
Ota osasi vegestä
Kasvisruoka tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia

Vegetaarinen ruokavalio jatkaa nousuaan yhä merkittävämmäksi teki-
jäksi alallamme. Uusista tuotelanseerauksista jatkuvasti suurempi osa 
edustaa kasvisvaihtoehtoja. Leipurin on vahvasti mukana tässä trendis-
sä ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vastata kasvis-
vaihtoehtojen kasvavaan kysyntään. Tämä puoltaa myös tavoitettamme 
mahdollistaa kaikille monipuolinen ruokavalio.
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MOTIVAATIONA MONIPUOLINEN JA 

terveellinen
ruokavalio
Entistä useampi kuluttaja on 
kiinnostunut kasviperäisten tuotteiden 
lisäämisestä ruokavaliossaan. 

Monipuolisuuden ja terveellisyyden lisäksi ympäristöar-
voilla on jatkuvasti suurempi vaikutus; kasviperäisillä 
tuotteilla jokaisen on helppo pienentää omaa hiilijalan-
jälkeään.

VEGEBURGERIT JA PALJON MUUTA

Maukkaat burgerit eivät enää vaadi punaista lihaa. Leipurin vali-
koimasta löytyvä Soligrano tarjoaa herkullisia ja terveellisiä kas-
visvaihtoehtoehtoja nyt myös burgereiden ystäville! 

Palkittu speltistä, paprikasta ja linsseistä valmistettu sekoitus tar-
joaa helpon ja herkullisen tavan valmistaa kasvisburgerit. Tarjolla 
on myös muita vaihtoehtoja, jotka pitävät sisällään speltin lisäksi 
pinaattia, härkäpapuja ja punajuurta. Lopputuotteen voi helposti 
tuunata omaan makuun ja tyyliin sopivaksi! 

Leipurin Soligranon valikoimasta löydät lisäksi esimerkiksi e-nu-
merottomat sakeuttajat ja puffatut viljat rikastamaan leivontaasi.
Soligranon vaihtoehdot sopivat myös vegaaniseen ruokavalioon.

  Lisää vain vesi, muotoile pihvit ja paista!

Kuulostaako herkulliselta? Ota yhteyttä Leipurin myyntipalveluun!



Kaikille tuttua 
kasvisruokaa
Viljatuotteet ovat tärkeä osa 
kasvisruokavaliota

Leipä on suomalaisille hyvin suosittu elintarvi-
ke, ja samalla osa jokaisen kasviperäistä ruoka-
valiota. Viljatuotteet ovatkin hyviä energia, kui-
dun, vitamiinien sekä kivennäisaineiden lähteitä. 
Suomen Leipätiedotuksen kuluttajatutkimuksen 
mukaan jopa 30 % suomalaisista kertoo korvan-
neensa ruokavaliossaan eläinperäisiä tuotteita 
kaurasta valmistetuilla tuotteilla. Tämä tulos tu-
kee myös kansainvälistä tietoa kasviperäisten 
tuotteiden tarjonnan lisääntymisestä. 

KASVUA KASVISRUOALLA

.   Kasvava trendi

.   Terveellinen valinta

.   Paljon uusia tuotteita

.   Ympäristöystävällinen vaihtoehto

MONTA SYYTÄ
TARJOTA KASVIS-
VAIHTOEHTOJA

Koneet ja laitteet  
räätälöidysti tarpeesi mukaan
Tiesithän, että Leipurin toimittaa leipomoiden tar-
vitsemat koneet ja laitteet tarpeisiisi räätälöityinä 
kokonaisuuksina? Nykyaikaisella tuotantokalus-
tolla sekä varmistat tasaisen laadun että mahdol-
listat tuotannon viemisen uudelle tasolle. Moder-
nit laitekokonaisuudet ovat sopivat erinomaisesti 
myös kasvipohjaisten tuotteiden valmistamiseen.

  Tutustu laitetarjontaan Leipurin verkkosivuilla.

  leipurin.com

Viimeisin vuosikymmenen aikana uusien 
elintarviketuotelanseerausten yhteydessä 

kasviperäisten tuotteiden osuus on 
kasvanut keskimäärin 12,4 % joka vuosi.

(GNDP-Mintel)



Herkutteluhetkiä 
kasviperäisesti

Leipurin tarjoaa kasvisvaihtoehdot 
myös leivontaan.

Kasviperäisyys yhdistetään pääasiassa suolaisiin 
ruokiin. Vegetrendi näkyy kuitenkin myös makei-
den herkkujen puolelle ja Leipurin haluaakin olla 
kärkitekijänä uusien vaihtoehtojen tuomisessa 
markkinoille. Tässä muutama herkullinen esimerk-
ki kasviperäisestä tarjonnastamme.

KASVUA KASVISRUOALLA

VEGAN CAKE MIX

Tuotenro 144821

Myyntierä 12,5 kg

Helppokäyttöinen valmis sekoitus vaikkapa 
kakkupohjiin, muffinseihin ja piirakoihin.

VEGAANI HYYDYKEJAUHE

Tuotenro 950540

Myyntierä 20 kg

Oivallinen vaihtoehto esimerkiksi vegaanisiin 
mousseihin.

KASLINK KAURAVISPI 28 % (UHT)

Tuotenro 940203

Myyntierä 8 x 1 L

Ominaisuudet Gluteeniton, kananmunaton, 
laktoositon, maidoton, pähki-
nätön, soijaton

Vegaaninen vaihtoehto sekä ruoanlaittoon että 
leivontaan.

MUISTA MYÖS NÄMÄ UUTUUDET
Leipurilta löydät kattavan valikoiman pakastekuivattuja hedelmä- ja marjapaloja, joilla viimeistelet 
esimerkiksi myslit, patukat ja monenlaiset leivonnaiset aidoilla aineksilla. Valikoimasta löytyviä makuja 
ovat muun muassa mustaviinimarja, mango ja banaani. Näiden lisäksi Leipurilta löydät kasviproteiinit, 
monipuoliset hedelmä- ja marjamehujauheet, granolat sekä vegaanit artesaanijäätelöt. Kysy myös 
luomuvaihtoehtoja.

Nämä ja myös uudet tulevat vegeuutuudet löydät Leipurin verkkokaupasta!
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