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Arvoisa lukija,
Kanta-Hämeen Tuoretuote aloitti vuonna 1984 hedelmäja vihannestukkuna. Vuosikymmenten aikana olemme
kasvaneet monipuoliseksi ja moderniksi täyden palvelun
tukkuliikkeeksi. Tuotevalikoimamme laajenee jatkuvasti ja
täyttää sekä ravintola-, hotelli-, suurkeittiö-, julkishallinto- että
vähittäiskauppa-asiakkaittemme tarpeet. Henkilökohtainen
palvelumme takaa, että jokainen asiakas saa meiltä vastaukset kysymyksiinsä ja tarvitsemansa tuotteet.
Nopeasta kasvustamme huolimatta olemme edelleenkin
perheyritys ja inhimilliset arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme.
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Haluamme luoda pitkäaikaisia ja kehittyviä asiakassuhteita,
ja samaa periaatetta noudatetaan myös henkilöstöpolitiikassamme. Palvelemme ruokapuolen ammattilaisia jo noin 100
ammattilaisen voimin.
Juhlimme kolmekymppisiämme vuonna 2014. Haluaisin kiittää yhteisistä vuosista sekä erinomaista henkilökuntaamme
että asiakkaitamme. Jatketaan kasvamista yhdessä!
Jari Harlin
Toimitusjohtaja

Sisällysluettelo
Toimitusjohtajan tervehdys
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Vuosi 2015 lukuina:
Liikevaihto: 		
Henkilöstön määrä:
Tuotteiden määrä:
Toimitukset: 		

38 milj. €
105
7 000
130 000

KHTT on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen suurimmista
ja innovatiivisimmista päivittäis- ja tuoretavaratukuista. Yritys
perustettiin yksi päämäärä mielessä: hankkia ja myydä vain
parhaita suomalaisia ja ulkomaalaisia tuoretuotteita. Tämä
idea on kypsynyt menestyksekkääksi, teknologisesti kehittyneeksi yritykseksi jonka toimialue ulottuu kirjaimellisesti
puutarhan portilta asiakkaiden lautaselle Hämeen ja SuurHelsingin alueella.
Ja kiitos erinomaisten ammattilaistemme ja heidän saamanLaatupäällikkö Outi Peltonen ja hevin sisäänostaja
Jari Kylmäkorpi päivittäisessä laatupalaverissa.

sa palautteen, kasvumme jatkuu edelleen.
Liity sinäkin tyytyväisten asiakkaittemme joukkoon. Kaikki on
vain kanssamme niin paljon helpompaa!

Kanta-Hämeen Tuoretuote on yksi Suomen

Laadukkaat ja tuoreet tuotteet ovat meille itsestäänselvyys
Tarjoamme parasta ja joustavaa palvelua eri alojen asiakkaillemme
Luomme ja kehitämme pitkäaikaisia asiakassuhteita
Hoidamme asiakastoimitukset sovitulla tavalla, sovitussa aikataulussa
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Toimitamme päivittäistavaratuotteita laajalle alueelle
Länsi-, Etelä- ja
Keski-Suomeen
Parkano

Sähkömestarintie 7, 13130 Hämeenlinna
Puhelin (03) 612 0301
Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy
Sähkömestarintie 7
13130 Hämeenlinna
Puh. 03 612 0301
Faksi 03 616 1371
tuoretuote@tuoretuote.com
Tilaukset:myynti@tuoretuote.com

Jämsä

Tampere
Kokemäki

Valkeakoski
Hämeenlinna
Forssa

www.tuoretuote.com

Riihimäki
Hyvinkää
Porvoo
Espoo
Helsinki

merkittävimmistä elintarviketukkureista.

Kairatie 2, 65350 Vaasa
Puh. (06) 3157 122
www.vaasanvihannes.fi

Perunaa suoraan tiloilta

www.tuoretuote.com
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Jo pelkkä nimikin velvoittaa päivittäistavaratukusta
taatusti tuoretta
Palvelemme vähittäiskauppa, HoReCa- ja suurkeittiöasiakkaita laajalla maantieteellisellä alueella. Tuotteemme
ovat laadukkaita ja valikoima on monipuolinen. Myyjiemme vankka tuote- ja tukkukaupan tuntemus yhdistettynä
asiakassuuntautuneeseen palveluotteeseen takaavat kaikille
asiakkaillemme laadukkaan palvelun.
Toimintamme perustuu tunnettuun turvallisen palvelun
Patu-palvelukonseptiin. Olemme nopeita, joustavia ja erittäin
luotettavia. Tilauksesta toimitukseen -rytmimme on 12/24h,
mutta joustamme toimitusajoissa asiakkaan tarpeen mukaan. Vakaan kasvumme taustalla on laaja ja vaativa asiakaskunta, jolle kelpaa vain paras – ja sitähän meiltä saa.
Panostamme luottamuksellisiin asiakassuhteisiin. Puhelinmyynnissämme asiakkaita palvelee kymmenkunta myyjää,
joista kullakin on vastuullaan reilut 100 asiakkuutta. Myös
nettitilausasiakkailla on oma myyjänsä, joka on yhteydessä
asiakkaaseen säännöllisesti, sopimuksen mukaan.
Meillä on hyvät, pitkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiin
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa KHTT:llä
on omia sopimustuottajia muiden luottotoimittajien lisäksi.
Laajan varastovalikoiman lisäksi tarjoamme erityistuotteita ja
-palveluita asiakaskohtaisesti. Voimme sopimuksesta varata
asiakkaalle esim. oman varastopaikan.

