80 g   3,90 €

RUB GRILLED STEAK 
Erinomainen mausteseos kaikenlaisten lihojen pinta-
maustamiseen. Sopii myös kastikkeisiin ym. ja voi ko-
keilla myös kalalle. Maustettava liha voidaan maustaa  
0 - 24 h ennen paistoa/grillausta.  
Nro 818, 80 g   3,90 €

RUB ROASTED CHICKEN
Sopivan potkuinen RUB broilerille ja kalkkunalle,  sisäl-
tää mm. paprikaa, chiliä, valkosipulia ja yrttejä. Kokeile 
myös tortillatäytteisiin, joissa on broileria tai kasviksia. 
Nro 819, 80 g   3,90 €

RUB SWEET PORK
Todellinen täsmämauste olitpa sitten grillaamassa, te-
kemässä ribsejä tai jotain muuta maistuvaa possua.
Nro 821, 80 g   3,90 €

RUB-mausteiden lisäksi valikoimissa on Marina-

diseos Riista sekä Shashlik-mauste lampaan, 
porsaan ja naudan lihalle.

       RUB-maustesekoitukset  

Monikäyttöiset RUB-maustesekoitukset ovat tren-
dikkäitä kuivamarinadeja, jotka hierotaan suoraan 
lihan pintaan. RUB maustaa lihan nopeasti herkul-
liseksi ja antaa sille kauniin ulkomuodon. Kahdek-
san loistavaa makuvaihtoehtoa!

RUB ohje lihan maustamiseen: Sirottele ja hiero lihan 
(n. 600 g) pinnalle mausteseosta n. 5-7 tl (15-20g) en-
nen grillausta tai paistamista.

Kaikki RUB mausteseokset ovat laktoo-

sittomia, gluteenittomia, maidottomia 

ja vegaanisia.

RUB ALLROUND  
Monikäyttöinen seos, joka sopii lihalle, kalalle ja kas-
viksille, maustevoihin ja -öljyyn. 
Nro 812, 80 g   3,90 €

RUB CHILI 
Tuo mukavaa tulisuutta grilliherkuille ja voit maustaa 
sillä myös esim. tortillan täytteeksi tulevan jauhelihan.
Nro 813, 80 g   3,90 €

RUB COCONUT-GINGER 
Kookoksen, inkiväärin, yrttien ja mausteiden yhdistel-
mä, joka saa jo tuoksullaan veden kielelle. Sopii mm. 
kalalle ja kanalle. 
Nro 817, 80 g   3,90 €

RUB HOT LEMON 
Raikkaan sitruunainen maustesekoitus sopii parhaiten 
kalalle, äyriäisille ja kanalle, sisältää aitoa sitruunaa. Ko-
keile myös salaatinkastikkeessa öljyyn sekoitettuna.
Nro 814, 80 g   3,90 €
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ADJIKA
Gruusialainen Adjika 
mausteseos on smetanan ja ketsupin kanssa sekoitet-
tuna mainio liharuokien kylmä kastike. Voit käyttää 
ketsupin sijaan myös makeaa chilikastiketta (esim. 
jäähdytetty valmis Kotigastronomien Sweet Chili-kas-
tike).  Nro 625, 50 g   3,80 €

CAJUN SPECIAL
Cajun-keittiössä käytetään paljon savustettua ja grillat-
tua lihaa sekä kalaa ja äyriäisiä. Voimakas Cajun Spe-
cial-mauste sopii liha-, kana-, kala-, äyriäisruokiin ja sa-
laatteihin sekä salaatti- ja grillauskastikkeisiin.
Nro 660, 70 g   3,40 €

CHIMICHURRI
Mausteseoksesta saat argentiinalaisen runsaan yrtti-
sen, kirpeähkön maustekastikkeen pihveille sekä myös 
kasviksille! Nro 675, 60 g   3,80 €

FAJITA
Tällä täsmämausteella saat erityisesti kanasta ja broile-
rista ihanan herkullista grillattuna tai paistettuna. Erin-
omaista fajitojen, tortillojen ja tacotäytteiden mausta-
miseen. Sopii mausteeksi myös kasviksille ja 
possun lihalle. Nro 687, 80 g   3,90 €  

JAMAICAN JERK
Jamaikalainen maustesekoitus, joka on hieman tulinen 
ja makeahko yhdistelmä ihania eksoottisia makuja. 
Sopii loistavasti mm. broilerin ja porsaanlihan kanssa. 
Maustaa keitot, kastikkeet ja padat tai vaikka lihapul-
lat. Sisältää runsaasti eri mausteita mm. chiliä, muskot-
tipähkinää, mauste- ja mustapippuria, ruohosipulia, 
inkivääriä, kanelia, neilikkaa ja timjamia. 
Nro 725, 70 g   3,90 €

           Makuja maailmalta

LEMON CURRY
Tämä miedohko ja vähäsuolainen curry on maultaan sit-
ruunainen ja juustokumina antaa sille itämaista twistiä. 
Erityisen hyvin se sopii kala-, broileri- ja sianliharuokiin.
Nro 750, 80 g   3,90 €

PIRI PIRI
Mausteseoksesta saat portugalilaisen tulisen marinadi /
öljyseoksen. Erinomainen grillatulle broilerille, kalalle ja 
äyriäisille! Voit käyttää mausteseosta myös sellaisenaan 
ruokiin, joihin haluat tulisuutta.
Nro 805, 70 g   3,70 €

RAITA MAUSTE
Intialainen raita sopii sellaisenaan raikastamaan lämpi-
miä ruokia ja vähentää tulisten ruokien poltetta. Helppo 
valmistaa; sekoita pari rkl Raita maustetta ja 2 dl turkki-
laista jugurttia tai kermaviiliä.  
Nro 811, 80 g   3,70 €

SALSA HARISSA
Harissa on voimakas tunisialainen ja pohjois-afrikkalai-
nen mauseseos. Salsa Harissa-seos sekoitetaan tomaat-
timurskan joukkoon ja näin saadaan eksoottinen lihojen 
kastike ja dippikastike. Hyvää myös leivän päällä.
Nro 823, 80 g   3,90 €

THAI RED CURRY
Terävä punainen curry antaa mukavasti lämpöä ja pien-
tä potkua pehmeisiin kookosmaitopohjaisiin keittoihin, 
patoihin ja kastikkeisiin. Hyvä mauste myös wok-ruokiin.
Nro 855, 100 g   3,90 €

Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.

Kaikki Makuja maailmalta seokset ovat laktoositto-

mia, gluteenittomia, maidottomia ja vegaanisia.

metanan ja ketsupin kanssa sekoitet
ka 
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Kotigastronomien maukkaat ja lisäaineettomat 
liemijauheet sisältävät vain vähän rasvaa ja suo-
laa. Liemijauheita on helppo annostella ja käyttää.

KALALIEMIJAUHE
Liemijauheesta saat maukkaan, aidon makuisen ka-
laliemen. Kalapyöryköiden maun antaja, kalakeiton 
kruunu! Laktoositon, gluteeniton, maidoton.
Nro 907, 50 g   3,90 €

KANALIEMIJAUHE
Vähäsuolainen ja kevyt kanaliemijauhe. Lisäaineeton 
tuote, joka saa hyvän makunsa kanajauheesta.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton.
Nro 915, 70 g   3,90 €

KASVISLIEMIJAUHE
Lisäaineeton kasvisliemijauhe, jolle porkkana, purjo ja 
lipstikka sekä paprika- ja persilja-aromi antavat upean 
maun. Ei sisällä eläinperäisiä aineosia.    
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 920, 150 g   5,90 €

LIHALIEMIJAUHE
Lihaliemijauhe, joka saa herkullisen ja täyteläisen
makunsa lipstikasta ja liha-aromista. Lihaliemijauhe 
on lisäaineeton eikä sisällä eläinperäisiä aineosia. (Li-
ha-aromi on kasvispohjainen). Kestosuosikki vuodes-
ta toiseen, sopiii keittoihin patoihin kastikkeisiin yms.  
Saatavana myös isompi pakkauskoko. Laktoositon, 
gluteeniton, maidoton, vegaaninen
Nro 930, 150 g   5,90 €

PEKONILIEMIJAUHE
Liha-, pekoni- ja savuaromi antavat liemeen hienon 
maun. Liemijauheella saat pekonin makua ruokaan 
helposti ja ilman rasvaa. Ei sisällä lisäaineita, eikä  eläin-
peräisiä aineosia. Kokeile jauhelihakastikkeeseen, ka-
nakeittoon tai perinteiseen lihakeittoon.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 940, 150 g   5,90 €

Frikadellit (keitetyt lihapullat)

Murekemassa:
400 g naudanjauhelihaa 
1dl Kotigastronomi Lihapulla-aineksia 
2 dl kermaa tai muuta nestettä 
1 rkl sipulirouhetta 
½ rkl valkosipulijauhetta tai -rouhetta 
1 tl Pippuriseos Rubinoa tai Hienoa
2 tl Herbs de Provencea
Kotigastronomi lihaliemijauhetta (n. 7 dl 
valmista lientä)

Tee lihapullataikina pussin ohjeen mukaan, 
sekoita  joukkoon muut mausteet. Keitä pie-
niä lihapullia lihaliemessä n. 5 minuuttia. 
Ota esim. reikäkauhalla pullat pois liemes-
tä, pidä lämpimänä. Tee kastike (ruskea, 
pippuri tai sieni). Kaada kastike lämpimien 
lihapyöryköiden päälle, ja tarjoa esim. pe-
runamuusin kanssa.

           Liemijauheet
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DIP-MIX KERMA-MUSTAPIPPURI
Pehmeän kermaisessa dipissä on voimakas mustapip-
purin aromi. Sopii hyvin kylmäksi kastikkeeksi esim. li-
hojen ja leikkeleiden kanssa. Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1030, 60 g   4,50 €

DIP-MIX RANCH
Sopivan mausteinen ja juustoinen dippikastike mais-
tuu erinomaiselta niin dipaten kuin kylmänä kas-
tkkeenakin. Vinkki: kylmänä kastikkeena esim. pih-
vien tai lihapullien kanssa tai kastikkeeksi burgerille. 
Vähälaktoosinen, gluteeniton.
Nro 1035, 70 g   4,50 €

DIP-MIX RANSKANKERMA-SIPULI
Makuhermoja hivelevä makuyhdistelmä - tämän kans-
sa  sopii dipattavaksi lähes mikä vaan. Kylmänä kastik-
keena grilliruokien kanssa. Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1040, 60 g   4,50 €

DIP-MIX SITRUUNA-TILLI
Raikas sitruunan ja tillin maku. Erinomainen kylmä 
kastike kalalle ja äyriäisille, käytä myös kala- ja mäti-
hyydykkeisiin.  Laktoositon, gluteeniton, maidoton, 
vegaaninen.
Nro 1075, 60 g   4,50 €

            Dippikastikkeet

Dippikastikkeissa on runsas valikoima ja dippailun 
lisäksi ne  soveltuvat erinomaisesti kylmiksi kastik-
keiksi ja erilaisiin täytteisiin. Sekoita dip-mix ker-
maviiliin, jogurttiin, tuorejuustoon, majoneesiin 
tai ranskankermaan käyttötarkoituksen mukaan. 
Yhdestä pussista tulee n. 5 annosta (5x2dl) val-

mista dippikastiketta!

