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Findus – tuoretta pakkasesta

Findus-uutuudet



Finduksen mikroateriavalikoima uudistuu

 

1 annos / 390 g

Energiaa

480kcal

24%

Pippuripihvi
Pippuripihvi (nauta-sika), perunagratiinia, porkkanoita, 

romanopapuja  ja ylellistä punaviinikastiketta.

M-erä 8 x 390 g
.3A0E0@-aahhaa.
7310500007700 

 

1 annos /400 g

Energiaa

500kcal

25%

Grillipihvit & Barbequekastiketta
Grillattuja jauhelihapihvejä, lohkoperunoita, 
porkkanoita, romanopapuja & barbequekastiketta.

M-erä 8 x 400 g
.3A0E0@-babdhi.
7310500101378 

 

1 annos /400 g

Energiaa

490kcal

24%

Metsästäjänpihvit
Riistapihvejä (hirven- ja porsaanlihaa), lohko-
perunoita, keltaisia ja oransseja porkkanoita, 

herkkusienikastiketta & mustaherukkapyreetä.

M-erä 8 x 400 g
.3A0E0@-aeabfi.
7310500040158 

 

1 annos / 400 g

Energiaa

620 kcal

31 %

Lihapyörykät
Lihapyöryköitä, perunamuusia, herneitä, 
kermakastiketta & puolukkaa.

M-erä 8 x 400 g
.3A0E0@-aeabeb.
7310500040141 

Kokonainen ateria – runsaasti kasviksia



Grillipihvit & Barbequekastiketta
Grillattuja jauhelihapihvejä, lohkoperunoita, 
porkkanoita, romanopapuja & barbequekastiketta.

 

1 annos / 380 g

Energiaa

580 kcal

29%

Paneroitua kalafileetä & remoulade-kastiketta
Kevyesti paneroitua hoki-fileetä, viipale-
perunoita, herneitä ja remoulade-kastiketta.

M-erä 8 x 380 g
.3A0E0@-ajifig.
7310500098586 

 

1 annos / 390 g

Energiaa

440kcal

22%

Curry Broilerinfilee
Broilerinrintafileepaloja curry-

kastikkeessa, riisiä, miniporkkanoita ja 
pieniä parsakaalinkukintoja.

M-erä 8 x 390 g

.3A0E0@-afaiji.
7310500050898 

Ensiluokkaiset raaka-aineet – ei lihankaltaisia ainesosia

Etupaneelissa
selkeä annoskuva

Takapaneelissa 
kuva myös jäisestä 
annoksesta

Ilman lisä- ja säilöntäaineita

Uusi lautasmuoto:
reunat tekevät 
lautasesta
tukevamman
ja kuuma
lautanen
ei polta käsiä.

Findus kehittää ja uudistaa tuotevalikoimiaan jatkuvasti. Osa aterioista 
on saavuttanut jo klassikon aseman ja varjelemme näitä reseptejä 
huolella. Joitakin reseptejä olemme uudistaneet saadaksemme ne vielä 
herkullisemmiksi. Olemme kehittäneet myös aivan uusia ateria-
kokonaisuuksia.

Muista myös
World Selection
-mikroateriat



– lämpimät salaatit
Moderni vaihtoehto lounaaksi niille, 
jotka kiinnittävät huomiota päivit-
täiseen ruokavalioonsa ja haluavat 
syödä kevyemmän lounaan!

Pasta-mozzarellasalaatti & hernepestoa

Sisältää mm. pastaa, mozzarellajuustoa (6,5 %), 
kirsikkatomaatteja, lehtipinaattia, sokeriherneitä, 
auringonkukansiemeniä ja hernepestoa.

M-erä 6 x 265 g

Risonipasta-katkarapusalaatti & tillikastiketta

Sisältää mm. pastaa, katkarapuja (8 %), parsa-
kaalia, keltaista paprikaa, punasipulia ja tilli-
kastiketta.

M-erä 6 x 265 g

Täysjyvävehnä-juustosalaatti & basilikakastiketta

Sisältää mm  täysjyvävehnää, tuorejuustoa (7,5 %), vihreää
tankoparsaa, kirsikkatomaatteja, keltaista porkkanaa ja basilika-
kastiketta.

M-erä 6 x 265 g

Couscous-kanasalaatti & mangochutneyta

Sisältää mm. couscousta, broileria (10 %), parsa-
kaalia, mustia papuja, grillattua paprikaa ja mango-
chutneyta.

