
         
 
Lounas tarjolla klo 10 – 14  
Lounasliput vain INFOsta (kortti ja käteinen 
 
Lounasruokavaihtoehdot 

- Broileripastavuoka 1200 annosta (laktoositon, kananmunaton, soijaton)  
- Broileripastavuoka 30 annosta (maidoton, kananmunaton, gluteiiniton)  
- Kasvispastavuoka 300 annosta (laktoositon) 

 
Lounaaseen sisältyy 

- salaatti (jäävuorisalaatti, kurkku, persikka) 
- Vaasan koulunäkki 2 palaa (laktoositon) 
- Keiju annosmargariini (maidoton) 

 
 
Tuoteselosteet 
 
Broileripastavuoka L, K, S 
Vesi; Broilerin paistisuikale, kypsä (suomalainen broilerinliha, jodioitu suola.); Kierremakaroni, 
tumma (Tumma VEHNÄjauho, tumma durumVEHNÄjauho, ve-si.); Rasvasekoite, Arla ruoka 15% L 
(Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine 
(E472e), aromi, väri (be-takaroteeni).); Porkkanasuikale, pakaste (porkkana); Kastikejauhe vaalea 
kyl-mäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauu-te, 
emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.); Juustoraaste seos (JUUSTO (pastöroitu 
MAITO, suola, hapate) ja paakkuuntumisenestoaine (E460).); Sipulikuutio, pakaste (sipuli); 
Sitruunatäysmehu (Sitruunatäysmehu tii-visteestä, C-vitamiini.); Kanaliemijauhe (Suola, aromi, 
glukoosi, maltodekstriini, sipuli, rapsiöljy, valkosipuli, happo (sitruunahappo), mustapippuri, 
kurkuma); Suola jodioitu (suola (NaCl), paakkuuntumisenestoaineet E554 ja E535, jodi (Kl) 20 
mg/kg); Curry* (Korianteri, kurkuma, sarviapila, juustokumina, mustapippuri.); Kurkuma 
(Kurkuma); mustapippuri (Rouhittu mustapippuri.) 
 
Broileripastavuoka L, M, K , G 
Vesi; Broilerin paistisuikale, kypsä (suomalainen broilerinliha, jodioitu suola.); Gluteeniton 
Kierremakaroni ( vesi, maissijauho ),Kaurakerma, ( gluteeniton täysjyväkaura, rypsiöljy, muunnettu 
tärkkelys, stabilointiaine ( guarkumi ), happamuudensäätöaine, ( natriumsitraatti), emulgointiaine 
( E472e); Porkkanasuikale, pa-kaste (porkkana); Kastikejauhe vaalea kylmäsuuruste (Muun-nettu 
perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, 
riisijauho.); Sipulikuu-tio, pakaste (sipuli); Sitruunatäysmehu (Sitruunatäysmehu tiivis-teestä, C-
vitamiini.); Kanaliemijauhe (Suola, aromi, glukoosi, maltodekstriini, sipuli, rapsiöljy, valkosipuli, 
happo (sitruunahap-po), mustapippuri, kurkuma); Suola jodioitu (suola (NaCl), 
paakkuuntumisenestoaineet E554 ja E535, jodi (Kl) 20 mg/kg); Curry* (Korianteri, kurkuma, 
sarviapila, juustokumina, musta-pippuri.); Kurkuma (Kurkuma); mustapippuri (Rouhittu musta-
pippuri.) 
 



         
Kasvispastavuoka L, K, S 
Vesi; SOIJArouhe (SOIJAPROTEIINI 85 %, auringonkukkaöljy, sipulijauhe, mausteet (mm. muskotti, 
cayennepippuri ja valkosipuli), aromi, omenauute ja sakeuttamisaine (E414).); Kierremakaroni, 
tumma (Tumma VEHNÄjauho, tumma durumVEHNÄjauho, vesi.); Rasvasekoite, Arla ruoka 15% L 
(Rasvaton MAITO (Suomi), vesi, rapsiöljy, muunnettu maissi- ja tapiokatärkkelys, emulgointiaine 
(E472e), aromi, väri (betakaroteeni).); Porkkanasuikale, pakaste (porkkana); Purjoviipale, pakaste; 
Kastikejauhe vaalea kylmäsuuruste (Muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, suola, sokeri, 
hiivauute, emulgointiaine E( 451), aromi, kurkuma, riisijauho.); Juustoraaste seos (JUUSTO 
(pastöroitu MAITO, suola, hapate) ja paakkuuntumisenestoaine (E460).); Sitruunatäysmehu 
(Sitruunatäysmehu tiivisteestä, C-vitamiini.); Kasvisliemijauhe (Suola, aromit, maltodekstriini, 
sokeri, maissitärkkelys, porkkana, sipuli, tomaatti, purjo, rypsiöljy, persilja, mustapippuri.); Suola 
jodioitu (suola (NaCl), paakkuuntumisenestoaineet E554 ja E535, jodi (Kl) 20 mg/kg); Curry* 
(Korianteri, kurkuma, sarviapila, juustokumina, mustapippuri.); mustapippuri (Rouhittu 
mustapippuri.) 