DIP-MIX AURINKOTOMAATTI
Maukas ja mieto aurinkokuivatun tomaatin ja maustei-
den pehmeä makuyhdistelmä. Laktoositon, gluteeni-
ton.
Nro 1085, 70 g   4,50 €

DIP-MIX CHEDDAR
Cheddar-juuston makuinen dippi sopii hyvin tex-mex 
-ruokiin ja salaatteihin kastikkeeksi, myös voileipäka-
kun täytteisiin. Gluteeniton.
Nro 1010, 70 g   4,50 €

DIP-MIX CHIPOTLE
Tuhdin tulinen dippi saa makunsa chipotle chilin lisäk-
si mm. paprikasta, valkosipulista ja mustapippurista. 
Dippinä kermaviiliin tai tomaattisoseeseen sekoitettu-
na sekä ranskankerman, majoneesin tai smetanan jou-
kossa ruoanvalmistuksessa! Laktoositon, gluteeniton, 
maidoton, vegaaninen.
Nro 1017, 60 g   4,50 €

DIP-MIX CURRY
Vähäsuolainen, pehmeä dippikastike. Dippaa nuget-
teja ja hedelmiä. Erinomainen kastike kanasalaattiin. 
Sopii mainiosti myös kylmänä kastikkeena possulle, 
broilerille ja kalalle sekä grillatulle ruoalle. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1020, 60 g   4,50 €

Vinkkejä; Sekoita dippijauhetta maustamattomaan 
tuorejuustoon - käytä täytteenä; broileri, sienet..

Kermaviiliin sekoitettuna salaatin ja kasvisten kastik-
keena; Ranskankerma-sipuli - kukkakaali..

Paistettujen ja grillattujen kalojen kastikkeena; Val-
kosipuli, Sitruuna-Tilli, Curry, Ranskankerma-sipuli

Grillatun lihan kylmäkastikkeena; Aurinkotomaatti - 
possunliha, Ranch - lihat / lihapulllat/burgerit..

Valmista aromivoi ja peruna- ja kasvisnyytit, käytä 
maustamiseen dip-mix jauhetta..
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Dippi- ja salaatinkastikkeet

DIP-MIX SWEET CHILI
Makean ja mausteisuuden tuhti makuyhdistelmä. Pe-
rusdippailun lisäksi grilliruokien vahvaksi kastikkeeksi. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.

Nro 1077, 70 g   4,50 €

DIP-MIX TACO
Dippi niin aikuisten kuin nuortenkin makuun. Dippaa 
lihapullia, nakkeja ja kasviksia. Sopii loistavasti tacojen 
ja tortillojen kanssa. Laktoositon, gluteeniton, maido-
ton, vegaaninen. Nro 1080, 70 g   4,50 €

DIP-MIX VALKOSIPULI
Dippikastikkeessa on vahva tuoreen valkosipulin 
maku. Sopii vihanneksille, erilaisille perunoille (esim. 
uuniperuna), kalalle ja friteeratulle broilerille. Kylmänä 
kastikkeena se sopii majoneesiin tai tuorejuustoon se-
koitettuna voileiville, voileipäkakkuihin, paksuksi pur-
sotettavaksi koristeeksi, kylmänä täytettäviin suolaisiin 
voitaikinaleivonnaisiin ja kylmänä tarjottaville kaloille. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1090, 60 g   4,50 €

DIP-MIX VOI-TILLI
Oiva valinta pehmeiden ja mietojen makujen ystäville. 
Perinteisen dippailun lisäksi erinomainen kylmäkastike 
kermaviiliin tai ranskankermaan sekoitettuna niin kala- 
kuin kasviruuillekin! Soveltuu myös maustamiseen 
esim. voileipäkakkujen yms. täytteisiin. Laktoositon, 
gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1092, 60 g   4,50 €

TZATZIKI
Tee tzatziki-kastike kermaviiliin tai ruokajugurttiin. Tar-
joa esimerkiksi grillatun kalan kastikkeena. Jauhe sopii 
myös perunasalaatin mausteeksi. Laktoositon, glutee-
niton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1100, 60 g   4,50 € 10

Oman herkullisen salaatinkastikkeen tekeminen on 
nyt helppoa: Sekoita jauhe, vesi ja öljy ja halutessasi 
viinietikka ja sinulla on herkullinen salaatinkastike tar-
peseen sopivasti. Kolme erilaista makuvaihtoehtoa.

ITALIALAINEN SALAATINKASTIKEJAUHE
Ripottele jauheena salaatin päälle tai tee kylmä kastike 
jauheesta, joka on italialaisittain valkosipulilla ja papri-
kalla ryyditetty. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1278, 70 g   3,90 €

KREIKKALAINEN SALAATINKASTIKEJAUHE
Tästä syntyy erinomainen kylmä kastike, jossa maku-
maailman antavat sinappi, pippurit ja erilaiset yrtit 
sekä omenan hapokkuus. Hieno kastike mm. kreikka-
laiselle salaatille, 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1280, 70 g   3,90 €

RANSKALAINEN SALAATINKASTIKEJAUHE
Upea makuyhdistelmä erilaisista yrteistä ja sipuleista 
sekä tillistä. Erinomainen kylmä kastike vaikkapa kala- 
ja ja äyriäissalaatteihin, esim. Nizzan salaattiin.  
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1282, 70 g   3,90 €

TOSCANAN MIX leivälle ja kasviksille
Sekoita jauhe ja oliiviöljy sekä balsamietikka. Maistuva 
leivänpäällinen. Hyvä mauste myös uunikasviksille. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1284, 70 g   3,90 €

Valmiste  u
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        Lämpimät kastikkeet

Gluteenittomat valmiskastikkeet tuovat vaihtelua 
ruokalistaasi. Kotigastronomi kastikkeet maistu-
vat kotitekoiselta, siinä salaisuus niiden suosioon!

BBQ -KASTIKE
BBQ-kastike antaa grillattaville ja paistettaville lihoille 
täyteläisen viimesilauksen. Tarjoa lämpimänä tai kyl-
mänä kastikkeena. Herkullinen yhdistelmä savunma-
kua ja makeutta. Erinomaista pizzojen, hampurilaisten 
ja tortillojen sekä tacojen kastikkeena. Laktoositon, 
gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1112, 120 g   4,50 €

BEARNAISE JA HOLLANDAISE
Bearnaise-kastiketta tarjotaan hienojen, lähinnä 
paistettujen ja pariloitujen liharuokien kanssa. Laktoo-
siton, gluteeniton.
Hollandaise-kastike sopii kalalle, gratiineihin ja kas-
viksille, esim. parsalle. Vähälaktoosinen, gluteeniton.
Bearnaise      Nro 1120, 100 g  4,50 €  

Hollandaise Nro 1150, 100 g   4,50 €

CURRYKASTIKE

Mieto, pehmeä ja kermainen maku. Sopii hyvin broi-
leriruokien kastikkeeksi. Laktoositon, gluteeniton, mai-
doton ja vegaaninen.
Nro 1122, 100 g   4,50 €

JUUSTOKASTIKE

Juustokastike tekee arkisestakin ateriasta juhlavam-
man. Monikäyttöinen juustokastike sisältää vain vähän 
rasvaa ja suolaa. Käytä myös kasvis- ja pastaruokiin. 
Gluteeniton.
Nro 1155, 100 g   4,50 €

SIENIKASTIKE

Pehmeän ja täyteläisen makuinen ja kauniin keltainen 
sienikastike, joka sopii kastikkeeksi pihveille, lihapul-
lille, kasviksille yms. Nopeasti ja helposti valmistuva ja 
saostuva herkullinen kastike niin arkeen kuin juhlaan-
kin.  Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1199, 100 g    4,50 €

PAISTIKASTIKE
Hienoarominen kastike niin juhlaan kuin arkeenkin. 
Sopii hyvin erilaisille liharuuille  ja patoihin. Helposti 
muunneltavissa. Laktoositon, gluteeniton, maidoton, 
vegaaninen. Nro 1170, 100 g   4,50 €

PIPPURIKASTIKE 
Pippureilla ryyditetty ruskea kastike maistuu koko per-
heelle. Pippurikermakastikkeen saat korvaamalla osan 
vedestä kermalla. Lisäämallä hiukan Kotigastronomien 
Pippuriseos Rubinoa, saat loistavan kastikkeen pippuri-
pihville.  Laktoositon, gluteeniton, maidoton ja vegaa-
ninen. Nro 1175, 100 g   4,50 €

PUNAVIINIKASTIKE

Hienostuneen makuisessa punaviinikastikkeessa on 
aito punaviinin maku. Kruunaa hyvän pihvin ja paahto-
paistin, erinomaista myös pataruokiin.  
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1245, 100 g 4,50 €

RUSKEAKASTIKE
Ruskeakastike on peruskastike arkiruoan laittoon; liha-
pyöryköille, kaalikääryleille, jauhelihalle. Ruskeakastike 
on täyteläinen, varma ja helposti muunneltava kastike.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1195, 150 g   5,90 €    iso pakkauskoko

SWEET CHILI
Kastike, jossa tulisuus ja makeus tasapainottavat toi-
siaan. Paistetun ja grillatun lihan, broilerin kastikkeena.  
Vinkki: Toimii jäähdytettynä myös dippinä tai jauheena 
keittoihin, kastikkeisiin ja patoihin potkua antamaan. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1224, 120 g   4,50 €

Nyhtöpossu (Pulled Pork)

n. 2,5 kg Porsaan kasleria
4 rkl Rub Smoky BBQ maustetta
4-5 dl (1 pss) BBQ-kastiketta pussin oh-
jeella valmistettuna

Hiero RUB-mauste lihan pintaan ja anna 
olla huoneenlämmössä sillä aikaa kun 
teet BBQ-kastikkeen. Kun kastike on val-
mista, laita sitä n. 3 dl kasslerin päälle ja 
anna osan valua padan pohjalle. Paista 
120 asteisessa uunissa n. 5 tuntia. Ota 
pois uunista ja avaa kansi ja revi liha.

Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.11
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Keitot

HERKKUSIENIKEITTO
Täyteläinen ja kermainen koostumus ja hieno herkku-
sienen aromi! Ihastuttava keitto, joka vei kielen men-
nessään. Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1300, 80 g   3,90 € 

ITÄMAINEN KEITTO
Keitto, jossa on viettelevä itämainen, pehmeän curryn 
ja hedelmien makeahko makuyhdistelmä. 
Vinkki: Lisää ruskistettuja broilerin suikaleita ja kasvik-
sia tai kalaa (vaaleaa) ja äyriäisiä. Laktoositon, gluteeni-
ton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1302, 80 g   3,90 €

JUUSTOKEITTO
Tässä keitossa on hienostunut ja täyteläinen gou-
da-juuston maku. Loistava alku- ja lounaskeitto. Peh-
meän täyteläinen, kermainen koostumus. Helppo 
muunnella vaikkapa sienikeitoksi lisäämällä joukkoon 
sieniä. Gluteeniton.
Nro 1303, 75 g   3,90 €

KANAKEITTO 
Täyteläisen makuinen herkullinen uutuus, joka mais-
tuu niin lounaskeittona kuin päivällisenäkin. Keitto 
muuntuu helposti moneksi, lisää joukkoon makusi 
mukaan kanasuikaleita, kasviksia tai vaikka katkarapu-
ja.  Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1301, 60 g   3,90 €

SAVULOHIKEITTO
Tässä herkullisessa keitossa on hienostunut savustetun 
kalan aromi. Maidolla voit lisätä nestemäärää n. 1-2 dl. 
Kalakeiton saat lisäämällä kalaa, esim. lohta ja perunoi-
ta. Helppo ja maistuva arkikeitto, joka muuntuu käte-
västi juhlavaksi keitoksi. Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1313, 65 g   3,90 €

TOMAATTI-JUUSTOKEITTO
Pehmeä ja aromikas keitto, jossa maistuu kypsä to-
maatti ja täyteläinen juusto. Sellaisenaan kevyeksi lou-
naskeitoksi tai maistuvana alkukeittona. 
Vinkki: Ruokaisamman keiton saat lisäämällä esim. 
kurkku- tai kesäkurpitsakuutioita. 
Vähälaktoosinen, gluteeniton.
Nro 1315, 75 g   3,90 €

PORKKANASOSEKEITTO 
Pehmeän porkkanainen uusi vegaaninen sosekeitto 
valmistuu nopeasti. Veteen valmistettuna keitto on ke-
vyt vegaaninen lounas ja (kaura)kermaan tai soijamai-
toon valmistettuna maukas päivällinen tai alkukeitto. 
Pussista tulee kaksi annosta keittoa.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1316,  60 g  3,90 €
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Savuporo-juustokeitto
1 pss Juustokeittoa ohjeen mukaan 
150 g kylmäsavuporoa (tai  paistettua
pekonia) 

Valmista keitto. Hienonna kylmäsavuporo
hyvin pieniksi paloiksi. Sekoita osa keit-
toon ja ripottele loput annosten pinnalle.

Valmiste  u
Suomessa



BOLOGNESE VEGETARIAN-AINEKSET
Helppo ja maistuva kasvisruoka käden käänteessä.
Valmista vegaaninen bolognesekastike ja nauti spage-
tin kera tai käytä esim. bolognese-pizzan päällysteenä. 
Maukasta kotiruokaa, nopeasti ja helposti! Aineksessa 
soijarouhe mukana, pussista 5 dl valmista kastiketta. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro1317,  100 g  4,10 €

         Ateria-ainekset

KASVISPIHVI-AINEKSET
Maukkaat vegaaniset pihvit burgerin väliin tai pyöry-
kät aterialle valmistuu helposti herkullisista aineksista. 
Pussista saat 4 pihviä ja noin 8-10 pyörykkää. Ainesten 
lisäksi tarvitset vain nesteen. Sisältää mm. soijarouhet-
ta, sipulia, paprikarouhetta, palsternakkaa sekä maus-
teita, kuten mustapippuria ja valkosipulia yms. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1318  110 g  4,10 €

LASAGNE VEGETARIAN-AINEKSET
Kasvislasagne - olkaa hyvät!
Kotigastronomin maistuvasta gluteenittomasta La-
sagne-aineksesta kehitetty uusi kasvisversio on kätevä 
valmistaa ja taatusti maukas ruoka, joka  maistuu koko 
perheelle. Et tarvitse muuta kuin lasagnelevyt. Pakka-
uksesta tulee 4 annosta valmista lasagnea. 
Gluteeniton.
Nro 1319  145 g  4,90 € - sisältää soijarouheen

LASAGNE- JA PASTAKASTIKE-AINEKSET
Tästä ei lasagnen valmistus helpommaksi muutu! Her-
kullinen lasagne valmistuu käden käänteessä, tarvitset 
lasagneainesten lisäksi vain pastan, lihan/kasvikset ja 
nesteen. Kuorruta halutessasi juustoraasteella. Glutee-
nittoman lasagnen saat käyttämällä gluteenittomai la-
sagne-levyjä. 
Yhdestä pussillisesta saat lasagnen n. 6 henkilölle, pas-
takastike 12 henkilölle. 
Gluteeniton.
Nro 1320, 140 g   5,30 €
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Pizza Vegetarian
uunipellillinen, n. 6 henkilölle
1 pss Bolognese Vegetarian-aineksia
Paprika-, valkosipuli- ja  punasipulirouhetta 
Pizzamaustetta
juustoraastetta
2 dl tomaattimurskaa 
itse tehty pizzataikina
koristeluun kirsikkatomaatteja ja basilikaa 

Mittaa kattilaan 3 dl vettä ja 2 dl tomaatti-
murskaa, tyhjennä bolognese-ainespussi, lisää 
siihen yht. n. 3-4 rkl paprika- ja sipulirouheita, 
kiehauta 5 minuuttia. Kauli pizzataikina, levitä 
päälle bolognese-kastike, pizzamauste ja juus-
toraaste sekä kirsikkatomaatit. Paista uunissa 
225 ºC n. 15 min. ja koristele basilikalla. 
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LIHAPULLA-AINEKSET - MYÖS KALAPULLAT
Lihapulla-aineksista saat maukkaat liha- ja kalapullat ja 
murekkeet helposti! Turvota ainekset (esim. vichyssä, 
kermassa, kermaviilissä), lisää jauhettu liha tai kala. 
Laktoositon. Myös gluteeniton vaihtoehto, joka on li-
säksi laktoositon, maidoton ja vegaaninen.
Nro 1344, 300 g  6,90 €      

Gluteeniton: Nro 1345, 300 g  6,90 €     

KEBAB-AINEKSET 
Kotona tehdyn herkullisen kebabin valmistus on 

nyt helppoa. Tarvitset vain tämän mausteseoksen ja 
jauhelihan (nauta tai broileri). Pussin mukana on val-
mistusohje. Yksi pussi / 1 kg lihaa. Valmiista kebabtan-
gosta voit veistellä juustohöylällä lastuja. 
Nro 1341   50 g   3,70

INTIAN PATA
Intian padassa maistat pehmeän curryn. Inkivääri ja 
korianteri antavat makeahkon, itämaiselle ruualle tyy-
pillisen arominsa,  jota täydentävät omena ja ananas. 
Erityisen herkullista kookosmaitoon valmistettuna. 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton.
Nro 1323, 210 g   4,80 € - sisältää riisin

       Pata- ja muut ainekset

ITALIAN PATA

Hieno spagetin, jauhelihan ja tomaatin yhdistelmä. Pa-
taruoan lisäksi saat siitä helposti herkullisen juustoraas-
teella gratinoidun uunivuoan. Laktoositon, maidoton, 
vegaaninen. 
Nro 1326, 200 g   4,50 € - sisältää rakettispagetin 
Nro 1333, 80 g   3,90 € - ei pastaa (gluteeniton)

NAPOLIN PATA

Koko perheen suosikki. Tomaattinen ja täyteläinen 
pata, ei liian mausteinen perheen pienempienkään 
suuhun.  Tarvitset lisäksi vain ruskistetun jauhelihan ja 
vettä.  Laktoositon, maidoton, vegaaninen.
Nro 1327, 210 g   4,50 € - sisältää makaronin
Nro 1335, 80 g   3,90 € - ilman pastaa (gluteeniton) 

TEX-MEX PATA

Valmista tulisen ruoan ystäville vahva tex-mex pata 
naudansuikaleista. Vinkki: Kokeile myös papuja. Lak-
toositon, gluteeniton, maidoton, vegaaninen.
Nro 1331, 180 g   4,50 € - sisältää riisin

THAI PATA   

Eksoottinen maku viettelee sinut kaukomatkalle! Thai 
padan aromin luovat tyypilliset thai-keittiön ainekset; 
sitruunaruoho, kaffi  r l imetin lehti ja kookos. Laktoosi-
ton, gluteeniton.  
Nro 1332, 180 g   4,50 € - sisältää riisin

HIMALAJAN KRISTALLISUOLA, hieno / karkea 
Kristallisuola sisältää useita terveyteemme vaikut-
tavia aineita mm. kaliumia, rautaa ja magnesiumia.   
HIENO Nro 1353,  KARKEA Nro 1355,    500 g, 5,90 €

SORMISUOLA JA LIPSTIKKASUOLA, PURKISSA
Hienoa sormisuolaa purkissa, josta on ”helppo ottaa”.
Sormisuola on hiutalemaista merisuolaa, jolla viimeis-
telet pihvin, ruoka-annoksen tai salaatin. 
Lipstikkasuola sopii keittoihin, patoihin ja pöytäsuo-
lana. Sillä maustat niin perinteisen lihakeiton, erilaiset 
pataruoat kuin salaatinkastikkeet ja perunasalaatin.
SORMISUOLA purkissa           Nro 1355, 150 g   6,90 €

LIPSTIKKASUOLA purkissa   Nro 1361, 200 g   6,90 €

Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.
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Pehmeä Broileri-kookoskeitto
1 pss Intian Pata-aineksia, sis. riisin 
1 -1,3 l vettä + 1 tlk kookosmaitoa
n. 300 g broilerin suikaleita
tuoreita tai pakastekasviksia
1-2 tl aromimaustetta

Kypsennä broilerisuikaleet kevyesti. Sekoita  
kattilaan kaikki ainekset. Hauduta kunnes riisi 
ja kasvikset ovat kypsiä. Tarkista suola.

Valmiste  u
Suomessa



SUKLAA-SALMIAKKIMANTELI
Salmiakilla ja suklaalla kuorrutettu manteli. 
Nro 8447, 150 g  5,90 €   

SUKLAA-LUMIMANTELI
Suussa sulava suklaamanteli herkku. 
Nro 8451, 150 g  5,90 €   

TUMMASUKLAA-KARPALO
Tummalla suklaalla päällystetty karpalo on maistuva 
herkku. Nauti sellaisenaan tai vaikka viilin, jogurtin tai 
myslin kanssa. 
Nro 8488, 150 g PUSSI   5,30 €

VALKOSUKLAA-KARPALO
Valkosuklaalla päällystetty karpalo on kerrassaan ihas-
tuttava herkku. Nauti sellaisenaan tai vaikka viilin, jo-
gurtin tai myslin kanssa. 
Nro 8488, 150 g PUSSI   5,30 €

VALKOSUKLAA-MUSTAHERUKKA
Valkosuklaan ja mustaherukan herkullinen makuyh-
distelmä. Suklaalla kuorrutettu mustaherukka.
Nro 8455, 150 g  5,90 €

SUPERFOOD marjasekoitus

Todellinen ”Superfood”. Neljä erilaista kuivattua 
superfood-marjaa: Goji, inka, karpalo ja mustikka.
Nro 1649, 140 g      6,90 €

KARPALO, kuivattu
Terveellinen ja maistuva karpalo. Kevyesti makeutettu. 
Nauti sellaisenaan tai käytä jälkiruokien valmistami-
sessa ja leivonnassa. Lisää puuron, viilin, jogurtin yms. 
joukkoon.
Nro 1645, 170 g KARPALO, KUIVATTU   5,50 €

KATSO AINUTLAATUISET HYVÄN OLON TEET, 

SIVU 20

          Herkuttelua ja hyvää oloa
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VANILJAKREEMI - JÄLKIRUOKIEN KRUUNU!
Suosion salaisuus on hyvä maku ja helppokäyttöisyys. 
Sekoita kreemijauhe veteen, maitoon tai kermaan, 
anna tekeytyä puolisen tuntia ja herkullinen kreemi on 
valmis. Se kestää hyvin paistamisen ja pakastamisen 
ja säilyy valmiina jääkaapissa 1-2 vrk. Kreemi käy lei-
vontaan ja erilaisiin jälkiruokiin. Veteen sekoitettuna; 
leivokset, viinerit, pullat ja piirakat. Kermaan sekoitet-
tuna; kakut, letut, marjat ja erilaiset jälkiruoat. Laktoo-
siton, gluteeniton.
Nro 1515, 300g   7,20 €

Uudelleen suljettavassa pussissa.

