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Kespro tuotepäällikkö lähettää excel-pohjan, johon tulee täyttää tuotteet ja erityismerkinnät. Excel-pohja tulee lähettää 
tuotepäällikölle aikataulun mukaisesti. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi

Free From –julkaisu helpottaa tuotteiden löytämistä keittiöiden arjessa. Allergiaoireiden lisääntyminen ja 
erityisruokavalioiden suosion kasvu on luonut foodservice-markkinalle uuden kattotermin Free From,  
joka niputtaa monet ruokaan liittyvät erityispiirteet yhteen.

HUOM Julkaisussa on kaksi osaa.

MEDIAKORTTI 2020

Marketing Planner Päivi Nykopp
paivi.nykopp@kesko.fi

Tavarantoimittaja vastaa tuotetietojen oikeellisuudesta.

Julkaisu ruoan erityispiirteistä

ENSIMMÄINEN OSA:
Tässä luetteloidaan Free From -tuotteet tavararyhmäjärjestyksessä. Tuotteen yhteydessä näkyy, 
mitkä erityismerkinnät sopivat tuotteeseen. Erityismerkinnät: Laktoositon, maidoton,  
gluteeniton, munaton, pähkinätön, soijaton, kalaton, sokeriton, suolaton, lisäaineeton,  
ei sisällä äyriäisiä.

Tuotteet tulee lähettää aikataulun mukaisesti excel-pohjalla Kespron tuotepäällikölle.

Teollisuus vastaa itse ehdottamiensa tuotteiden oikeellisuudesta 
Free From -tuotteiden suhteen.

FREE FROMFree From
Voimassa xx.–xx.2019JOTTA ULKONA SYÖMINEN OLISI VASTUULLISEMPAA.
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Leivät

Gluteeniton

Lantmännen Unibake 
FREE FROM -RATKAISU

TILAUSNRO TUOTE 

21258420 La Boulangerie bagel 
48x100 g kypsä pakaste

21292988

21292988

La Boulangerie bagel monivilja 
48x100 g kypsä pakaste

21258425

21258425

La Boulangerie ciabattasämpylä 
40x70 g esipaistettu pakaste 

La Boulangerie ciabattasämpylä 
40x70 g esipaistettu pakaste 

La Boulangerie ciabattasämpylä 
40x70 g esipaistettu pakaste 

21258426

21258426

La Boulangerie focaccialeipä 
12x350 g esipaistettu pakaste 

La Boulangerie focaccialeipä 
12x350 g esipaistettu pakaste 

21423516

21423516

La Boulangerie halkaistu deli patonki 
30x150 g kypsä pakaste

La Boulangerie halkaistu deli patonki 
30x150 g kypsä pakaste

21423521

21423521

La Boulangerie hampurilaissämpylä 
48x90 g seesaminsiemenillä pakaste

La Boulangerie hampurilaissämpylä 
48x90 g seesaminsiemenillä pakaste

21258417

21258417

La Boulangerie minisämpylä valikoima 
90x30 g esipaistettu pakaste

La Boulangerie minisämpylä valikoima 
90x30 g esipaistettu pakaste

21258424

21258424

La Boulangerie oliivileipä 
10x445 g esipaistettu pakaste

La Boulangerie oliivileipä 
10x445 g esipaistettu pakaste

21423518

21423518

La Boulangerie premium hampurilais-
sämpylä 48x85 g pakaste

La Boulangerie premium hampurilais-
sämpylä 48x85 g pakaste

21258421

21258421

La Boulangerie tuplasuklaa cookie-aihio 
90x56 g pakaste

La Boulangerie tuplasuklaa cookie-aihio 
90x56 g pakaste

21258422 La Boulangerie valkosuklaa cookie-aihio 
90x56 g pakaste

Perunainen Burger

1. Paista pihvit pannulla, lisää päälle juustoviipale ja anna sen sulaa.
2. Lämmitä sämpylät pannulla, grillissä tai uunissa ja kokoa hampuri-
laiset.

21570670 10 kpl SBS Potato Burger 
 10 kpl hampurilaispihvejä
 400 g perunasalaattia
 50 g sinappia
 10 kpl cheddarviipaleita

200 g tomaattiviipaleita
100 g sipuliviipaleita
50 g perunalastuja
jääsalaatti

Obisquod qui con ratem aperit explat et ratemporeium fugita cus exeriatem voluptur, que 
reri quiae reped quam faceped ut eatem re verio. Nemporest evellabo. Itas si cum idel en-
dit debita vellor sum essi comnit erfero ommos earions equiam, eum qui ni dolo maxim am 
unt omnihilit volor sintiusto vit, ut fugiam, cuptas moloreped ero voluptia doloren damusam 
faccae poremo testi nonet lam

21570670 SBS Potato Burger

KOKEILE TÄTÄ!

Laktoositon        Maidoton        Gluteeniton        Munaton          Pähkinätön         Soijaton              Kalaton            Sokeriton           Suolaton         Lisäaineeton    Ei sisällä äyriäisiä    Muu mikä

X
X

X

X

Esimerkiksi nämä erikoismerkinnät:



TOINEN OSA:
Yhteistyökumppanit voivat liittää itsetuottamansa A4-materiaalin, jossa on erityisruokavalioreseptiikkaa, 
inspiraatioita tai käyttövinkkejä.

VALMIS AINEISTO 
1/1 sivu: 210 x 297 mm + 5 mm leikkuuvarat

Kuvat: 300 dpi / CMYK-väri
(Paperi: G-Print 90 g)

Reseptiikkaa, inspiraatiota, vinkkejä
Free From

Painovalmis aineisto PDF-tiedostona. 
Toimitusosoite: kespro.aineistot.fi/freefrom
Mainostoimisto M1 / kespro@m1.fi

Paino: PunaMusta Oy
Aineisto-ohje: www.punamusta.fi

Aineisto-ohjeet:
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Gluteeniton

FREE FROM -RATKAISU

Perunainen Burger

1. Paista pihvit pannulla, lisää päälle juustoviipale ja anna sen sulaa.
2. Lämmitä sämpylät pannulla, grillissä tai uunissa ja kokoa hampuri-
laiset.

21570670 10 kpl SBS Potato Burger 
 10 kpl hampurilaispihvejä
 400 g perunasalaattia
 50 g sinappia
 10 kpl cheddarviipaleita

200 g tomaattiviipaleita
100 g sipuliviipaleita
50 g perunalastuja
jääsalaatti

Obisquod qui con ratem aperit explat et ratemporeium fugita cus exeriatem voluptur, que 
reri quiae reped quam faceped ut eatem re verio. Nemporest evellabo. Itas si cum idel en-
dit debita vellor sum essi comnit erfero ommos earions equiam, eum qui ni dolo maxim am 
unt omnihilit volor sintiusto vit, ut fugiam, cuptas moloreped ero voluptia doloren damusam 
faccae poremo testi nonet lam

21570670 SBS Potato Burger

KOKEILE TÄTÄ!


