
foodservice



sama jäBä,
vegeverkkarit

miksi valita
jotain muuta?

Herkulliset MUU-tuotteet maistuvat kaikille ruokavaliosta riippumatta: 
vegaaneille sekä kasvis- ja sekasyöjille. MUU-tuotteet valmistetaan 
muun muassa vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta ja 
herneestä.

Varastonhallinta
•  Pakastetuotteet
•  Pitkä säilyvyysaika

Minimoitu hävikki 
•  Kätevät pakkauskoot 

Hinta
•  Kilpailukykyinen hinta
•  Edullinen annoshinta

Hyvät ravintoarvot 
•  MUU-tuotteissa on runsaasti proteiinia sekä  

 kuitua ja vain vähän tyydyttynyttä rasvaa 
•  Tuotteet sopivat hyvin julkisiin keittiöihin  

 ja joukkoruokailuun

Kiinnostava ja laaja tuotevalikoima
•  Valikoimasta löytyy tuotteita moneen  

 eri tarpeeseen ja keittiöön 
•  Tunnetut MUU-tuotteet herättävät  

 kiinnostusta esim. lounaslistalla 

Helppokäyttöisyys  ja monipuolisuus 
•  MUU-tuotteilla korvaat lihan helposti ja maukkaasti  

 kaikissa päivän aterioissa aamiaisesta illalliseen
•  Tuotteet toimivat kuten vastaavat lihatuotteet 
•  Helppo valmistus säästää aikaa

Proteiinia

Monipuolinen
valikoima

Herkullinen
maku & rakenne

Helppo-
käyttöinen

Valmistettu
Suomessa

GMO
-vapaa

Kuitua Soijaton*

*tarkista 
tuotekohtaisesti

Gluteeniton*





esimerkki menu
muu-tuotteilla
Lounaslinjastolle 

MAANANTAI
Nakkikeitto MUU Nakkipalasta

TIISTAI
MUU Bolognese ja spaghetti 

KESKIVIIKKO
Tortillat MUU Jauhismurulla 

TORSTAI 
MUU Vebablastukastike riisillä 

PERJANTAI
MUU Raviolit 

Street food -hengessä

MAANANTAI
Rullakebab MUU Vebablastusta

TIISTAI
Pitaleipä punajuuri Fallerolla 

KESKIVIIKKO
Pannupizza MUU Jauhismurulla

TORSTAI 
MUU Royale Burger ja ranskalaiset

PERJANTAI
Lihapulla sub MUU Pyörykästä

inflaatio (
Alan toimijat raportoivat hankintahintojen nousseen 
eniten lihan, teollisten elintarvikkeiden ja take away 
-tuotteiden kategorioissa.

Lähde: Datassential, The Table - The State of the 
Operator & the Road Ahead, 2022



MUU nakki-
pala

MUU jauhis-

muru
Proteiinin

lähde
Runsaasti 
proteiinia

Kuidun
lähde

Kuidun
lähde

LaktoositonMaidoton

Soijaton

Gluteeniton LaktoositonMaidotonPakaste Pakaste

Hernepohjaisella MUU 
Nakkipalalla päivität arjen 
klassikot kasvipohjaisik-
si helposti ja herkullisesti. 

Hernepohjainen MUU Nakkipala toimii kai-
kessa ruuanlaitossa. Nakkikastike ja nak-
kikeitto maistuvat MUU Nakkipalalla yhtä 
maukkailta kuin ennenkin, mutta ovat 
parempi valinta sinulle ja maapallolle.

Kypsennys

säilytys säilytys

Kypsennys

Uunissa 200 °c 
10 minuuttia 
tai 
pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.

-18 °c tai alle. -18 °c tai alle.

Uunissa 200 °c 
10 minuuttia 
tai 
pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.

Energia 852 kJ / 205 kcal
Rasva 13,1 g
josta tyydyttyneitä 4,9 g
Hiilihydraatit 10,4 g
josta sokereita 0,9 g
Kuitu 4,5 g
Proteiini 9,1 g
Suola 1,2 g
---
Laktoosi 0 g

Energia  867 kJ / 208 kcal
Rasva  10,5 g
josta tyydyttyneitä  4,9 g
Hiilihydraatit  16,0 g
josta sokereita  1,5 g
Kuitu  3,5 g
Proteiini  10,5 g
Suola  2,0 g
---
Laktoosi  0 g

RAVINTOARVOT PER 100 g

Kokeile 
nakkikeitossa!