Tuoretuotteen perusti Rainer Harlin vuonna 1984. Hänen
johdollaan yritys kasvoi alkuaikojen HeVi-tukusta tämän
päivän monipuoliseksi, kaikissa tuoteryhmissä palvelevaksi
tukkukaupaksi. Vuonna 1999 yrityksen vetovastuu siirtyi
seuraavalle sukupolvelle, Rainerin pojalle Jari Harlinille. Nykyisellään noin reilu kolmannes liikevaihdosta tulee HeVistä,
eli hedelmistä ja vihanneksista.
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Merja Laurinen, Outi Kosonen
ja Pirjo Kinnari ovat vahvoja
HoReCa-myynnin ammattilaisia.

Myyntisihteerit Niina Hyvönen
ja Taina Järvenpää

Tavallisessa auringonvalossa
kasvaneet vihannekset

Parolantie 14 A 36, 13130 Hämeenlinna
Puh. 040 8382 360, juvakas@luukku.com
www.tuoretuote.com
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Ammattiasiakkaat saavat
aina meiltä Ammattilaisten
asiantuntevaa palvelua
Palvelemme ruoka-alan ammattilaisia noin sadan ammattilaisen voimin. Henkilökuntamme on erittäin ammattitaitoista
ja monella on takanaan jo kymmenien vuosien KHTT-ura.
Olemme kasvaneet tasaiseen tahtiin ja tarjoamme niin
noviiseille kuin konkareillekin monipuolisen ja kiinnostavan
työpaikan.

Mari Isomäki toimii varastohenkilökunnan perehdyttäjänä.
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Ammattiylpeytemme
koituu myös
asiakkaidemme parhaaksi:
hoidamme hommat
110-prosenttisesti.

Luottamusmies Jani Tikkanen ja varastopäällikkö Jani
Järvinen pitävät KHTT:tä hyvänä ja varmana työpaikkana.

Hyvä työnantaja
Käytämme varamiesjärjestelmää ja meillä on kaikkiin rooleihin perehdyttämismalli, jolla uusi työntekijä koulutetaan
vähitellen työskentelemään itsenäisesti.

Olemme valmiit
palvelemaan asiakkaita
supernopealla 12/24h
logistiikallamme.
Testaa meitä, niin näet!

Koulutamme työntekijöitämme esiinnousevien tarpeiden
mukaan, koska haluamme että löytämistämme nuorista
lupauksista tulee osa taitavaa, pitkäuraista henkilökuntaamme ja kokeneemmat työntekijämme pysyvät parhaassa
mahdollisessa terässä. Vuosittain päivitettävä koulutusaikataulu sisältää mm. tavarantoimittajien tarjoamia koulutuksia
myynnissä olevista tuotteista ja tuoteuutuuksista.

Kiipula
Rekrytointipalvelu Sihti Oy on
rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen
notkea ammattilainen.
Kun tarvitset HYVIÄ TEKIJÖITÄ,
ota Sihti!

www.sihti.ﬁ

puh. 010 320 6500

Kiipulan puutarha
Myynti: puh. 050 5599 547
www.kiipula.fi
www.tuoretuote.com
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Yli 5000 m2 lattiapinta-alaa ja
hyllytilaa useassa kerroksessa
Hyvin suunnitellut toimitilamme mahdollistavat tehokkaan
toiminnan ja tuoreiden tuotteiden säännölliset kuljetukset.
Oma esipakkaamo, suuret varastotilat, erilliset kylmäsäilytystilat ja temperoidut lähettämöt varmistavat sen, että logistiikka toimii ja tuotteet eivät seiso hyllyillä pitkään. Pystymme
palvelemaan kaikkia yli 1200 asiakastamme heidän kanssaan sovitussa aikataulussa.

Lisää makua, älä suolaa!
Meiran suolattomissa mausteseoksissa ovat
aitojen luonnonmausteiden maut puhtaimmillaan. Ja kun suolaa ei ole, voit käyttää mausteita
huoletta. Monipuolinen valikoima – kätevissä
PET-pakkauksissa!

www.meira.fi
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Arvot:

Missio:

• Asiakaslähtöinen, nopea ja joustava palvelu
• Luotettavuus ja halu sitoutua pitkäkestoiseen yhteistyöhön
• Korkealaatuiset tuotteet ja luotettavat tavarantoimittajat
• Yhteiskunnallisen vastuun kantaminen ympäristö- ja
turvallisuusasioissa

Yhtiön toiminnan tavoitteena on ylittää asiakkaan odotukset
joka kerta, sitoutua asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen
sekä kehittää jatkuvasti toimintaa. Laadukkaan palvelun
kautta haluamme tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa menestyvää ja pitkäkestoista toimintaa.

• Hyvä työyhteisö ja yhtiön historian arvostaminen

Yrittäjät Jari ja Ulla Harlin valtakunnallisen
Patu-ketjun kartan edessä.

Visio:
Olla palveleva, tuttu ja turvallinen; alueen johtava ja luotettavin päivittäistavaratukku

www.tuoretuote.com
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Tuoreesta tavarasta
tarkka huoli

Tuoreet tuotteet vahvalla
logistisella osaamisella

Lämpötilan jatkuva seuranta varastossa on avainasemassa.
KHTT:n eri varastohuoneissa pidetään tuoteryhmäkohtaisesti optimaaliset lämpötilat. Valvonta-anturit ja digitaaliset
mittarit seuraavat lämpötiloja, joille on asetettu hälytysrajat.
Näin on myös autoissa, joissa tavara kuljetetaan asiakkaalle.
Jos lämpötilat muuttuvat ohi säädettyjen rajojen, hälyttää
tämä järjestelmä automaattisesti vastuuhenkilön, varastovalvojan ja auton kuljettajan. Poikkeaman syy tarkistetaan
välittömästi ja korjataan. KHTT on porrastanut kuljetusten
lähdöt kahteen temperoituun lähettämöön toimitusajan mukaan. Tavoitteena on säilyttää katkeamaton kylmäketju koko
logistiikkaprosessin läpi, aina asiakkaalle asti.