VANILJASOKERI, AITO
Kotigastronomien vaniljasokerissa on käytetty puh-
tainta aitoa Bourbon-vaniljaa. Käytä vaniljasokeria an-
tamaan erityisen hienoa makua leivonnaisiin,  jälkiruo-
kiin,  juomiin ja kastikkeisiin.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton.
Nro 1494, 70 g   9,90 €

SUKLAAKIHARA TUMMA SUKLAA
Tummasta suklaasta valmistettu koriste kaikkeen lei-
vontaan ja jälkiruokiin. Kaunista ja hyvän makuista 
myös jäätelö- tai rahka yms. annoksen päällä.
Laktoositon, gluteeniton.
Nro 1474, 100 g  4,90 € 

SUKLAAKIHARA 

APPELSIINI
Pirteän oranssinen suklaa-
kihara, joka maistuu raik-
kaalle appelsiinille. 
Koristeeksi leivonnaisille 
ja jälkiruokiin.
Gluteeniton.
Nro 1472,  100 g 5,20 €

Leivontatuotteet

LIIVATEJAUHE
Hyydykkeisiin. Jauhepussi vastaa kahta kaupassa myy-
tävää liivatelehtipakkausta (yht. 20 liivatetta). Liote-
taan kylmään nesteeseen ja kuumennetaan kunnes 
neste on läpinäkyvää ja valmista käytettäväksi.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton.
Nro 1545, 50 g   2,90 €

KORISTEHELMET
Pehmeät ja näyttävät koristehelmet täytekakkuihin ja 
muihin leivonnaisiin.
Laktoositon.
Hopean värinen       nro 1437, 150 g   4,50 € 

Vaaleanpunainen   nro 1439, 150 g   4,50 €

Vaaleansininen        nro 1442, 150 g   4,50 €

LAKRITSIJAUHE
100 % lakritsinjuurijauhe on aito luonnontuote. Lakrit-
sijuurijauhella saat lakritsin makua ruokiin, leivonnai-
siin, jälkiruokiin ja juomiin.
nro 1536, 60 g   3,90 €

Täydellinen luettelo tuotteista hinnastossa.
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Lakritsi-suklaa muffi nit 
1 pss Kotigastronomin Muffi ns-mix suklaata
2 dl vettä ja 2 dl öljyä
2 tl Kotigastronomin Lakritsijauhetta

Valmista muffi nssitaikina pussin ohjeen mu-
kaan ja lisää joukkoon Lakritsijauhe. 

Lakritsi-suklaa kastike 
1 dl Kotigastronomin aitoa Tummasuklaata
1 dl ruokakermaa
2 tl Kotigastronomin Lakritsijauhetta

Kuumenna kerma, lisää suklaat ja Lakritsijau-
he, anna seoksen sulaa. Tarjoile lämpimänä 
vaniljajäätelön, marjojen tai muffi nssien kans-
sa.



SITRUUNAJAUHE
Sitruunajauhe korvaa ruoanlaitossa 
sitruunan kuoren ja mehun käytön. 
Se on riittoisaa ja säilyy varastossa. 
Sopii kalaruokiin, jälkiruokiin (mm. rahka), simaan ja 
muihin juomiin. Liukenee hyvin kuumaan veteen ja 
käy teen mausteeksi ¼ tl jauhetta / 2 dl teetä. Antaa 
pehmeän sitruunan maun kastikkeisiin. Esim: Sitruuna-
kastike: 1½ tl Sitruunajauhetta ½ dl Hollandaise-kasti-
kejauhetta. Laktoositon, gluteeniton, maidoton. 
Nro 1605, 50 g   4,40 €

MUFFINS-MIX SUKLAA
Suussa sulavat suklaamuffi  nsit valmistuvat helposti. 
Seoksen lisäksi tarvitset vain veden ja kasvisöljyn. Yh-
destä pussillisesta tulee n. 18-20 muffi  nsia.
Laktoositon ja maidoton.
Nro 1623, 400 g   6,90 €

TUMMA, VAALEA JA VADELMA KUORRUTE
Tumma- ja valkosuklaan sekä vadelman  makuiset 
kuorrutesuklaat ovat helppokäyttöisiä, riittoisia ja 
maukkaita. Kuorruta kakut ja koristele muffi  nit, pipar-
kakut yms. Kaada sulatettua suklaata hedelmien päälle 
tai kruunaa jäätelöannos makoisalla suklaakastikkeel-
la. Tummakuorrute on laktoositon, gluteeniton, maido-
ton. Vaalea- ja vadelmakuorrute ovat gluteenittomia.
Nro 1610, TUMMA KUORRUTE     400 g   6,90 €

Nro 1611, VAALEA KUORRUTE      400 g   6,90 €

Nro 1614, VADELMA KUORRUTE  400 g   6,90 €

MANSIKKA-, SUKLAA- JA VADELMA HYYDYKE
Hyydykejauheilla saa helposti tehtyä herkullisen ma-
kuisia hyydykekakkuja sekoittamalla seoksen ja kerma-
vaahdon. Hyydykejauheesta voi valmistaa myös upeita 
jälkiruokia, mousseja yms. Mansikka- ja vadelmahyy-
dykkeet sisältävät aitoja marjoja. Kaikki hyydykkeet 
ovat laktoosittomia, gluteenittomia ja maidottomia. 
Nro 1626, MANSIKKA HYYDYKE     200 g   7,50 €

Nro 1611, SUKLAA HYYDYKE             200 g   7,50 €

Nro 1614, VADELMA HYYDYKE         200 g   7,50 €

Täydellinen luettelo tuotteista hinnastosssa.

BROWNIE-MIX, gluteeniton
Suussa sulavien suklaisten Brownie-leivosten valmis-
tukseen tarkoitettu valmis jauhoseos.   
Laktoositon, gluteeniton. 
Nro 1615, 400 g   6,90 €

LEIVONTAJAUHOSEOS, gluteeniton
Kotigastronomin gluteenittomalla jauhoseoksella 
loihdit helposti niin suolaisen kuin makeankin leivon-
naisen. Tuote ei sisällä vehnätärkkelystä! 
Laktoositon, gluteeniton, maidoton. 
Nro 1616, 400 g   5,60 €

MUFFINS-JA KAKKU-MIX VANILJA, gluteeniton
Monikäyttöinen, viettelevän vaniljainen jauhoseos 
kotikonditoria tuotteiden leivontaan! Ei sisällä veh-
nätärkkelystä! Sopii hyvin kahvikakkujen leivontaan, 
muffi  nsseihin ja  kuohkeisiin sokerikakkupohjiin.
Laktoositon, gluteeniton, maidoton. 
Nro 1618, 280 g   4,90 €

Kreemiomenapiiras
Pohja:
1½ dl vehnäjauhoja
1 muna
1 dl sokeria
125 g margariinia tai voita
1 tl leivinjauhetta
1 dl hasselpähkinärouhetta

Täyte: omenalohkoja tai sosetta
sokeria / vaniljasokeria
päälle valmista kreemiä (½ dl kreemijauhetta 
+ 1,25 dl vettä)

Vaahdota rasva ja sokeri. Lisää muna ja veh-
näjauho, johon on sekoitettu leivinjauhe ja päh-
kinärouhe. Painele taikina piirakkavuoan poh-
jalle ja reunoille. Täytä pohja omenalohkoilla 
ja ripottele päälle sokeria. Valmista kreemi, li-
sää siihen loppu hasselpähkinärouhe ja kaada 
omenalohkojen päälle. Paista 175 ºC  uunissa 
n. 30 min.

             Leivontatuotteet
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          Maustekahvit

Tuoksuvat maustekahvit sopivat sekä arjen 
piristykseksi että juhlahetkiin! Valmis (vah-
va) maustekahvi on erinomaista jälkiruois-
sa ja leivonnaisissa.

IRISH COFFEE
Erittäin suosittu viskiaromilla maustettu klassikko.
Nro 1907, 80 g   4,90 €

KONJAKKI-TRYFFELI
Konjakki- ja kermatoff ee-aromi. Kahvi ja konjakki ”ly-
hyemmän kaavan” mukaan.
Nro 1908, 80 g   4,90 €

TIRAMISU
Herkullinen tiramisun makuinen kahvi.
Nro 1910, 80 g   4,90 €

VALKOSUKLAA-AMARETTO
Amarettokahvi valkosuklaa-aromilla maustettuna.
Nro 1913, 80 g   4,90 €

VANILJA
Ihastuttava vaniljan makuinen kahvi.  
Nro 1909, 80 g   4,90 €

WIENER TOFFEE
Suosittu toff ee-aromilla ja vanilliinilla maustettu ”unel-
masekoitus”.
Nro 1915, 80 g   4,90 €

SUKLAAMOCCA
Minttusuklaan makuisella aromilla maustettu kahvi.
Nro 1916, 80 g   4,90 €

CHILI-SUKLAA
Chilillä ja suklaa-aromilla maustettu kahvi.
Nro 1926, 80 g   4,90 €

KINUSKI
Toff ee- ja kerma-aromilla maustettu kahvi.
Nro 1927, 80 g   4,90 €

Hurmaava jälkiruoka-
kahvi
Sekoita maustekahvia tavallisen kahvin 
joukkoon, sekoitussuhde voi olla esimer-
kiksi 1/3 maustekahvia ja loput tavallista 
kahvia ja hurmaava jälkiruokakahvi on 
valmis. 

Kaakaokahvi
1 mukillinen:
1 dl maitoa
2 rkl kaakaojauhetta
1 dl kuumaa, vahvaa maustekahvia
¼ dl vaahdotettua kermaa
1 tl Vaniljasokeria
raastettua appelsiininkuorta

Kiehauta maito ja kaakao ja kaada mu-
kiin. Lisää kahvi. Makeuta mielesi mu-
kaan. Sekoita vaahdotettu kerma ja va-
niljasokeri keskenään ja valuta juoman 
päälle. Ripottele pinnalle raastettua ap-
pelsiininkuorta.
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RAPARPERITEE
Tässä teessä yhdistyvät keväisen raikas raparperi 
ja aavistus kerman makua.
Nro 1725, 80 g   4,60 €

SITRUUNATEE
Sitruunan ja makean mustan lychee-teen yhdistelmä te-
kevät tästä teestä erityisen hienon makuisen.
Nro 1727, 80 g   4,60 €

TAIKAMETSÄ
Ihania ruusunuppuja, 
katajanmarjoja ja 
muita metsän marjoja, 
mm. mustikkaa, sisältävä
musta tee. Se lumoaa niin
ulkonäöllään, tuoksullaan
kuin maullaankin. Nro 1728, 80 g   4,80 €

Vihreä tee
Vihreä tee eroaa tavallisesta mustasta teestä siten, että 
sitä ei ole hapetettu, jolloin teen lehdet jäävät vihreiksi.  
Vihreä tee on maultaan mustaa teetä miedompi.