M-erä 6 x 265 g

 

1 annos / 265 g

Energiaa

400kcal

20%

 

1 annos / 265 g

Energiaa

460kcal

23%

 

1 annos / 265 g

Energiaa

380 kcal

19 %

 

1 annos / 265 g

Energiaa

300kcal

15 %

.3A0E0@-babhcj.
7310500101729 

.3A0E0@-babhfa.
7310500101750 

.3A0E0@-babhib.
7310500101781 

.3A0E0@-babihd.
7310500101873 

Huipputulokset konsepti- ja makutestissä!
(Lähde: Konseptitesti/Gfk, nettipohjainen kvantitatiivinen tutkimus/Gfk ja
makutesti/Findus 2011)

Mikrossa vain 4 min



Herkullinen lisäke tai nautittavaksi sellaisenaan.

 

1 annos / 300 g

Energiaa

313kcal

16%

Premium-tuote korkealuokkaisesta fileestä,
3 yksittäispakattua gourmet-fileepalaa, à 100 g

Findus kasvattaa ja kehittää pakastekalamarkkinoita
uusilla kalalajeilla ja erilaisilla tuotevaihtoehdoilla.

Alaskanseiti on vaaleaa, miedonmakuista, mehukasta
ja hienolihaista kalaa sekä MSC-sertifioitua

Alaskanseiti gourmet filee

M-erä 10 x 300 g

.3A0E0@-ajgcbg.
7310500096216

 

1 annos / 300 g

Energiaa

330kcal

16%

Quinoa -salaatti

Quinoan (18 %) lisäksi papuja, pulleita sokeriherneitä, 
mustia ja punaisia papuja, villiriisiä, paprikaa, maissia 
sekä valkosipulia ja sitruunaa.

Quinoan (Kvinoan) siemeniä käy-
tetään riisin tapaan. Sisältää enemmän 
proteiinia kuin riisi ja muut viljat. 
Sisältää runsaasti välttämättömiä 
aminohappoja,  ravintokuitua, 
fosforia, rautaa ja magneesiumia.

.3A0E0@-ajdhch.
7310500093727 

M-erä 12 x 600 g

Bulgur -salaatti

Bulgurin (36 %) lisäksi mukana mm. grillattuja kasviksia 
(kesäkurpitsaa, paprikaa, tomaattia), porkkanaa, muna-
koisoa, sipulia, juustoa, mustia oliiveja sekä rosmariinia, 
minttua ja sitruunaa.

Bulgur = vehnästä valmistettu suurimo.
Sisältää enemmän  mineraaleja ja
vitamiineja kuin pasta, riisi tai kuskus. 
Suositeltava vaihtoehto terveellistä tai 
kasvisruokavaliota noudattavalle.

.3A0E0@-ajdhfi.
7310500093758 

M-erä 12 x 600 g



ASIAKASPALVELU

Virpi Juntunen
020-1520 244
050-300 5128
virpi.juntunen@fi.findus.com

FINDUS FINLAND OY
Pakastealan palvelevat ammattilaiset

EDUSTAJAT

Jusu Syrjänen
Helsinki, Espoo,
Vantaa
044-035 5580
jusu.syrjanen@fi.findus.com

Henry Nyberg 
Tampere, Vaasa,
Jyväskylä, Lahti
040-766 2158
henry.nyberg@fi.findus.com

Satu Honka 
Turku, Pori, Länsi-Uusimaa
040-766 2163
satu.honka@fi.findus.com

Vesa Sonninen 
Kuopio, Mikkeli, Joensuu
Kouvola, Lappeenranta, Kotka
040-588 8483
vesa.sonninen@fi.findus.com

Markku Portaankorva 
Oulu, Kokkola, Rovaniemi
040-580 8205
markku.portaankorva@fi.findus.com

AVAINASIAKASPÄÄLLIKÖT

Kari Laukkanen
Kesko ja myyntikenttä
020-1520 235
0400-672 304
kari.laukkanen@fi.findus.com

Pertti Halinen
Finnfrost
050-434 3050
pertti.halinen@fi.findus.com

Findus Finland Oy

Taivaltie 5, 01610 Vantaa
Puh. 020-1520 200
fax 020-1520 210 (asiakaspalvelu)
www.findus.fi

Haluatko tietää missä 
Findus-vihannekset on 

kasvatettu?
Katso www.findus.fi

Pakastettu on
parempaa – ja se on
jääkylmä totuus!

Hannu Karpo, pakasteasiamies