Tuoreuden takaaminen tarkoittaa logistiikan tarkkaa hallintaa uusimman tekniikan avulla sekä laadun herkeämätöntä
seuraamista. Tuoreuden takaa hyvien tuotteiden lisäksi
tehokas ja toimiva varaston kierto kullekin tuotteelle sopivassa lämpötilassa joka säilyy läpi koko toimitusketjun. Toimintaamme ohjaa ISO 9001-sertifikaatti. Työtä tehdään tällä
hetkellä lisäksi ympäristönäkökohdat huomioivan ISO 14001
-sertifikaatin ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmän parissa.

Myös valmiit salaatit ja raasteet toimitetaan supernopealla
24h logistisella rytmillä. Ne vaativat oman tarkan lämpötilansa. Valmistaja voi sijoittaa tavaraeriin lämpötila- ja
aikatunnistimet, jotka rekisteröivät tuotteen vaiheet tehtaalta
keittiöön. Näin voidaan jäljittää vaikka mahdollinen jäätymistai lämpenemispaikka kuljetusten ja varastoinnin aikana.
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Panostamme suuresti myös omavalvontaan. Laajennetun
omavalvonnan lisäksi myös tulli valvoo ja ottaa säännöllisesti
näytteitä tuontituotteista. Kotimaiset Kasvikset valvoo puolestaan suomalaisen tuotteiston varastolaatua. Lisäksi kunnallinen elintarvikevalvonta tekee pistokoeluonteista tarkkailua
säännöllisesti.

Kuljettaja Ville Leppänen viemässä aamun tarpeita
Rantasipi Aulangon käyttöön. Vastaanottajana
Elena Skinnari.

Kana Gordon Bleu

- salaatit
- majoneesit
- perunat
- kastikkeet

Herkullisen rapea Kana Cordon Bleu
on perinteisesti täytetty herkullisella
juustolla sekä kalkkunaleikkeellä.

Kana Kiew

Kypsä, yksittäin pakastettu kanan
rintafileepala, jossa herkullinen
täyte juustosta, herkkusienistä
sekä yrteistä. Rapea panerointi pinnalla.

Kana Milanese

Huippusalaatit heti käytössäsi

Kypsä, yksittäin pakastettu kanan rintafileepala, jossa herkullinen tomaattimozzarella täyte. Maissilastupanerointi tekee tuotteesta mukavan rapean.

Kana Hawaji

Kypsä, yksittäin pakastettu mausteinen kananrinta "medaljonki" jonka
päällä ananasrengas ja juustoa.

DINO kananuggetti

Kypsä, yksittäin pakastettu mausteinen kanan- ja kalkkunanlihasta
valmistettu dinosauruksen muotoinen nuggetti. Rapea maissilastupanerointi lisää herkullisuutta.

Kana koipinuija

Mukavan voimakkaan mausteinen
kanankoipinuija, jonka makua ryydittää
herkullinen savuaromi.

Chicken Wings HOT

Kypsiä, yksittäin pakastettuja
voimakkaasti maustettuja kanansiipiä.

Lisätiedot www.hedvi.fi

myynti@hedvi.fi

Ammattina ruoka.
HK Ruokatalo Oy, Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa, vaihde 010 570 100, www.hkpro.fi
www.tuoretuote.com
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Nopea rytmi tilauksesta
toimitukseen
Suurin osa aktiivisista asiakkaistamme tilaa tuotetäydennyksiä kahdesti viikossa. Tilaukset välittyvät puhelinmyynnistä ja
nettitilausjärjestelmästä listatulostimelle. Tästä listat jaetaan
listapöydällä oikeisiin suuntakuormiin.
Kuormat kerätään vaiheittain. Päivän aikana kerätään
valmiiksi teolliset elintarvikkeet ja muut varastotuotteet, ja
yön ja aamun aikana kuormiin liitetään maidot, lihat, kalat,
salaattikomponentit, pakasteet ja muut tilatut tuotteet.
Kutsumme kahta keräilykierrosta ensimmäiseksi ja toiseksi
aalloksi. Kaikki kuormat lastataan autoihin keräilyalueilta ja
kuljetetaan tuoreena ja tehokkaasti asiakkaan tiloihin.

Päivi Salo ja Joni Montonen keräilemässä ”ensimmäisen
aallon” hyllyvalikoimatuotteita aamuyön lähtöihin.

Tilaa sinulle sopivalla tavalla!
• puhelimitse: 03 612 0301
• nettikaupassa: http://kantahameentuoretuote.cobrasys.fi/cgi/etusivu.html
• sähköpostitse: myynti@tuoretuote.com
• faksilla: 03 616 1371
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 02-16.
Pikanoudot ovat mahdollisia arkisin klo 2 alkaen.

KHTT:ltä saa eksoottiset tuotteet
myös pienissä myyntierissä normaalien HeVi-kuormien mukana.
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Tilaus tänään –
toimitus heti
huomenna!

Toisin kuin monilta
muilta, meiltä voit
tilata myös vajaita
myyntieriä.

Tavarantoimittajien tapaaminen ja uusista tuotteista keskustelu sekä hintaneuvottelut ovat tärkeä osa ostotiimin työtä.
Tarjouslaskija ja teollisten elintarvikkeiden sekä non-foodin
ostaja Juha Pennanen tarkastelemassa tehtaanjohtaja Timo
Jokelan kanssa Myllyn Paras Oy:n pakkausten laadukkuutta
ja logistiikan kestämistä.