CHINA GUNPOWDER SPECIAL
Gunpowder on ehdoton klassikko ja eniten juotu vihreä 
tee maailmassa. Kotigastronomien Gunpowder on eri-
koislaatuinen, jossa on rullatut teenlehdet.
Nro 1760, 60 g   4,20 €

KUUMA KURKUMA
Makealla ananaksella ja kurkumalla maustettu vihreä 
hienoarominen tee. 
Nro 1762, 60 g  4,40 €

Musta tee ja aromitee
Musta tee on länsimaissa suosituin tee. Kotigastro-
nomien mustat teet ovat tarkasti valikoituja tuottei-
ta. Aromitee on mustaa tai vihreää teetä, johon on 
lisätty jotakin kasvikunnan tuotetta kuten hedelmiä 
ja marjoja tai aromeja.

ASSAM TGFOP
Suosittu ”toisen sadon” Assam-tee tulee Pohjois-In-
tiasta ja on maultaan erityisen pehmeää ja miellyttä-
vää, siinä ei ole lainkaan kitkeryyttä. 
Nro 1701, 80 g   4,30 €

BLACK MOJITO
Tässä mustassa teessä maistuvat hieno 
mintun aromi sekä herkulliset limen palat ja limeöl-
jy. Tarjoillaan kuumana tai jäähdytettynä - aina hitti! 
Nro 1702, 80 g   4,90 €

COLA-GUARANA
Tämä makean hedelmäinen mustatee 
sekoitus huokuu Karibian hohtoa. Maukas cocktail 
appelsiinia, kolaa ja guaranaa, jotka antavat tälle 
teelle erityisen ja herkullisen maun. Erinomaista 
myös jääteenä!
Nro 1704, 80 g   4,90 €

GRANAATTIOMENA
Maukas musta tee, jossa 
maistuu granaattiomenan lisäksi mm. ruusunmarja, 
hibiscus, goji-marjat sekä vadelmapalat.
Nro 1715, 80 g   4,60 €

MANGO-CHILI 
Kuumottavan hyvä musta tee 
tulisella sydämellä! Mehevän 
mangon makuinen tee, joka 
sisältää mm. chiliä ja kaktuksen kukkia.
Nro 1722, 80 g  4,60 €

MUSTAHERUKKATEE
Kotoinen mustaherukan maku, tämä 
tee tuo kesänmaut kielelle. Sisältää 
mustaherukoita, mustaherukan ja 
karhunvatukan lehtiä.
Nro 1721, 80 g   4,60 €

          Teet
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GOJI-ACAI
Vihreän teen lisäksi kaksi 
supermarjaa: goji ja acai, sekä 
omenan ja vadelman paloja. 
Nro 1765, 60 g   4,40 €

IHANA INKIVÄÄRI
Pehmeä ja miellyttävän makuinen 
inkiväärinen vihreä tee, jossa maistuu myös omena. 
Nro 1770, 60 g   4,40 €

MANDARIINI
Hedelmäisen mandariinin ja 
mehukkaan omenan makuinen 
vihreä tee, jossa on mausteena 
ripaus kanelia.  Nro 1772    60 g  4,40 € 

PÄÄRYNÄ-MANGOSTANI
Hedelmäistä eksotiikkaa! Jännittävä makuyhdistelmä 
päärynää ja mangostania, sisältää myös mangoa.

Nro 1774, 60 g   4,40 €

RUUSUTARHA
Vihreä tee, jossa on sokerisydämiä ja ruusuja. 
Miedohko vihreä tee, jossa on hienoinen mansikan 
maku – tämä sekoitus saa sydämesi sykkimään no-
peammin. Nro 1786, 60 g   4,40 €

Valkoinen tee
Valkoinen tee kerätään varhain keväällä aamunkoiton 
aikaan, jolloin teepensaan lehdet ovat avautumassa ja 
silkkisen vaalean nukan peitossa.

VADELMA-PERSIKKA
Valkoisen teen ja hedelmien 
hieno sekoitus. Valkoisena teenä 
kallisarvoinen Mao Feng-tee, jossa 
maistuvat sopusointuisesti marjainen vadelma ja he-
delmäinen persikka.  Nro 1740, 60 g   4,60 €

Yrttiteet
Yrttiteen raaka-aineina käytetään erilaisia yrttejä, he-
delmiä ja muita kasvikunnan tuotteita. Suosittelemme 
hiukan sokeria (teesokeria) makua korostamaan.

KAMOMILLA 
Kamomilla yrttitee pyöristettynä mehukkaan appelsii-
nin maulla. Nro 1818, 60 g   4,50 €

MATE MANGO-ANANAS
Mangoa, ananasta, sitruunankuorta ja mangostania 
sisältävä vihreä Mate, jonka tuoksu on houkuttelevan 
yrttinen ja maku hieman makeahko ja miellyttävä. 
Nro 1821, 80 g   4,40 € 

HYVÄN OLON TEET

HOIKKA OLO
Sisältää vihreän ja mate -teen lisäksi mm. Pu Erh -teetä 
(punainen tee), moringaa ja siankärsämöä. Tee sisältää 
myös siankärsämöä.
Nro 1659, 70 g   5,60 €

KAUNIS OLO 
Sekoitus erilaisia yrttejä ja hedelmiä, mm. aloe veraa, 
laventelia ja spirulinaa.
Nro 1660, 50 g   5,10 €

PUHDAS OLO 
Sekoitus vihreätä teetä sekä mm. koivunlehtiä, ohran-
orasta sekä fenkolia. 
Nro 1664, 70 g   5,30 €

RENTO OLO 
Rooibos-teen ja yrttien sekoitus. Sisältää mm. kamo-
millaa, damianaa ja valeriaanaa.  

Nro 1666, 60 g   5,10 €

VAHVA OLO 
Miellyttävän makuinen hedelmähauduke, joka sisältää 
mm. echinachean (auringonhattu) juurta, gojin marjo-
ja sekä  inkivääriä.  
Nro 1668, 80 g   5,60 €

Teetä ja hyvää oloa
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ROOIBOS APPELSIINI
Appelsiinin raikas tuoksu ja virkis-
tävä maku tulee aidosta appelsiinista. Kestosuosikki 
vuodesta toiseen, aromaattinen tuoksu ja maukas ap-
pelsiinin maku.
Nro 1870, 80 g   4,90 €

ROOIBOS MANSIKKA
Mehevän mansikan makuinen Rooibos-tee, joka sisäl-
tää mansikan paloja ja lehtiä. Yksi suosituimmista Rooi-
bos-tee laaduistamme.  
Nro 1880, 80 g   4,90 €

ROOIBOS NATURAL
Maustamaton punainen Rooibos-tee, nauti sellaise-
naan tai mausta makusi mukaan esimerkiksi kuivatulla 
mintulla. 
Nro 1890, 80 g   4,90 €

Rooibos-teet

Afrikasta kotoisin oleva punapensastee 
Rooibos on teen tapaan haudutettava juo-
ma. Pehmeän ja hyvän makunsa vuoksi voit 
nauttia sitä kylmänä tai kuumana. Rooibos 
on vatsaystävällinen, kaloriton, kofeiiniton 
ja vitamiinipitoinen - mm. 30 mg C-vitamii-
nia / 2 dl teetä. Antioksidantteja sisältävä, 
mineraalipitoinen teejuoma sopii myös ur-
heilu- ja fi tnessjuomaksi. 

Mansikka-minttu-
jäätee

Valmista vahva Rooibos Mansikkatee, 
lisää joukkoon mintunlehtiä suhteessa 1 
tl minttua ja 4 tl mansikkateetä /1 litra 
vettä. Hauduta tee, lisää 4 tl kandiso-
keria. Jäähdytä kylmäksi ja lisää jää-
kuutioita tai pakastettuja mansikoita. 
Koristele halkaistuilla mansikoilla.

ROOIBOS/HEDELMÄ TYRNI-INKIVÄÄRI
Hedelmäisen makuinen tee, joka on todelli-
nen terveyspommi! Sisältää mm. omenanpa-
loja, rooibos-teetä, runsaasti tyrniä (13 %) ja 
inkivääriä (11 %) sekä porkkanaa. Erinomaista 
myös jääteenä.
Nro 1893, 80 g   4,90 €

ROOIBOS UUNIOMENA
Rooibos Uuniomena on saavuttanut 
suosionsa täyteläisellä tuoksullaan 
ja maulla, joka ei jätä ketään kylmäksi. 
Hieno Omenan ja kanelin makuyhdistelmä
Nro 1886, 80 g   4,90 €

ROOIBOS VADELMA
Rooibos-tee, jossa maistuu 
kesäinen vadelma. 
Sisältää vadelman paloja. Herkullista myös jää-
teenä.
Nro 1885, 80 g   4,90 €

ROOIBOS VANILJA
Aromaattinen vaniljan tuoksu ja maku sopivat 
loistavasti yhteen pehmeän Rooiboksen kans-
sa. Ilahduttava teenautinto.
Nro 1887, 80 g   4,90 €

Lisää teetuotteita, kuten teesihtejä ym. hinnastossa.
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Vihreä Rooibos-tee
Vihreässä Rooibos-teen maku on miedompi verrat-
tuna punaiseen rooiboksen, mutta myös pehmeä ja 
herkullinen.

ROOIBOS PERSIKKA
Makean persikan makuinen
vihreä Rooibos-tee, jossa on
persikan paloja
Nro 1901, 80 g   4,90 €

ROOIBOS KARPALO-MANDARIINI
Vihreän rooiboksen ja hedelmien 
sekoitus. Mehukkaan mandariinin ja 
marjaisen karpalon maku-
yhdistelmä silauksella pipar-
minttua.

Nro 1902, 60 g    4,50 €

 Rooibos-teet

ROOIBOS MANGO
Aromikas vihreän 
rooiboksen ja hedelmien 
sekoitus. Miellyttävä 
mangostani-hedelmä 
antaa tropiikin tuntua, 
jota kombutsa-teen uute ja mango hienosti täydentä-
vät, kruununa aavistus kerman makua.
Nro 1906, 60 g   4,50 €

Teen makeutus
Teen makeuttaminen esim. sokereilla vahventaa teen 
omaa makua. 
Makeutettu tee sopii  hyvin jääteeksi.

