Valmista hyvää

Suomalainen
kotiruokatalo
FEELIA OY on elämyksellisen valmisruokailun
innovatiivinen uranuurtaja. Valmistamme patentoidulla autoklaavitekniikallamme maukkaita,
terveellisiä ja turvallisia valmisruokia, joiden
kotimaisuusaste on korkea ja reseptit sopivat
suomalaiseen makuun. Tehtaamme sijaitsevat
Pyhännällä ja Kokkolassa.
Toimitamme valmisruokaa muun muassa päiväkoteihin, kouluihin, hoivayksiköihin, ravintoloihin,
liikenneasemille, kahviloihin ja kauppoihin ympäri
maan. Pyrimme löytämään asiakkaidemme
arkea helpottavia ratkaisuja ja palvelukonsepteja.
Esimerkkejä näistä ovat säästöä tuottava palvelumalli kunnallisille ateriapalveluille sekä kaupoille,
kioskeille ja kahviloille räätälöity Take-a-Soupvalmiskeittokonsepti.

Kotiruokaa kotiovelle
Feelia Ruokakaupasta voit tilata
kuumennusta vaille valmista
kotiruokaa suoraan kotiovellesi
– asuitpa missä tahansa.
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Maukkaat ja terveelliset ateriat
helpottavat ruokailua niin arjen
kiireiden keskellä kuin viikonloppuisin ja juhlapyhinäkin. Mikä
parasta, ateriat ovat kotimaista
lähiruokaa!

Voit tilata ateriat kahden, neljän
tai kuuden hengen taloudelle
viikoksi joko kertatilauksena tai
jatkuvana palveluna.

Lähiruokaa
parhaimmill
- meillä koti aan
m
raaka-aine osainen
uus
on 80%.

Suomen Iglu Oy – Pakastetuotteiden myyntiä vuodesta 1992
Raaka-aineita elintarviketeollisuuden tarpeisiin
Ota meihin yhteyttä, niin tarjoamme sinulle nopean, helpon ja edullisen tavan hankkia tuotteita juuri sinun tarpeisiisi.

MONIPUOLINEN TUOTEVALIKOIMA!
+358 9 2709 2990
www.suomeniglu.fi
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Palvelut
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LOUNAS

TAKE-A-SOUP

Liikenneasemille, lounas- ja henkilöstöravintoloille suunniteltua korkealaatuista ja
maistuvaa ruokaa, jolla alennat yksikkökustannuksia.

Uusi maukkaiden ja terveellisten
take away -keittojen tuotesegmentti,
jolla lisäät vaivattomasti myyntiä.

KOULU JA HOIVA

PERHE

Erityisvaatimukset huomioivaa ravitsemussuositusten mukaista, vastuullista ja
terveellistä ruokaa ilman mittavia keittiöja henkilökuntainvestointeja.

Vastuullisesti esivalmistetut
kotiruoat toimitettuna helposti
suoraan kotiovellesi.

TAPAHTUMAVIERAAT KYLLÄISIKSI
Ruokarekkamme on valmiina suuntaamaan sinne, missä tapahtuu. Rekan täydellisesti varustettu keittiö
isoine kylmätiloineen sujuvoittaa ruokatarjoiluja urheilukisoissa ja muissa isoissa yleisötapahtumissa.

Perunaa ja porkkanaa – pakattuna ja leikattuna

tilaus@toivoniementila.fi
puh. 050 300 1806
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Tuotteet
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KEITTOTUOTTEET

KASVISTUOTTEET

Valmiit keitot ja keittokonsentraatit sekä
keittopohjat ja keittoliemet ammattikeittiön arkea helpottamaan.

Pitkään säilyvät juures- ja perunalisukkeet, perinteiset puurot, maistuvat
kasviskeitot ja trendikkäät vegeruoat.

LIHAT JA KASTIKKEET

PAKASTEET

Laadukkaat raaka-aineet ja suomalaiseen
makuun kehitetyt reseptit maistuvat liha-,
kala- ja broilerituotteissamme. Pitkään
säilyvät liha- ja kastiketuotteet.

Helppokäyttöiset pakastetuotteet
ammattikeittiöille: kebabherkut,
trendikkäät vegevalmisteet sekä lihaa ja
kasviksia yhdistelevät fleksaustuotteet.

LAATIKOT, KIUSAUKSET JA PASTAT
Paistamista vaille valmiit laatikot,
kiusaukset ja pataruoat viimeistelet
uunissa noin puolessa tunnissa.

Tuotteemme perustuvat useiden
vuosikymmenten kokemukseen elintarvikkeiden kypsentämisestä ja kehittämisestä.
Tarjoamme käsityönä esivalmistettuja
valmisruokia, joiden makua rohkenemme
väittää ainutlaatuisen hyväksi.

Prosessi on
meillä verissä

ERIKOISRUOKAVALIOT
Kunnon kotiruokaa erikoisruokavaliota
noudattaville asiakkaille. Mausteena vain
suolaa, joten tuotteet sopivat useimmille.