Harri Lundahl valmistelemassa kerättyä lähetystä kuljetettavaksi asiakkaille. KHTT toimittaa arkisin 23 temperoidulla
kuorma-autolla tuotteita toimialueensa asiakkaille - lähialueelle myös lauantaisin ja sunnuntaisin niin erikseen sovittaessa.

www.rainbowgrowers.nl
www.tuoretuote.com
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Oma kuljetuskalusto
Kanta-Hämeen Tuoretuotteen tiloista lähtee päivittäin noin
500 lähetystä. Oma 12 auton kuljetuskalusto ja kuljettajat
sekä pitkäaikainen sopimuskuljetusyrittäjämme 11 auton
kalustoineen takaavat tehokkaan jakelun ja hyvän asiakaspalvelun. Kuljettajat tuntevat tuoretuotteiden kuljettamiseen
liittyvät erikoisvaatimukset ja kalusto on modernia ja varusteltu esim. kylmä- ja lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin
riittävin termolaittein sekä seurantavälinein.
Kuljettajat lastaavat kuormat ja purkavat ne asiakkaan
tiloihin. Purkutapahtuma ulotetaan palvelutasoltaan jopa
säilytyslämpötilan mukaiseen kuorman erotteluun ja purkamiseen, mikäli näin on neuvotteluvaiheessa asiakkaan
kanssa sovittu.

KHTT:n kuljettaja Janne Salo lähdössä päivän ajorupeamaan.

Toimimme ennen kaikkea joustavasti: voimme esimerkiksi toimittaa halutun yksittäisen tuotteen tiettyä tilaisuutta
varten.

Veho Group Oy Ab
Jasperintie 1, 33960 Pirkkala
puh. 010 569 3034
Myynti avoinna ma-pe klo 9-17
huolto puh. 010 569 3060
varaosat puh. 010 569 3066
www.vehotrucks.fi
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23 auton laivue tekee kellontarkkaa ja tehokasta työtä
Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan
alueella.

Kuljetuksemme
yhdistettynä nopeaan
toimitusrytmiimme ovat
usein meistä näkyvin
osa asiakkaillemme.

KYLMÄLAITTEIDEN

KYLMÄLAITTEIDEN
KYLMÄLAITTEIDEN
SUUNNITTELU JA MITOITUS, MYYNTI, URAKOINTI, ASENNUS, HUOLTO JA KORJAUS

SUUNNITTELU JA MITOITUS, MYYNTI,

SUUNNITTELU
MITOITUS, MYYNTI,
URAKOINTI,
ASENNUS, HUOLTO JA KORJAUS
URAKOINTI,JA
ASENNUS,
HUOLTO
JA KORJAUS
www.kylmaset.fi

SUUNNITTELU JA MITOITUS, MYYNTI, URAKOINTI, ASENNUS, HUOLTO JA KORJAUS

Valkeakoski
Tampere
Hämeenlinna
Valkeakoski
Riihimäki

www.kylmaset.fi
www.kylmaset.fi

puh. 020 757 9970
puh. 020 757 9971
puh. 020 757 9972
p. 020
puh.
020757
7579970
9973

757
Valkeakoski
Tampere puh.p.020
020puh.
7579970
9971
020
Valkeakoski
puh. 020 757 9971
Tampere
Hämeenlinna
p.
020
757
9972
puh.
020
Tampere
Hämeenlinna puh. 020 757 9972
Riihimäki puh.p.020
020puh.
7579973
9973
757
Riihimäki
020
Hämeenlinna

Riihimäki

757 9970
757 9971
757 9972
puh. 020 757 9973

OY

OY

TFT Top Foods Trading Oy
Alppilankatu 2, Naantali
Mikko 045 315 4878, Janne 040 544 7540
www.topfoods.fi

OY

www.tuoretuote.com
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Laaja asiakaskunta
KHTT on huippuunsa viritetty koneisto, joka palvelee HoReCa-, suurkeittiö- ja vähittäiskauppaa. Nopea ”tilaus tänään –
toimitus huomenna” -rytmi on tärkeimpiä vahvuuksiamme.
Toiminnan vahvuudet ovat ammattitaito, kokemus ja nopea
reagointikyky.

Esipakkaamosta
asiakaskohtaisesti
räätälöityjä tuotteita

Vähittäiskauppa luottaa KHTT:seen
Perustamisestamme lähtien vähittäiskauppa on ollut yksi
tärkeimpiä asiakassektoreitamme. Kauppa arvostaa nopeaa palveluamme ja me osallistummekin kampanjoinnin
suunnitteluun aktiivisesti. Tuoretuotteen nopea palvelu tulee
tarpeeseen päivittäistavarakaupan hektisessä ja yllättävässäkin arjessa. Lähialueella toimitukset tapahtuvat muutaman
tunnin sisällä tilauksesta.
Meillä on oma esipakkaamo, jossa tilausten mukaan
valmistuvat vähittäiskauppa-asiakkaillemme myyntivalmiit
ja hinnoitellut hedelmä- ja vihannespakkaukset. Koska
valmistus perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, on tuoreus huipussaan eikä pakkausvalikoimalle aseta rajoja kuin
asiakkaan oma mielikuvitus. Vähittäiskaupan ja kauppaketjujen kanssa suunnitellaan yhdessä markkinointia ja valitaan
kampanjatuotteita.

Joni Montonen hakemassa esipakkaamosta Raili Siivoselta
juuri tuoreeltaan pilkottua, pakattua vesimelonia.

Asiakaskuntamme monipuolisuus on vahvuutemme.
Liity Sinäkin tyytyväisten asiakkaittemme joukkoon.
Saat yksinkertaisesti enemmän ja parempaa!
18
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Julkishallinnon yhteistyökumppani

Huippuravintolasta suurkeittiöön

Kaupunkien ja kuntien palveleminen merkitsee jatkuvaa
yhteydenpitoa ja aktiivista tarjousten laskemista laajoihinkin
kilpailutuksiin. On selvää, että pelkkä hinta ei voi olla ainoa
kilpailuvalttimme kun on kysymys tuoretuotteista ja elintarvikkeista. Palvelukokonaisuuttamme arvostetaan silloin,
kun haetaan parasta kustannustehokkuutta yhdistyneenä
tuotteen, toiminnan ja logistiikan korkeaan kokonaislaatuun.