KANDISOKERI
Kuumien juomien makeuttamiseen. Karamellisoitu so-
keri korostaa hienosti juoman makua tuoden sen aro-
mit paremmin esiin. Teen juojan ehdoton hankinta!
Nro 1920, 200 g   4,30 €

Lisää teetuotteita, kuten teesihtejä ym. hinnastossa.
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Keittiövälineet ja tarvikkeet

Leivontamatto
Silikoninen leivonta-alusta kestää myös paiston. 
Pysyy hyvin paikallaan. Taikina ei tartu 
kiinni.  Koko: 40 cm x 60 cm

Teesihti
Ruostumatonta
terästä, käy sekä
kuppiin että kan-
nuun.

Tefl on-valmisteinen Uuniliina
Korvaa leivinpaperin ja alumiinifolion. Satoja 
käyttökertoja. Säästää ympäristöä. Ruoka ei 
tartu kiinni. Uuniliinaa voi käyttää myös uunin 
pohjan suojana. Se kestää lämpöä 280 ºC asti.

Uuniliina 33x44 cm
Saatavana myös tuplapakkaus. 

Uuniliina 38x50 cm
Saatavana myös tuplapakkaus.

Lusikkanuolija
Taipuisalla silikonilusikalla kaa-
vit ja siirrät aineksia helposti 
astiasta toiseen!

Kestoteesihti kuppiin 
Ø63 mm x 76 mm

Palloteesihti
Ø50 mm

Teenhaudutus-

pussit  EKO
Irtoteen haudutta-
mista varten. 
50 kpl / pkt.

Teekannu
Lasinen, 1,3 litraa, terässihti ja kansi. Voit 
lämmittää liedellä tai kynttilälämmittimellä.
Lämmitin teekannulle
Teräskansi, sisällä tuikkukynttilä.

Leivontasuti
Helppo puhdistaa,
varsi ja suti silikonia

PopCorn valmistukulho
Valmista helposti popcorneja ilman 
lisäaineita ja haitallisia rasvoja. Teet 
mikrossa muutamassa minuutissa 
käsittelemättömistä maissinjyvistä 
herkullisia popcorneja. Popcornit 
voit maustaa oman makusi mu-
kaan!
Kulhon ja kannen materiaali 100% 
platinasilikonia, tilavuus on 800 ml.

Nro 3175   31,90 €

Nro 3170   6,90 €

Nro 3190   8,90 €

Nro 3168   6,90 €

Nuolija
Muotoiltu ulottumaan 
hankalimpaankin koh-
taan. Pituus 27,5 cm.

Nro 3172   6,90 € Nro 3205   6,90 €

Nro 3326   27,90 €

Nro 3146   8,90 €

Nro 3140   9,50 €
Nro 3160   

4,50 €

Nro 3148   8,90 €

Nro 3155   45,90 €

Nro 3156   15,90 €

Jaloteräs-
suodatin, 
konepes-
tävä.
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Torvivuoka, silikoni, Lékué 
Syvä torvivuoka soveltuu hyvin mm. perintei-
sen kuivakakun leivontaan. Vuoan tilavuus 2,4 
litraa, halkaisija 22 cm ja korkeus 10 cm. Vuo-
ka voidaan laittaa niin uuniin kuin pakkaseen, 
lämpötiloja se kestää -60°C:sta +220°C:een. Lei-
pominen silikonivuoalla on helppoa, sillä sitä ei 
tarvitse erikseen voidella tai korppujauhottaa, 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Nro 3215   19,90 €

Irtopohjavuoka, 23 cm
silikoni+keraaminen

Silikonisen irtopohjakakkuvuoan laitoihin ei taikina tartu 
kiinni, eikä kypsä kakku repeä vuokaa avattaessa. Tilavuus 
2500 ml, halkaisija 23 cm, reunojen korkeus 70 mm. Voi-
daan laittaa niin uuniin kuin pakkaseen, kestää lämpötilo-

ja -60°C:sta +220°C:een. Nro 3167    32,90 €

Irtopohjavuoka, 15 cm
Alkuruokien, jälkiruokien tai pienempien kakkujen val-
mistukseen. Nro 3166    30,90 €



Kuorimaveitsisetti
Setissä on kuorija ja suorateräinen kuorimaveitsi 
sekä sahalaitainen tomaattiveitsi.

Pihviveitsisetti
Setissä on 6 kpl sahalaitaista pihviveistä, terän pituus on 11 cm.

Victorinox-keittiöveitset
Victorinox-veitset valmistetaan ensiluokkaisesta 
ruostumattomasta erikoisteräksestä. Isojen veit-
sien Fibrox-kahva on kuituvahvistettua nylonia, 
joka kestää 150°C:n kuumuuden. Mattapintaisessa 
kahvassa ote pitää, vaikka kahva olisi märkä tai öl-
jyinenkin.  

Cole&Mason Pippuri- ja suolamylly, 15,4 cm 
Myllyjen koneisto on asennettu myllyn yläpäähän, jol-
loin jauhatus tapahtuu ”ylösalaisin”, eivätkä mauste- ja 
suolamurut sotke kaappia tai pöytäpintoja.   Pippuri-
myllyssä 5 karkeussäätöä, suolalla 3.

Kuorimaveitsi, 2 kpl /pkt, terä 8 cm 
Pieni hedelmä/vihannesveitsi. 
Polypropeenikahva. 

Tomaatti/yleisveitsi, 2 kpl /pkt, 

terä 11 cm 
Suosittu ja kätevä keittiöapulainen. Polypropeenikahva.  

Pikkukokkiveitsi, terä 15 cm
Sopii tarkkaan työhön. Terä on suhteellisen leveä ja tukeva sekä tietysti huip-
puterävä. Fibrox-kahva.                      

Kokkiveitsi, terä 19 cm
19 cm terällä varustettu kokkiveitsi on sopiva keittiön yleisveitseksi, jolla 
perinteisesti leikataan leikkuulautaa vasten. Veitsi on riittävän pitkä useimpiin 
askareisiin, mutta sopivan lyhyt myös tarkkaan raaka-aineiden käsittelyyn. 
Fibrox-kahva.            

Filetti, terä 20 cm
Filetti, jonka terä on joustava ja kapea. Filetti sopii mm. kalan fi leeraukseen 
sekä kalvojen ja rasvan poistoon lihasta. Fibrox-kahva.
Kuningaskuluttajan fi leointiveitsitestin voittaja 2012.

Nro 6020   27,90 €

Grilli/keittiöpihdit
Silikonipäiset keittiöpihdit ovat pitkävar-
tiset ja toimivat niin salaattiottimina kuin 
grillipihteinä. Pituus 30,5 cm.

Maustepurkki
230 ml ja 330 ml purkki il-
man kantta. Saatavilla eri 
värisiä sirotinkansia.  

Purkki
300 ml säilytyspurkki mustalla 
umpikannella (jossa tiiviste).
Nro 1983  2,00 €

Nro 6018   21,90 

Nro 6045   42,00 

Nro 1962, 230 ml   2,00 €

Nro 1964, 330 ml   2,20 €

sirotinkansi, 0,80 €

Nro 6017   11,50 €

Nro 6016   11,50 €

Nro 5990   14,00 €

Nro 5991   14,00 €

Nro 6040   34,90 €

Nro 6025   40,90 €

Nro 2025 (pippuri)   38,90 €

Nro 2030 (suola)        38,90 €

Nro 3290  27,90 €
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pinkki

musta

pinkki

musta

Tomaaatti- ja yleisveitsi, 2 kpl/pkt Kuorimaveitsi, 2 kpl / pkt

Kuorija, Victorinox
Kuoriminen on helppoa Vicorinoxin kuorijalla. 
Ergonomisen kahvan ja terävän sahalaidan 
aniosta kuoriminen sekä vaivatonta että teho-
kasta.
Nro 3220  pinkki   7,90 €

Raastin terässuojalla
Victorinox raastin on  erinomainen suklaa-
ta, sitruunaa, juustoa tai yrttejä raastettaes-
sa. Luistamaton silikonikahva on yhdistet-
ty tarkassa kulmassa valmistettuun terään, 
joten raastaminen on kevyttä ja vaivatonta. 
Nro 3240  15,50 €

Victorinox kotitaloussakset
16 cm pitkät näppärät kotiltaloussakset ny-
lonkahvoilla. Kovuus on 56 Rockwellin astei-
kolla (HRC).
Nro 6080, 16 cm 11,50 €

Victorinox Yleissakset
23cm pitkät yleissakset nylonkahvoilla. 
Kovuus on 56 Rockwellin asteikolla (HRC).
Nro 6082, 23 cm 17,90 €

Pulltap’s korkkiruuvi
Pulltap’sin klassikkomalli: 
musta teräskahva, kaksi-
vaiheinen niklattu nosto-
tuki, vahva tefl onoitu spiraali
ja sahateräinen kapseliveitsi. 
Nostotuen yläosassa kruunukorkin 
avaaja.  Ergonomista Pulltap’sia on mukava 
käsitellä ja se onkin ammattilaisten suosikki.
Nro 3235, 11,90 €

Teroitin pitää automaattisesti teroitetta-
vaa veistä oikeassa kulmassa varmistaen 
tasaisen ja toimivan lopputuloksen. Tämä 
näppärä ja pieni, mutta tehokas teroitin 
on suunniteltu ja valmistettu USA:ssa. 
Nro 6072  14,90 €

Hahloteroitin Compact 9,4 cm



 Tuoteluettelo- ja hinnasto 19.9.2022
Nro MAUSTE PAINO HINTA 550 Valkosipulijauhe  100 g 4,90 Nro MAKUJA MAAILMALTA PAINO HINTA

10 Anis, jauhe 50 g 2,70 560 Valkosipulilastu 50 g 4,50 625 Adjika (L,G,M) 50 g 3,80

20 Anis, kokonainen 50 g 2,70 Nro KUIVAROUHEET PAINO HINTA 660 Cajun Special (L,G,M)   70 g 3,40

30 Basilika 20 g 2,70 570 Chilirouhe             30 g 3,90 670 Chili con carne, suolaton  (L,G,M,S)   70 g 3,70

40 Cayenne, jauhe 50 g 2,80 575 Jalopenorouhe  30 g 3,90 675 Chimichurri                               (L,G,M)   60 g 3,80