Käytä kuten 
kypsää jauhe-

lihaa

RAVINTOARVOT PER 100 g
MUU Jauhismuru on oh-
rasta, vehnästä ja soijasta 
valmistettu kypsä ruuan-
valmistustuote ja nopeiden 

aterioiden ykkönen. Ripottele MUU Jauhismu-
rua tacoihin, torttillaan tai salaattiin tuomaan 
ruokaisuutta.

1 kg 1 kg



säilytys säilytys
-18 °c tai alle. -18 °c tai alle.

MUU vebab-

lastu
MUU vege-
suikale

Runsaasti 
proteiinia

LaktoositonMaidotonSoijaton Pakaste

Street food -tyyliset 
herkut kuten maukkaat 
pitaleivät ja rullakebab 
valmistuvat vaivatta 
ja vegaanisesti MUU 

Vebablastuilla. Vehnäpohjainen MUU Ve-
bablastu sisältää runsaasti kasvipohjaista 
proteiinia. Kokeile MUU Vebablastuja myös 
arkiruokiin, kuten kiusauksiin, kastikkeisiin 
ja laatikoihin. MUU Vebablastu tuo tuttuihin 
ruokiin aivan uudenlaista särmää.

MUU Vegesuikaletta voi 
käyttää kaikessa ruuanval-
mistuksessa kinkkusuika-
leen tapaan. MUU Vegesui-

kaleesta valmistat herkulliset laatikkoruoat 
ja kiusaukset helposti kasvipohjaisina versi-
oina. Vehnäpohjaisella MUU Vegesuikaleella 
kasvipohjainen ruuanlaitto on helppoa ja 
herkullista, eikä maun kanssa tarvitse tehdä 
kompromisseja. Tuote sisältää myös hurjasti 
kasvipohjaista proteiinia!

Energia  1194 kJ / 285 kcal
Rasva  13,0 g
josta tyydyttyneitä  2,9 g
Hiilihydraatit  10,3 g
josta sokereita  1,4 g
Kuitu  1,4 g
Proteiini  31,0 g
Suola  1,2 g
---
Laktoosi  0 g

Energia  1253 kJ / 299 kcal
Rasva  14,0 g
josta tyydyttyneitä  1,0 g
Hiilihydraatit  7,8 g
josta sokereita  1,3 g
Kuitu  0,9 g
Proteiini  35,0 g
Suola  1,85 g
---
Laktoosi  0 g

RAVINTOARVOT PER 100 g RAVINTOARVOT PER 100 g

Kypsennys Kypsennys

1 kg 1 kg

Tarjoile riisin 
ja tomaattisen

kastikkeen 
kanssa!

Käytä kinkku-
suikaleen 

tavoin

Runsaasti 
proteiinia

LaktoositonMaidotonSoijaton Pakaste

Pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.

Pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.



säilytys säilytys
-18 °c tai alle. -18 °c tai alle.

MUU royale
burger MUU

pyörykkä
Runsaasti
proteiinia

Kuidun
lähde

LaktoositonMaidoton Soijaton Gluteeniton

Proteiinin
lähde

Kuidun
lähde

LaktoositonMaidoton

Soijaton

GluteenitonPakaste Pakaste

Kun haluat enemmän 
makua, kokoa, 
asennetta ja täytettä 
hampurilaiseen, 
valitse mehevä Muu 

Royale Burgerpihvi. Hernepohjainen tuhti 
hampurilaispihvi on täysin lihaton herkku, 
mutta maultaan lihaisan mehevä.

MUU Pyörykkä 
on verraton kasvi-
pohjainen herkku 
herneestä. Se sopii 
dipin kanssa hot-

kaistavaksi herkkupalaksi, tai perunamuusin 
ja ruskean kastikkeen kanssa nautittavaksi 
ateriaksi. Tuote on valmistettu herneestä ja 
siinä on runsaasti proteiinia ja kuitua. 

Energia  926 kJ / 223 kcal
Rasva  13,9 g
josta tyydyttyneitä  8,3 g
Hiilihydraatit  13,8 g
josta sokereita  1,9 g
Kuitu  4,1 g
Proteiini  8,5 g
Suola  1,2 g
---
Laktoosi  0 g

Energia  1078 kJ / 259 kcal
Rasva  14,8 g
josta tyydyttyneitä  1,5 g
Hiilihydraatit  14,1 g
josta sokereita  0,9 g
Kuitu  4,5 g
Proteiini  15,0 g
Suola  1,0 g
---
Laktoosi  0 g

RAVINTOARVOT PER 100 g RAVINTOARVOT PER 100 g

Kypsennys

Paista pihvejä pienessä 
öljymäärässä keskiläm-
möllä pannulla tai pari-
lalla n. 5 min per puoli, 
kunnes pinta hieman 
ruskistuu.

Kypsennys

Uunissa 200 °c 
10 minuuttia 
tai 
pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.