Ruoan valmistuksessa tärkeintä on tuoreus – ja tietysti myös
saatavuus. Tuotteiden monipuolisuuden, laadun ja tuoreuden ansiosta olemme paitsi ravintoloiden myös suurkeittiöiden luottotoimittaja. KHTT tarjoaa täyden valikoiman
ammattikeittiöiden päivittäistarpeisiin: kaikkea mikä kuuluu
hyvään ruokaan ja ruoanlaittoon. KHTT:stä löytyvät niin tutut
ja tunnetut tuotemerkit, laadukkaat PATU- private label
tuotteet kuin raikkaat ja tuoreet suomalaiset vihannekset ja
hedelmät.

Ravintolat tuntevat hyvän toimittajan
HoReCa-sektorilla myyntineuvottelijamme ovat usein mukana suunnittelemassa uusiutuvia ruokalistoja. Asiakkaat
haluavat usein syödä sesongin mukaan. Joskus pienet yllätyksetkin tekevät terää - esimerkiksi mansikat joulukuussa
tuovat arkeen luksusta!

Pimientoa,
sitruunaruohoa vai
porkkanoita?

täysmehutiivisteet – aidoista marjoista ja hedelmistä
KEVÄINEN HEDELMÄ-RAHKATORTTU
Valmista torttupohja: vatkaa kananmunat ja sokeri vaahdoksi. Lisää muna-sokerivaahtoon keskenään yhdistetyt kuivat aineet. Sekoita keskenään sulatettu voi ja maito,
kaada seos taikinan joukkoon. Sekoita taikina tasaiseksi ja levitä se leivinpaperilla vuorattuun 65 mm vuokaan. Kypsennä 200˚ C uunissa noin 15 minuuttia tai kunnes torttupohjan pinta saa kauniin kullanruskean pinnan. Jäähdytä vuoassa.
Torttupohja:
0,100 kg kananmunaa
0,085 kg sokeria
0,150 kg vehnäjauhoja
0,005 kg leivinjauhetta
0,005 kg vaniljasokeria
0,075 kg voita tai margariinia
0,075 l maitoa
Rahkatäyte:
0,200 l Marlin Trooppista täysmehutiivistettä
0,008 kg liivatelehteä
0,500 kg maitorahkaa
0,085 kg sokeria
0,015 kg vaniljasokeria
0,200 l kuohukermaa
Pinnalle:
0,400 l Marlin Trooppista täysmehutiivistettä
0,010 kg liivatelehteä

Valmista täyte: pehmitä liivatelehdet kylmässä vedessä. Kuumenna osa Marlin Trooppisesta täysmehutiivisteestä kiehuvaksi ja liuota liivatteet siihen. Jäähdytä hetki. Sekoita
haalea liivateliemi maitorahkaan, lisää loppuosa Marlin Trooppisesta täysmehutiivisteestä
sekä sokeri ja vaniljasokeri. Vaahdota kerma ja lisää täytteeseen.
Nosta torttupohja pois vuoasta. Vuoraa vuoka tuorekelmulla ja aseta torttupohja takaisin
vuokaan ilman leivinpaperia. Levitä täyte torttupohjalle. Peitä vuoka tuorekelmulla ja
nosta jääkaappiin. Anna hyytyä ainakin neljän tunnin ajan tai yön yli.
Valmista tortun pinnalle hyytelö: pehmitä liivatelehdet kylmässä vedessä. Kuumenna
tilkka Marlin Trooppista täysmehutiivistettä kiehuvaksi ja liuota liivatteet siihen. Yhdistä
liivateseos loppuosaan Marlin Trooppisesta täysmehutiivisteestä. Jäähdytä hetki. Kaada
seos rahkatäytteen päälle ja nosta torttu uudelleen jääkaappiin. Anna hyytyä muutaman
tunnin ajan.
Tarjoa hedelmä-rahkatorttu annospaloina tai kokonaisena.
Lisää Marli sk-reseptejä osoitteesta: www.eckes-granini.fi/ammattilaiset/kampanjat/

Huom! Ohje on laskennallinen.
Annoskoko:
0,095 kg
Annosmäärä:
20
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Asiointi ja tilaaminen
Hoida tukkutoimituksesi kerralla kuntoon kilpailuttamalla
tukkupalvelusi.

Avainasiakaspäällikkö Esa Raussi
Julkishallinto/Asiakasketjut
Puh. 0400 214 050
esa.raussi@tuoretuote.com
PIRKANMAA, SATAKUNTA JA KANTA-HÄME

Parkano

Mänttä-Vilppula

Kankaanpää

Jämsä

Ylöjärvi

Orivesi

Myyntineuvottelija Marko Koistinen
Puh. 040 450 5208
marko.koistinen@tuoretuote.com

Tampere

Nokia
Kokemäki
Valkeakoski
Huittinen
Akaa

Myyntineuvottelija Sari Kankainen

Hämeenlinna
Forssa

Avainasiakaspäällikkö Jari Mutanen
HoReCa/Vähittäiskauppa
Puh. 050 402 9554
jari.mutanen@tuoretuote.com

Riihimäki
Hyvinkää
Järvenpää

Puh. 040 450 9179
sari.kankainen@tuoretuote.com
UUSIMAA
Myyntineuvottelija Jouni Talonen
Puh. 050 593 8528
jouni.talonen@tuoretuote.com

Kerava

Porvoo
Vantaa
Kauniainen
Helsinki
Espoo

Myyntineuvottelija Miia-Maria Salmi
Puh. 040 450 9326
miia-maria.salmi@tuoretuote.com
Myyntineuvottelija Miika Ikonen
Puh. 040 450 9390
miika.ikonen@tuoretuote.com
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1.
2.
3.
4.
5.