50 Chilijauhe  50 g 2,90 585 Palsternakkarouhe  100 g 3,90 685 El Paso (L,G,M)   70 g 3,90

60 Fenkoli, kokonainen 50 g 2,90 590 Paprikarouhe  50 g 4,10 687 Fajita (L,G,M)   80 g 3,90

70 Fenkoli, jauhe 50 g 2,90 595 Paprika-mix  70 g 4,20 725 Jamaican Jerk (L,G,M)   70 g 3,90

80 Inkivääri, jauhe 50 g 3,90 597 Pinaattirouhe  40 g 3,90 740 Kiinalainen Wok-mauste (L,G,M,S)   70 g 3,50

85 Inkivääripala 50 g 3,90 602 Porkkanarae  150 g 4,20 750 Lemon Curry (L,G,M) 80 g 3,90

90 Juustokumina, jauhe 50 g 3,20 603 Punajuurirouhe  120 g 4,10 805 Piri Piri (L,G,M) 70 g 3,70

92 Kanelijauhe  100 g 4,50 604 Purjorouhe  50 g 4,10 815 Raitamauste (L,G,M)  80 g 3,70

110 Kanelitanko 25 g 2,90 605 Sipulirouhe, paahdettu  100 g 4,10 823 Salsa Harissa (L,G,M)  80 g 3,90

120 Kardemumma, kokonainen 25 g 4,20 610 Sipulirouhe  100 g 3,90 850 Taco   (L,G,M) 70 g 3,70

130 Kardemumma, jauhe 25 g 4,20 615 Tomaattirouhe  70 g 4,10 855 Thai Red Curry (L,G,M) 100 g 3,90

140 Katajanmarja, kokonainen 50 g 3,80 620 Valkosipulirouhe  100 g 4,90 Nro LIEMIJAUHE PAINO HINTA

150 Kirveli 20 g 2,50 1350 Soijarouhe, tumma  300 g 3,90 907 Kalaliemijauhe (L,G,M)  50 g 3,90

160 Korianteri, jauhe 50 g 2,50 Nro MAUSTESEKOITUKSET PAINO HINTA 915 Kanaliemijauhe (L,G,M)  70 g 3,90

170 Korianteri, kokonainen 50 g 2,50 640 Aromimauste (L,G,M) 120 g 4,40 920 Kasvisliemijauhe (L,G,M,V)  150 g 5,90

180 Kumina, jauhe 50 g 2,50 650 Broilerimauste  (L,G,M) 120 g 4,50 930 Lihaliemijauhe (L,G,M,V)  150 g 5,90

190 Kurkuma, jauhe 50 g 3,20 655 Broilerimauste, suolaton  (L,G,M,S) 100 g 4,50 940 Pekoniliemijauhe (L,G,M,V)  150 g 5,90

200 Laakerinlehti 15 g 2,60 677 Citrus Special                 (L,G,M) 100 g 3,90 Nro DIPPIKASTIKE PAINO HINTA

202 Laakerinlehti, jauhe 50 g 3,70 683 Curry, suolaton  (L,G,M,S) 100 g 4,40 1085 Dip-mix Aurinkotomaatti    (L,G)  70 g 4,50

205 Lipstikka 40 g 3,90 695 Grill Fish, kalamuste  (L,G,M) 100 g 4,20 1010 Dip-mix Cheddar             (G)  70 g 4,50

210 Maustepippuri, kokonainen 60 g 3,90 700 Grillimauste  (L,G,M) 120 g 4,50 1017 Dip-mix Chipotle             (L,G,M,V)  60 g 4,50

220 Maustepippuri, jauhe 60 g 3,90 706 Grillimauste, suolaton         (L,G,M,S) 100 g 4,20 1020 Dip-mix Curry   (L,G,M,V)  60 g 4,50

230 Meirami 20 g 2,60 710 Herbs de Provence  (L,G,M,S)   25 g 2,90 1030 Dip-mix Kerma-mustapippuri (L,G)  60 g 4,50

240 Minttu 30 g 2,60 720 Jauhelihamauste (L,G,M) 120 g 4,50 1035 Dip-mix Ranch (VL,G)  70 g 4,50

250 Muskottipähkinä, jauhe 20 g 3,80 723 Jauhelihamauste, suolaton (L,G,M,S) 100 g 4,50 1040 Dip-mix Ranskankerma-sipuli (L,G)  60 g 4,50

270 Mustapippuri, rouhe 70 g 3,90 730 Kalamauste (L,G,M) 100 g 4,20 1075 Dip-mix Sitruuna-tilli    (L,G,M,V)  60 g 4,50

280 Mustapippuri, kokonainen 70 g 3,90 735 Kalamauste, suolaton (L,G,M,S) 70 g 3,90 1077 Dip-mix Sweet Chili (L,G,M,V)  70 g 4,50

290 Mustapippuri, jauhe 70 g 3,90 755 Lammasyrtit (mint.rosm.bas.timj.oreg.) (L,G,M,S) 20 g 2,90 1080 Dip-mix Taco (L,G,M,V)  70 g 4,50

300 Neilikka, kokonainen 30 g 3,90 765 Nelipippuri (rose, viher, musta, valko) (L,G,S,M) 50 g 4,30 1090 Dip-mix Valkosipuli  (L,G,M,V)  60 g 4,50

310 Neilikka, jauhe 30 g 3,90 770 Pastamauste Pomodoro (L,G,M)   70 g 3,90 1092 Dip-mix Voi-tilli (L,G,M,V)  60 g 4,50

320 Oregano 20 g 2,90 780 Perunamauste            (L,G,M) 120 g 4,50 1100 Tzatziki (L,G,M,V)  60 g 4,50

330 Paprikajauhe  100 g 4,20 787 Pihvimauste, suolaton (L,G,M,S) 100 g 4,40 Nro KASTIKEJAUHEET  PAINO HINTA

332 Paprikajauhe, savustettu  100 g 4,20 788 Pippuriseos Hieno (L,G,M,S)   70 g 4,60 1112 BBQ-kastike (L,G,M,V) 120 g 4,50

340 Pomeranssin kuori, jauhe 70 g 2,90 790 Pippuriseos Rubino (L,G,M,S)   60 g 4,60 1120 Bearnaise-kastike (L,G)  100 g 4,50

350 Rakuuna 20 g 3,30 795 Pippuriseos Pikantti (L,G,M,S)   70 g 4,60 1122 Currykastike (L,G,M,V)  100 g 4,50

360 Rosepippuri, kokonainen 40 g 4,10 810 Pizzamauste  (L,G,M,S)   35 g 3,10 1150 Hollandaise-kastike  (VL,G)  100 g 4,50

370 Rosmariini 40 g 2,50 809 Riistamauste  (L,G,M,S)   80 g 4,40 1155 Juustokastike (G)  100 g 4,50

380 Salvia 20 g 2,50 825 Savusuola (L,G,M)   70 g 3,30 1170 Paistikastike   (L,G,M,V)  100 g 4,50

390 Sesaminsiemen, kuorittu  70 g 2,50 830 Sellerisuola (L,G,M) 100 g 2,90 1175 Pippurikastike  (L,G,M,V)  100 g 4,50

400 Sinappijauhe  100 g 4,20 835 Sipuli-yrtti Mix (L,G,M) 80 g 3,90 1245 Punaviinikastike (L,G,M,V)  100 g 4,50

410 Sinapinsiemen  100 g 2,50 841 Sitruunapippuri  (L,G,M)   70 g 3,90 1195 Ruskeakastike (L,G,M,V)  150 g 5,90

420 Timjami 30 g 2,50 846 Sitruunapippuri, suolaton   (L,G,M,S)   70 g 4,20 1199 Sienikastike (L,G)  100 g 4,50

425 Tähtianis  20 g 3,20 860 Valkosipulisuola (L,G,M) 100 g 2,90 1224 Sweet Chili (L,G,M,V)  120 g 4,50

430 Unikonsiemen, kokonainen  100 g 2,80 870 Vegetarian-aromimauste (L,G,M) 120 g 4,50 1278 Italialainen Salaatinkastikejauhe (L,G,M,V)  70 g 3,90

440 Valkopippuri, kokonainen 50 g 3,90 875 Välimeren yrttimauste (L,G,S,M)   35 g 3,70 1280 Ranskalainen Salaatinkastikejauhe (L,G,M,V)  70 g 3,90

450 Valkopippuri, jauhe 50 g 3,90 877 Yrtti-aromimauste (L,G,M)  120 g 4,50 1282 Italialainen Salaatinkastikejauhe (L,G,M,V)  70 g 3,90

460 Viherpippuri, kokonainen 20 g 3,40 Nro RUB-SEOKSET JA MARINADIT PAINO HINTA 1284 Toscanan Mix leivälle ja kasviksille (L,G,M,V)  70 g 3,90

470 Viherpippuri, rouhe 20 g 3,40 812 Rub Allround (L,G,M)   80 g 3,90 Nro KEITOT PAINO HINTA

Nro KUIVATUOTTEET PAINO HINTA 813 Rub Chili (L,G,M)   80 g 3,90 1300 Herkkusienikeitto (L,G)  80 g 3,90

475 Aurinkokuivattu tomaatti  150 g 6,70 814 Rub Hot Lemon (L,G,M) 80 g 3,90 1302 Itämainen keitto (L,G,M,V)  80 g 3,90

501 Pata- ja keittovihannes-mix  100 g 4,90 815 Rub Coconut-Ginger (L,G,M) 80 g 3,90 1303 Juustokeitto (G)  75 g 3,90

510 Persilja 15 g 2,80 816 Rub Smoky BBQ (L,G,M) 80 g 3,90 1301 Kanakeitto (L,G) 60 g 3,90

520 Ruohosipuli, pakastekuivattu 15 g 3,50 818 Rub Grilled Steak (L,G,M) 80 g 3,90 1315 Savulohikeitto (L,G)  65 g 3,90

530 Sipulijauhe  100 g 3,90 819 Rub Roasted Chicken (L,G,M) 80 g 3,90 1315 Tomaatti-juustokeitto (VL,G)  75 g 3,90

534 Sipuli, kuivattu  70 g 3,90 821 Rub Sweet Pork (L,G,M) 80 g 3,90 1316 Porkkanasosekeitto (L,G,M,V)  60 g 3,90

537 Punasipuli, kuivattu 80 g 4,20 822 Marinadiseos Riista  (L,G,M)  100 g 4,20

540 Tilli 20 g 3,20 824 Shashlik, marinointimauste (L,G,M)  100 g 4,20

L=Laktoositon, VL=Vähälaktoosinen, G=Gluteeniton, 
S=Suolaton, M=Maidoton, V=Vegaaninen, kaikki 
maustesekoitukset paitsi Pastamauste ovat vegaanisia     



Nro PATA-AINEKSET JA MUUT TUOTTEET PAINO HINTA Nro HYVÄN OLON TUOTTEET PAINO HINTA Nro SOKERIT PAINO HINTA

1317 Bolognese Vegetarian-ainekset (L,G,M,V) 100 g 4,10 1645 Karpalo, kuivattu, sokeroitu               170 g 5,50 1920 Kandisokeri  200 g 4,30

1318 Kasvispihvi-ainekset (L,G,M,V)  110 g 4,10 1649 Superfood, marjasekoitus 140 g 6,90 Nro SETIT JA VARAINHANKINTATUOTTEET PAINO HINTA

1319 Lasagne Vegetarian-ainekset (G)  145 g 4,90 1659 Hoikka Olo Tee 70 g 5,60 Setit ja varainhankintatuotteet löydät kotisivuiltamme.