1 kg1,2 kg

Sopii 
hampurilaisen 

väliin

Herkullinen 
vegaaninen 

pyörykkä



säilytys säilytys
-18 °c tai alle. -18 °c tai alle.

MUU ravioli
pinaatti - 
ricottofu

MUU ravioli
sieni-tryffelin 

makuinen
Proteiinin

lähde
Proteiinin

lähde
Lak Laktoositon toositonMaidoton MaidotonPakaste Pakaste

MUU Ravioli on maukas ve-
gaaninen ateriakomponentti, 
jonka täytteessä maistuvat 
tofusta valmistettu ricotta-

mainen ja pinaatilla höystetty täyte. Tarjoile 
MUU Ravioli sellaisenaan tai valitsemasi kas-
tikkeen kera, ja ateria on valmis muutamassa 
minuutissa.

Vegaanisen MUU Raviolin 
makuina maistuvat maan 
kulta, eli tryffeli ja sieni. Her-
kullinen MUU Ravioli val-

mistuu viidessä minuutissa ja on herkullinen 
proteiinin lähde. Tarjoile tuote sellaisenaan 
tai suosikkipastakastikkeesi kanssa.

Energia  1009 kJ / 241 kcal
Rasva  7,7 g
josta tyydyttyneitä  3,6 g
Hiilihydraatit  31,0 g
josta sokereita  2,6 g
Kuitu  2,1 g
Proteiini  11,4 g
Suola  1,3 g
---
Laktoosi  0 g

Energia  1005 kJ / 240 kcal
Rasva  7,1 g
josta tyydyttyneitä  3,6 g
Hiilihydraatit  33,0 g
josta sokereita  2,0 g
Kuitu  2,1 g
Proteiini  9,1 g
Suola  0,9 g
---
Laktoosi  0 g

RAVINTOARVOT PER 100 g RAVINTOARVOT PER 100 g

Kypsennys Kypsennys

Keitetään suolatussa 
vedessä 3-5 minuuttia. 

Keitetään suolatussa 
vedessä 3-5 minuuttia. 

3 kg 3 kg

Toimii 
lasagnessa

Sopii 
pasta-

vuokaan



säilytys säilytys
-18 °c tai alle. -18 °c tai alle.

fallero
paahdettu 
punajuuri

fallero
herne-
lehtikaali

Proteiinin
lähde

Proteiinin
lähde

Pakaste PakasteLak Laktoositon toositonMaidoton MaidotonSoijaton Soijaton

Fallero on ravintolan 
keittiössä kehitetty, 
suomalaisesta här-
käpavusta valmis-

tettu herkullinen, käyttövalmis härkäpapufa-
lafel. Fallerot ovat vegaanisia, hävyttömän 
herkullisia ja valmiita syötäväksi sellaisenaan 
tai lämmitettynä! Fallerosta on saatavilla 
kaksi herkullista makua: paahdettu punajuuri 
ja herne-lehtikaali. 

Fallero on ravintolan 
keittiössä kehitetty, 
suomalaisesta här-
käpavusta valmis-

tettu herkullinen, käyttövalmis härkäpapufa-
lafel. Fallerot ovat vegaanisia, hävyttömän 
herkullisia ja valmiita syötäväksi sellaisenaan 
tai lämmitettynä! Fallerosta on saatavilla 
kaksi herkullista makua: paahdettu punajuuri 
ja herne-lehtikaali.

Energia  1025 kJ / 245 kcal
Rasva  13,0 g
josta tyydyttyneitä  0,9 g
Hiilihydraatit  21,0 g
josta sokereita  5,0 g
Kuitu  7,9 g
Proteiini  9,0 g
Suola  1,5 g
---
Laktoosi  0 g

Energia  933 kJ / 223 kcal
Rasva  10,0 g
josta tyydyttyneitä  0,8 g
Hiilihydraatit  21,0 g
josta sokereita  3,4 g
Kuitu  8,6 g
Proteiini  10,0 g
Suola  1,3 g
---
Laktoosi  0 g

RAVINTOARVOT PER 100 g RAVINTOARVOT PER 100 g

Kypsennys Kypsennys

Uunissa 200 °c 
10 minuuttia 
tai 
pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.
tai
Friteerauskeittimessä 175 
asteessa 2–3 minuuttia.

Uunissa 200 °c 
10 minuuttia 
tai 
pannulla pienessä 
öljymäärässä noin 8 min.
tai
Friteerauskeittimessä 175 
asteessa 2–3 minuuttia.

1 kg 1 kg

Tarjoile 
dippikastikkeen 

kanssa

Tarjoile 
ruokaisassa 
salaatissa
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