Aloita ottamalla meihin yhteyttä: tuoretuote@tuoretuote.com tai puh. 03 612 0301
Kenttämyyntimme tekee sinulle tarjouksen antamiesi tietojen pohjalta
Asiakassuhteen alkaessa myynti antaa asiakkuuden perustamiseen tarvittavat tiedot luotonvalvontaan. Varsinaiseen asiakkuuden luomiseen menee yksi arkivuorokausi.
Kenttämyynti ottaa itse vastaan uuden asiakkaan ensimmäisen tilauksen, jotta varmistuu että
kaikki sovitut asiat tulevat oikein huomioitua. Ensimmäinen tilaus ei siis voi olla sähköinen.
Kenttämyynti varmistaa kuljetuksen reitityksen ja aikataulut asiakkaan toiveiden mukaisesti
kuskin kanssa.
aina onnistunut tilaus/toimitus.

Myyntineuvottelijat Marko Koistinen ja Jari Mutanen (Pirkanmaa, Satakunta ja Kanta-Häme) sekä Jouni Talonen ja Miia-Maria Salmi (Uusimaa) ovat kentällä asiakkaiden käytettävissä. Lisäksi avainasiakaspäällikkö Esa Raussi palvelee julkishallinnon
asiakkaita. Kaikilla heillä on todella vankka kokemus keittiöalasta ja ratkaisut vähittäiskauppa-asiakkaiden ongelmiin.
www.tuoretuote.com
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Prosessi
Tarkastamme ostotuotteiden laadun, lämpötilat jne. säännöllisesti ja tarkasti. Keräämme sinulle tilaamasi tuotteet ja säilytämme ja kuljetamme ne oikeassa lämpötilassa modernilla
kuljetuskalustollamme. Voit tilata myös vajaita myyntieriä.

Tuttu kuski tuo kuorman ja myös purkaa sen jos näin on
sovittu. Kuski tuo mahdolliset palautuspantit mukanaan.
Kuskin kautta tieto kulkee luontevasti. Vaikka tilaukset ja
mahdollinen reklamointi onkin parasta hoitaa puhelinmyynnin kautta tai sähköisesti, on kuskin välittämä tieto usein
erittäin olennaista.
Meillä lähetteesi kuitataan oikein ja laskutetaan luotonvalvonnan kanssa sovitulla tavalla. Halutessasi tuotamme myös
ABC-analyysit tai esim. julkishallinnon maitotukiraportit
käyttöösi.

Vesa Lähde

Timo Haapasalmi ja Heikki Luukko

Sirpa Ronkka-Niemi ja Heidi Karvinen.

Katriina Ahonen
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Herkullisia leivonnaispakasteita
ja osaavaa palvelua
KHTT tekee yhteistyötä VAASAN Oy:n kanssa tuoresekä pakasteleivonnaisissa. VAASAN on jo vuosien
ajan toimittanut KHTT:lle leivonnaispakasteita, näkkileipiä
sekä tuoreleivonnaisia. Yritysten yhteistyö on hedelmällistä
ja jatkuvaa. KHTT:n pakasteryhmän sisäänostaja Marko Pöysti on yhteydessä VAASAN yhteyshenkilöön lähes
päivittäin. Yhteistyön vuosisuunnittelu hoidetaan yhdessä
KHTT:n yrittäjän ja sisäänoston kanssa. Vuosisuunnitelma
sisältää mm. uutuusesittelyitä KHTT:n henkilökunnalle sekä
useita Patu-myyntikampanjoita. VAASAN tavoite on tuottaa
lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle ja se näkyy KHTT:lle
monipuolisina palveluina ja osaamisena.

Leivonnaispakasteilla herkullista helposti

VAASAN muotoiltavasta leipätaikinasta on helppo loihtia
erinäköisiä ja -makuisia leipiä. Tuoretuotteen valikoimissa on
useita VAASAN pakastetuotteita.

VAASAN leivonnaispakasteet ovat leipiä, kahvileipiä sekä
suolaisia leivonnaistuotteita. Valikoimassa on vaihtoehtoja
nostattamattomasta taikinasta aina sulattaen tarjoiluvalmiisiin leivonnaisiin. Tuotteita kehitetään omien innovaatioiden,
trendien ja asiakkaiden antaman palautteen perusteella
markkinoinnin ja ammattitaitoisten tuotekehittäjien yhteistyönä. Leivonnaispakasteet kulkevat tehtaissa osaavan tuotantohenkilöstön käsissä taikinasta linjalle ja sieltä pakastespiraalin kautta pakkaamoon. Tuotteiden laatua varmistetaan
läpi koko tuotantoketjun.

Yhteistyömme KHTT:n kanssa on kasvanut ja kehittynyt vuosien aikana, kertoo Merja Pakkanen VAASAN
Oy:ltä. VAASAN Oy:n koekeittiö Paja on liiketoiminnan kehittämisen tukikohta. Keittiömestari Marko
Hirvonen kiertää tilaisuuksissa eri puolilla Suomea ja
tapaa asiakasyritysten edustajia Pajalla. Myös KantaHämeen Tuoretuotteen asiakkaat ovat olleet Pajalla
tutustumassa uutuuksiin ja tuotteiden tuunaamiseen.

www.tuoretuote.com
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Luotettava Patu-tukkuri
Suomen Palvelutukkurit Oy, tuttavallisemmin Patu, perustettiin 1997, kun joukko yksityisiä tukkuliikkeitä päätti yhdistää
voimansa valtakunnalliseksi ketjuksi. Kanta-Hämeen Tuoretuote on Patun perustajajäsen.
Vanhimmat Patu-tukkurit ovat toimineet alalla jo yli 40 vuotta. Monen Patu-tukun toiminta perustuu perheyrittäjyyteen,
aivan kuten Kanta-Hämeen Tuoretuotteenkin.

