HoReCa-uutuus!
Kotimainen & maukas
siemennäkkileipä

Siemennäkkileipää
Rostenin perinteitä
kunnioittaen
Rostenilla tärkein aineosa on siemenet, siksi
siemennäkkileipiemme siemenpitoisuus on mausta
riippuen 57–70 %.
Hyödynnämme siemenet kokonaisina, jotta niiden kaikki
hyödyt – hyvistä rasvoista monipuolisiin ravintoaineisiin
sekä runsaaseen kuidun määrään – saadaan mukaan
leipään.
Leivistämme löytyy auringonkukan-, seesamin-, pellavanja kurpitsansiemeniä. Eksotiikkaa kaipaaville löytyy
makuvaihtoehdoista myös chia-siemeniä.

Kotileipureiden
inspiroimaa
siemennäkkileipää
Idean siemen omaan siemennäkkileipätuotteeseen
sai alkunsa Leipomo Rostenin toimitusjohtaja Kari
Meltovaaran omasta keittiöstä. Monien muiden
kotileipureiden tapaan, myös Meltovaara sai
ensikosketuksen siemennäkkileipiin kotona lasten kanssa
leipoessa.

"Halusimme tehdä oikeasti
kunnon siemennäkkileivän
– joten kyllähän siinä pitää
siemeniä olla!"
Kari Meltovaara, toimitusjohtaja
Leipomo Rosten

Rostenin siemennäkkileivät leivotaan Turussa
suomalaiseen viljaan, Rostenin pitkiä leipomoperinteitä
kunnioittaen.

Leipomo Rosten on vahvasti kotimainen ja sen juuret ovat
Suomessa. Sukupolvelta toiselle siirtyvät suomalaiset
perheyritykset ovat kantaneet pitkäjänteisesti vastuuta:
kehittäneet yrityksiään, maksaneet veroja ja työllistäneet
satojatuhansia ihmisiä. Leipomo Rosten työllistää yli 200
suomalaista ammattilaista.

www.leipomorosten.fi/perhe

®

• Runsaskuituinen

• Maidoton, laktoosia 0 g

• Lisäaineeton

• Ei lisättyä sokeria

• Säilöntäaineeton

• Ei lisättyä gluteenia

• Proteiinin lähde

• Leivinhiivaton

Kaura & Chia, 125 kpl 2,6kg
Auringonkukansiemen, SEESAMINSIEMEN, KAURA- (HIUTALE, LESE)
(20 %), rypsiöljy, chiansiemen (4 %), hunaja, vesi ja suola (suola, jodi).
Tuote sisältää siemeniä 64 %.

64 %
siemeniä

Kypsä tuote, syödään sellaisenaan.
ltk

SAP-koodi

*6409770080207*

21447571

Säilyvyysaika
240

Vähäsuolainen

Kaura & Speltti, 125 kpl 2,6kg
Auringonkukansiemen, SEESAMINSIEMEN, KAURAHIUTALE (14 %),
TÄYSJYVÄRUISJAUHO, pellavansiemen, rypsiöljy, SPELTTIROUHE (6 %),
vesi ja suola (suola, jodi). Tuote sisältää siemeniä 57 %.

57 %
siemeniä

Kypsä tuote, syödään sellaisenaan.
ltk

SAP-koodi

*6409770080252*

21447572

Säilyvyysaika
240

Vähäsuolainen

Ruis & Kaura, 125 kpl 2,6kg
Auringonkukansiemen, SEESAMINSIEMEN, pellavansiemen, kurpitsansiemen,
TÄYSJYVÄRUISJAUHO (9 %), KAURAHIUTALE (8 %), VEHNÄROUHE,
rypsiöljy, suola (suola, jodi) ja vesi. Tuote sisältää siemeniä 70 %.
Kypsä tuote, syödään sellaisenaan.
ltk

SAP-koodi

*6409770080153*

21447570

Säilyvyysaika
240

Vähäsuolainen

70 %
siemeniä

HoReCa myyntipäällikkö
Janne Koskinen
Salesmart Oy
puh. 040 901 2523
janne.koskinen@salesmart.fi

Leipomo Rosten Oy
Voimakatu 3, 20520 Turku
Puh. 020 770 2350 | Faksi 020 770 2351
www.leipomorosten.fi