Elintarvike- ja pakkauskoneet
kansainvälisesti johtavilta
valmistajilta
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Kunnalliset
ateriapalvelut
– Feelian palvelumalli

Palvelumallimme on tehokas tapa
tuottaa kunnalliset ateriapalvelut
laadukkaasti, vastuullisesti ja joustavasti ilman suuria investointitarpeita.
Autamme saavuttamaan säästöjä
ruoan tai palvelun laadusta tinkimättä.
Tuotteemme vastaavat suurkeittiöiden
tarpeita, sopivat suomalaiseen
makuun ja noudattavat virallisia
ravintosuosituksia. Patentoitu
autoklaavitekniikkamme takaa
tuotteiden pitkä säilyvyyden ilman
lisättyjä säilöntäaineita.
Valmistamme tuotteet Suomessa
omalla tehtaallamme, jonka energianlähteenä on kotimainen biokaasu.
Myös raaka-aineiden kotimaisuusaste
on keskimääräistä korkeampi.

Pitkä
säilyvyys

Jopa 80 %
kotimainen
raaka-aine

Suomalainen
kotiruokatalo
Feelia

Laatu &
maku

Asiakaslähtöinen
tuotekehitys

Annoksia jopa
300 000 päivässä

Vastuullisuus

200 tuotetta,
30 erikoisruokavaliotuoteetta

Asiakas

Henkilöstökulut 
Keskuskeittiöinvestoinnit 

Hävikki 
Kuljetuskulut 

Säästö:
jopa miljoonia euroja
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FSSC
22000

Autoklaavi
Kotimainen
biokaasu

1.
SÄÄSTÖÄ HÄVIKISSÄ
Tuotteemme säilyvät ruokalistakierron yli, joten ruokaa voi
valmistaa sopivasti ja avaamattoman tuotteen käyttää
seuraavalla kerralla.

2.
SÄÄSTÖÄ INVESTOINNEISSA
Uuden keskuskeittiön
rakentaminen on miljoonien
investointi, vaikka keittiö on tehokkaassa käytössä vain osan viikosta.
Feelian mallissa ruoka voidaan
valmistaa tarjolle
yksiköissä.

Miksi Feelian malli?
TUTUSTU
tarkemmin
Feelian malliin
nettisivuillamme
www.feelia.fi
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3.
SÄÄSTÖÄ HENKILÖKULUISSA
Ruoat on helppo valmistaa tarjolle
ilman erityisosaamista, joten
ammattitaitoisen keittiöhenkilökunnan aikaa vapautuu
suunnitteluun ja
asiakaspalveluun.

SÄÄSTÖÄ KULJETUSKULUISSA
Ruokia ei tarvitse enää kuljettaa
joka päivä keskuskeittiöltä
yksiköihin.

GEA SmartPacker CX400 D-Zip
Smart in every way
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Vastuullista
ruokaa
Laatu tarkoittaa meille maukasta, tuoretta
ja turvallista ruokaa. Valmistamme ruoan
valtaosin kotimaisista raaka-aineista
patentoidulla autoklaavitekniikalla emmekä
käytä lisä- tai säilöntäaineita. Osoituksena
korkeasta laadusta meille on myönnetty
elintarviketurvallisuuden FSSC 22000
-sertifikaatti.
Yli 90 % raaka-aineistamme tuotetaan
noin 170 kilometrin säteellä tehtaistamme.
Ulkomailta meille tuodaan vain Norjan lohta,
tomaattikastiketta, palkokasveja, bataattia ja
kurpitsaa. Näin tuemme suomalaisia viljelijöitä ja minimoimme raaka-aineiden kuljetuksesta syntyvän ympäristökuormituksen.
Raaka-aineet on pakattu kierrätettäviin tai
polttamalla hävitettäviin pakkauksiin.

Ympäristöystävällinen
tehdas
Kehitämme tuotantoamme jatkuvasti entistä
ympäristöystävällisemmäksi. Pyhännän-tehtaamme energianlähteenä on kotimainen
biokaasu, jonka avulla paitsi lämmitetään
tehdasta myös tuotetaan tuotteiden kypsennyksessä käytettävä prosessihöyry. Kypsennyksestä prosessihöyry kierrätetään takaisin
tehtaan ja sen käyttöveden lämmitykseen.
Lisäksi kaikki tehtaallamme syntyvä biojäte
kompostoidaan, minkä jälkeen se päätyy
takaisin pelloille kasvualustaksi.

PALVELUITAMME:
• Kuluttajaymmärrys
• Tuotekehitys
• Laadunhallinta ja elintarviketurvallisuus
• Tuotetiedot
• Sopimusvalmistus
www.foodwest.fi

Laatu

SYNTYY

yhdessä

maukkaasti ja vastuullisesti
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FEELIA OY
www.feelia.fi
myynti@feelia.fi

PYHÄNTÄ
Pölkkytie 2
92930 Pyhäntä

KOKKOLA
Asentajantie 10
67600 Kokkola

EQMC

MULTIVACin uuden
teknologian avulla voit etiketöidä
pakkauksen neljälle sivulle. Etiketin
design ja muoto ovat joustavasti
suunniteltavissa pakkauksen tai
tuotteen mukaan.

FULL WRAP LABELLING

www.multivac.com

• www.jssuomi.fi

MULTIVAC Full wrap