O

Patu-tukkujen vahvuutena ovat:
• Palvelualttius
• Asiakastuntemus
• Tuotetuntemus
• Erityistilanteiden hoito

Patun asiakkaita ovat:
• Julkiset laitokset
• Henkilöstöravintolat
• Ravintolat
• Hotellit
• Baarit ja kahvilat
• Pito- ja ateriapalvelut
• Vähittäiskaupat
• Valmistava teollisuus
• Pikaruokalat, pizzeriat ja grillit
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Alhainen
lki
hiilijalanjä
alainen
Pirkanma te
lähituo

• viljelty Suomessa Kangasalla, saatavana ympäri vuoden
• viljelty ilman kemiallisia torjunta-aineita
• kasvatettu oman vesivoimalan tuottamalla uusiutuvalla energialla
• viljelty suljetussa kierrossa, ei ravinnepäästöjä vesiin
Virolan puutarha
Puh. (03) 377 1190
www.oksasenyrtit.com
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Lähellä asiakasta
Patu-ketju on levittäytynyt lähes koko Suomeen. Tällä
hetkellä yhteistyöketjuun kuuluu kahdeksan Patu-palvelutukkuria. Patun liikeidean perustana on yhdistää alueellinen
osaaminen ja palveluhalu valtakunnalliseen ostovoimaan ja
markkinointiin. Alueellisuus on Patun vahvuus. Logistiikkaputki toimii kuitenkin tehokkaasti ja tarkasti myös lähialueiden ulkopuolelle.

Jaakko Halenius keräämässä huippuedullisia Patu Private
Label –tuotteita.

P E R U N O I D E N A AT E L I A

Perunaa joka lähtöön

Säästä aikaa ja voimia! Jalostamme perunan sinulle sopivaan muotoon, vaikka kypsäksi keittämällä.

SÄILYTYS +4˚C SÄILYVYYS 5 viikkoa
PAKKAUKSET 1,5 kg, 3 kg ja 7,5 kg

ovat
isperunat
JEPO valm eettomia!
in
äa
nlaisia
täysin lis
tä minkää
sa ei käyte
.
Prosessis
asta vettä
– vain puhd
lisäaineita

n YMPÄRISTÖVASTUU alkaa jo viljelijöistämme, jotka noudattavat maatalouden
ympäristötuen myöntämisvaatimuksia. Kaikki tuotannon aikana syntyvät sivutuotteet
otetaan talteen. Perunankuoret käytetään rehunvalmistukseen, ja pesu- ja prosessivedet
käsitellään ensin omassa puhdistamossamme ja sen jälkeen kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa. Jalostusprosessimme ympäristökuormitus on pienin mahdollinen.

JEPO veitsikuorittu raakaperuna

on tasalaatuista ympäri vuoden. Se on keittämistä vaille
käyttövalmis ja säästää siten käyttäjän aikaa ja vaivaa.
Meiltä myös raakoja leikattuja perunatuotteita.
BASPOTATIS

MOSPOTATIS

PORTIONSPOTATIS

YLEISPERUNA

SOSEPERUNA

ANNOSPERUNA

10 KG
VEITSIKUORITTU – RAAKA
KNIVSKALAD – RÅ

AINEKSET
Peruna, natriumdisulfiitti (E223).

ANVÄNDNING
Bör sköljas i kallt vatten före användning,
för att avlägsna överflödig stärkelse.
KÄYTTÖ
Kokt potatis passar bäst som tillbehör
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen
till varmrätter, till soppor, lådor, gryträtter
käyttöä ylimääräisen tärkkelyksen
och frestelser.
poistamiseksi. Soveltuu keitettynä
parhaiten lisäkeperunaksi sekä keittoihin, TILLAGNING
laatikoihin, pataruokiin ja kiusauksiin.
I kombiugn med ånga (100 ˚C) cirka 20
minuter. Kan hållas varm under lock
KYPSENNYS
högst 1 timme.
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 20 minuuttia. Lämpösäilytys kannen FÖRVARING
alla enintään 1 tunti.
I kylrum +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
SÄILYTYS
tätt tillsluten påse.
Kylmiössä +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
Ravintoarvot / Näringsvärden 100g
tiiviisti suljetussa pussissaan.
Energia / Energi: 340 kJ (80 kcal)
Proteiini / Protein: 1,8 g
INGREDIENSER
Hiilihydraatit / Kolhydrater: 18 g
Potatis, natriumdisulfit (E223).
Rasva / Fett: 0,1 g
MARKKINOINTI JA MYYNTI / MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING:
JEPO • Pensalantie 120 • 66850 Jepua • +358 (0)6 789 8700
Suupohjan Perunalaakso • Välitie 2 • 64350 Karijoki • +358 (0)6 268 0780

VALMISTAJA / TILLVERKARE:

10 KG
VEITSIKUORITTU – RAAKA
KNIVSKALAD – RÅ

AINEKSET
Peruna, natriumdisulfiitti (E223).
KÄYTTÖ
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen
käyttöä ylimääräisen tärkkelyksen
poistamiseksi. Soveltuu parhaiten
perunasoseen, sosekeittojen ja
leivonnan raaka-aineeksi.

JEPO Voltti,
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

KYPSENNYS
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 20 minuuttia. Lämpösäilytys
kannen alla enintään 1 tunti.

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
Alkuperämaa: Suomi • Ursprungsland: Finland

SÄILYTYS
Kylmiössä +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
tiiviisti suljetussa pussissaan.
INGREDIENSER
Potatis, natriumdisulfit (E223).

6 416438 022011

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning kan brännas.