1320 Lasagne- ja pastakastike-ainekset (G)  140 g 5,30 1660 Kaunis Olo Tee 50 g 5,10 Nro MAUSTEPURKIT JA ETIKETIT HINTA

1323 Intian Pata (L,G,M,V)  210 g 4,80 1664 Puhdas Olo Tee 70 g 5,30 1962 Maustepurkki 230 ml (ilman kantta) 2,00

1326 Italian Pata (L,M,V)  200 g 4,50 1666 Rento Olo Tee 60 g 5,10 1964 Maustepurkki 330 ml (ilman kantta) 2,20

1327 Napolin Pata (L,M,V)  210 g 4,50 1668 Vahva Olo Tee 80 g 5,60 1972 Maustepurkki 500 ml (ilman kantta) 2,10

1331 Texmex Pata (L,G,M,V)  180 g 4,50 Nro MUSTA TEE JA AROMITEE PAINO HINTA 1983 Purkki, 300 ml, musta umpikansi 2,00

1332 Thai Pata (L,G)  180 g 4,50 1701 Assam TGFOP, musta tee  80 g 4,30 Sirotinkansi maustepurkkeihin, erivärisiä 0,80

1333 Pata-aines Italia, ilman pastaa (L,G,M,V)  80 g 3,90 1702 Black Mojito  80 g 4,90 Tuotetiedoilla painetut etiketit tuotteille nro 10-1380. 

1335 Pata-aines Napoli, ilman pastaa (L,G,M,V)  80 g 3,90 1704 Cola-Guarana  80 g 4,90 1990 Painettu etiketti 0,70

1337 Lihapulla-aines (L)  300 g 6,90 1708 Ceylon Orange Pekoe  80 g 4,60 2000 Kotigastronomi-etiketti ilman tuotetekstiä, 2 kpl 0,50

1345 Lihapulla-aines, gluteeniton (L,G,M,V)  300 g 6,90 1712 Earl Grey Blue Flower 80 g 4,60 Nro PIPPURI- JA MUUT MYLLYT HINTA

1341 Kebab-ainekset (1 kg:lle lihaa) (L,G,M,V)  50 g 3,70 1715 Granaattiomena  80 g 4,60 2025 Pippurimylly, Cole&Mason, kromi, 15,4 cm 38,90

1347 Paneeraus-mix (L,G,M,V)  250 g 5,90 1721 Mustaherukka  80 g 4,60 2030 Suolamylly, Cole&Mason, kromi, 15,4 cm 38,90

1353 Himalajan Kristallisuola, hieno (L,G,M,V)  500 g 5,90 1722 Mango-Chili  80 g 4,60 Nro TEETARVIKKEET HINTA

1355 Himalajan Kristallisuola, karkea (L,G,M,V)  500 g 5,90 1725 Raparperitee  80 g 4,60 3140 Kestoteesihti, kuppiin Ø63x76 mm 9,50

1357 Himalajan Kuorinta- ja kylpysuola, prk (L,G,M,V)  320 g 5,70 1727 Sitruunatee 80 g 4,60 3146 Teesihti, ruostumaton teräs, kannuun ja kuppiin 8,90

1360 Suurustejauhe, tumma (L,G,M,V) 150 g 3,80 1728 Taikametsä  80 g 4,80 3148 Teenhaudutuspussit EKO, 50 kpl 8,90

1361 Lipstikkasuola, purkissa (L,G,M,V) 200 g 6,90 Nro VALKOINEN ja VIHREÄ TEE PAINO HINTA 3155 Teekannu, lasi, 1,3 l, sis.teesihdin 45,90

1362 Sormisuola, purkissa (L,G,M,V)  150 g 6,90 1740 Vadelma-persikka, valkoinen tee  60 g 4,60 3156 Lämmitin teekannulle 15,90

Nro LEIVONTA JA JÄLKIRUOKA PAINO HINTA 1760 China Gunpowder special  60 g 4,20 3160 Palloteesihti, Ø50 mm 4,50

1437 Koristehelmi, hopean värinen (L)  150 g 4,50 1762 Kuuma Kurkuma, vihreä tee  60 g 4,40 Nro LEIVONTATARVIKKEET HINTA

1439 Koristehelmi, vaaleanpunainen (L)  150 g 4,50 1765 Goji-Acai  60 g 4,40 3166 Irtopohjavuoka 15 cm, silikoni, keraaminen pohja 30,90

1442 Koristehelmi, vaaleansininen (L)  150 g 4,50 1770 Ihana Inkivääri tee, vihreä  60 g 4,40 3167 Irtopohjavuoka 23 cm, silikoni, keraaminen pohja 32,90

1455 Nonparelli, purkissa (L,M)  380 g 8,90 1772 Mandariini, vihreä tee  60 g 4,40 3175 Leivontamatto, 40x60 cm, silikoni, musta-valk. 31,90

1458 Salmiakkirouhe (L,G,M)  100 g 3,90 1774 Päärynä-Mangostani  60 g 4,40 3168 Lusikkanuolija, silikoni, lime 6,90

1471 Tutti Frutti Hedelmä strösseli (L,G,M)  100 g 3,90 1786 Ruusutarha, vihreä tee  60 g 4,40 3172 Nuolija, lime 6,90

1472 Suklaakihara, Appelsiini (G)  100 g 5,20 Nro YRTTITEET JA HAUDUKKEET PAINO HINTA 3205 Leivontasuti, silikoni, lime 6,90

1474 Suklaakihara, Tumma suklaa (L,G)  100 g 4,90 1818 Kamomilla 60 g 4,50 3170 Uuniliina, 33x44 cm, teflon 6,90

1494 Aito Vaniljasokeri, (suljettava pus (L,G,M)  70 g 9,90 1821 Mate Mango-Ananas  80 g 4,50 3180 Uuniliina, 33x44 cm, tuplapakkaus 11,60

1515 Vaniljakreemi (L,G)  300 g 7,20 Nro PUNAINEN ROOIBOS-TEE PAINO HINTA 3190 Uuniliina, 38x50 cm, teflon 8,90

1530 Vanilliinisokeri   (L,G,M)  200 g 4,20 1870 Rooibos Appelsiini  80 g 4,90 3200 Uuniliina, 38x50 cm, tuplapakkaus 14,90

1535 Kaakaojauhe (L,G,M)  140 g 4,60 1880 Rooibos Mansikka   80 g 4,90 3215 Torvivuoka, Lekue, pun.silikoni 19,90

1536 Lakritsijauhe (L,G,M)  60 g 3,90 1890 Rooibos Natural  80 g 4,90 Nro VEITSET, SAKSET JA TEROITTIMET HINTA

1540 Leivinjauhe  (L,G,M)  140 g 3,50 1886 Rooibos Uuniomena  80 g 4,90 5990 Tomaattiveitsi, 11 cm, sahalait., 2kpl/pkt, musta 14,00

1545 Liivatejauhe (L,G,M)  50 g 2,90 1885 Rooibos Vadelma  80 g 4,90 5991 Tomaattiveitsi, 11 cm, sahalait., 2kpl/pkt, pinkki 14,00

1550 Piparkakkumauste  (L,G,M)  70 g 3,90 1887 Rooibos Vanilja  80 g 4,90 6016 Kuorimaveitsi, 8 cm, 2 kpl/pkt, musta 11,50

1555 Pullamauste (L,G,M)  70 g 3,40 1893 Rooibos/hedelmä Tyrni-Inkivääri  80 g 4,90 6017 Kuorimaveitsi, 8 cm, 2 kpl/pkt, pinkki 11,50

1615 Brownie-mix, gluteeniton (L,G)  400 g 6,90 Nro VIHREÄ ROOIBOS-TEE PAINO HINTA 6018 Kuorimaveitsisetti, (kuorija, tom.veitsi, kuorimaveitsi) 21,90

1616 Leivontajauhoseos, gluteention (L,G,M)  400 g 5,60 1901 Rooibos Persikka  80 g 4,90 6020 Pikkukokkiveitsi, 15 cm, Victorinox 27,90

1618 Muffins- ja kakku-mix, gluteeniton (L,G,M)  280 g 4,90 1902 Rooibos Karpalo-mandariini  60 g 4,50 6025 Kokkiveitsi, 19cm, Victorinox 40,90

1623 Muffins-mix, Suklaa      (L,M)  400 g 6,90 1906 Rooibos Mango  60 g 4,50 6040 Filetti, 20 cm, joustava terä, Victorinox 34,90

1560 Hasselpähkinä, rouhe  (L,G,M)  100 g 3,90 Nro MAUSTEKAHVIT PAINO HINTA 6045 Pihviveitsisetti, 6 kpl pihiveitsiä, Victorinox 42,00

1570 Kookoshiutale (L,G,M)  100 g 2,50 1907 Irish Coffee  80 g 4,90 6072 Hahloteroitin Compact, 9,4 cm 14,90

1580 Manteli, lastu (L,G,M)  70 g 4,20 1912 Juhlarommi 80 g 4,90 6080 Kotitaloussakset, 16 cm, Victorinox 11,50

1590 Manteli, rouhe (L,G,M)  70 g 4,20 1908 Konjakki-tryffeli  80 g 4,90 6082 Yleissakset, 23 cm, Victorinox 17,90

1600 Sooda (L,G,M)  100 g 2,50 1913 Valkosuklaa-amaretto            80 g 4,90 Nro MUUT TUOTTEET HINTA

1605 Sitruunajauhe                  (L,G,M)  50 g 4,40 1909 Vanilja  80 g 4,90 3220 Kuorija, Victorinox, pinkki 7,90

1606 Sitruunahappo                  (L,G,M)  140 g 3,20 1915 Wiener Toffee                           80 g 4,90 3235 Pulltap's korkkiruuvi, musta 11,90

1610 Tumma kuorrute (L,G,M)  400 g 6,90 1916 Suklaamocca                      80 g 4,90 3240 Raastin teräsuojalla, Victorinox 15,50

1611 Vaalea kuorrute (G)  400 g 6,90 1926 Chili-suklaa  80 g 4,90 3290 Cuisipro grilli/keittiöpihdit, 30,5 cm 27,90

1614 Vadelma kuorrute (G)  400 g 6,90 1927 Kinuski  80 g 4,90 3326 PopCorn valmistuskulho 27,90

1626 Mansikka hyydyke (L,G,M)  200 g 7,50

1628 Suklaa hyydyke (L,G,M)  200 g 7,50

1630 Vadelma hyydyke (L,G,M)  200 g 7,50

8447 Suklaa-salmiakkimanteli  150 g 5,90

8451 Suklaa-lumimanteli  150 g 5,90

8455 Valkosuklaa-mustaherukka  150 g 5,90

8480 Tummasuklaakarpalo  150 g 5,30

8485 Valkosuklaakarpalo  150 g 5,30

Katso sesonkituotteet kotisivuiltamme

www.kotigastronomi.fi



KOTIGASTRONOMI-TUOTTEITA VOIT HANKKIA

•  itsenäisiltä Kotigastronomi-jälleenmyyjiltä
•  verkkokaupastamme
•  ryhtymällä itse jälleenmyyjäksi tai tukkuasiakkaaksi

EMÄNNÖI KUTSUT

Järjestä mauste-esittely, johon kutsut ystäväsi ja tuttavasi tutustumaan Kotigastronomi-
tuotteisiin. Saatte rauhassa perehtyä tuotteisiin ja sinä voit ansaita emännänlahjoja.

ETSIMME UUSIA JÄLLEENMYYJIÄ 

Kotigastronomi jälleenmyyjänä voit vapaasti päättää työajoistasi ja valita, haluatko hie-
man lisäansioita vai peräti kokopäivätyön hyvien tuotteiden parissa.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Sinun jälleenmyyjäsi:

19.9.2022

www.kotigastronomi.fi 