ANVÄNDNING
Bör sköljas i kallt vatten före
användning, för att avlägsna överflödig
stärkelse. Passar bäst som tillbehör till
potatismos, purésoppor och råvara för
bakning.
TILLAGNING
I kombiugn med ånga (100 ˚C) cirka 20
minuter. Kan hållas varm under lock
högst 1 timme.
FÖRVARING
I kylrum +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
tätt tillsluten påse.
Ravintoarvot / Näringsvärden 100g
Energia / Energi: 340 kJ (80 kcal)
Proteiini / Protein: 1,8 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater: 18 g
Rasva / Fett: 0,1 g

MARKKINOINTI JA MYYNTI / MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING:
JEPO • Pensalantie 120 • 66850 Jepua • +358 (0)6 789 8700
Suupohjan Perunalaakso • Välitie 2 • 64350 Karijoki • +358 (0)6 268 0780

VALMISTAJA / TILLVERKARE:

10 KG
VEITSIKUORITTU – RAAKA
KNIVSKALAD – RÅ

AINEKSET
Peruna, natriumdisulfiitti (E223).
KÄYTTÖ
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen
käyttöä ylimääräisen tärkkelyksen
poistamiseksi. Soveltuu keitettynä
parhaiten lisäkeperunaksi, salaatteihin
tai pannulla paistettavaksi.

JEPO Voltti,
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

KYPSENNYS
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 20 minuuttia. Lämpösäilytys
kannen alla enintään 1 tunti.

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
Alkuperämaa: Suomi • Ursprungsland: Finland

SÄILYTYS
Kylmiössä +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
tiiviisti suljetussa pussissaan.
INGREDIENSER
Potatis, natriumdisulfit (E223).

6 416438 021014

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning kan brännas.

ANVÄNDNING
Bör sköljas i kallt vatten före
användning, för att avlägsna överflödig
stärkelse. Passar som kokt bäst som
tillbehör till varmrätter, sallader eller
stekning i stekpanna.
TILLAGNING
I kombiugn med ånga (100 ˚C) cirka 20
minuter. Kan hållas varm under lock
högst 1 timme.
FÖRVARING
I kylrum +2 …+ 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
tätt tillsluten påse.
Ravintoarvot / Näringsvärden 100g
Energia / Energi: 340 kJ (80 kcal)
Proteiini / Protein: 1,8 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater: 18 g
Rasva / Fett: 0,1 g

MARKKINOINTI JA MYYNTI / MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING:
JEPO • Pensalantie 120 • 66850 Jepua • +358 (0)6 789 8700
Suupohjan Perunalaakso • Välitie 2 • 64350 Karijoki • +358 (0)6 268 0780

VALMISTAJA / TILLVERKARE:
JEPO Voltti,
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
Alkuperämaa: Suomi • Ursprungsland: Finland

6 416438 020017

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning kan brännas.

Tummumisenestoaine:
natriumdisulfiitti (E223)

Studio PAP

JEPO valmisperuna

valmistetaan Sous
Vide -menetelmällä ja ovat lyhyen kuumennuksen
jälkeen valmiita tarjottaviksi. Niitä voidaan käyttää
myös sellaisenaan, esimerkiksi perunasalaateissa.

UUTTA JEPO pesty luomuperuna
Pensalantie 120 • 66850 Jepua • (06) 789 8700 • info@jepo.fi

www.tuoretuote.com
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Patu Hämeenlinna tarjoaa suurkeittiöille
monipuolisen tuotevalikoiman:
• Tuoreet kasvikset
• Esikäsitellyt kasvikset
• Pakasteet
• Maito- ja rasvatuotteet
• Säilykkeet ja teolliset elintarvikkeet
• Myllytuotteet
• Mehut ja virvoitusjuomat
• Mausteet ja makeiset
• Kattaustarvikkeet ja pehmopaperit
• Tuoreleivät ja leivonnaiset
• Liha- ja kalatuotteet
• Luomu- ja reilun kaupan tuotteet
• Tupakka- ja alkoholituotteet
• Pesu- ja puhdistusaineet
Yhteishankinnat ja edulliset toimittajasopimukset ovat tärkeä
osa Patu-toimintaa. Patun idea toimii kaikkien asiakkaiden
eduksi.

www.palvelutukkurit.fi

Patu-ketjun toimivuuden perustana on yhteistyö
• Yhteinen valtakunnallinen markkinointi
• Yhteiset kotimaiset hankintasopimukset
• Yhteinen tuonti

Varastopäällikkö Jani Järvinen tulotarkastaa Patu-sopimustoimittajan tuote-erän lämpötilan vastaanotossa.
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Tunnettuja merkkituotteita
Suomesta ja ulkomailta
Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parhaita tuoretuotteita läpi vuoden ja vuodenaikojen. Tarjoamme kotimaisia
hedelmiä, vihanneksia ja juureksia sesonkien mukaan ja
täydennämme tarjontaa laadukkailla kansainvälisillä merkkituotteilla. Toimintamme perustuu joustavaan ja nopeaan
palveluun. Valikoimanhallinnassa tärkein lähtökohta ovat
asiakkaiden yksilölliset tarpeet, eli kehitämme tarjontaamme
jatkuvasti.
Tuoretuotteiden ohella Kanta-Hämeen Tuoretuotteen
valikoima kattaa koko suurkeittiöiden ja HoReCa-sektorin
vaativan tuotevalikoiman. Liha, tuore kala, maitotaloustuotteet, pakasteet, teolliset elintarvikkeet sekä keittiöpaperi
ja kerta-astiatuotteet ovat kiinteä osa tukun valikoimaa, ja
niitä hankitaan kaikilta tunnetuilta kotimaisilta valmistajilta.
Teollisten tuontituotteiden osalta hankimme tärkeimmät menekkituotteet yhteisestä Patu-valikoimasta ja täydennämme
valikoimaa yksityisiltä tuontiagentuureilta tuotekohtaisesti.

Suosimme lähiruokaa
ja kotimaisia tuotteita.
Valikoimassamme
on myös laadukkaita
merkkituotteita
ulkomailta.

Asiakkaittemme eksoottisimpienkin toiveiden mukaan
etsimme aktiivisesti parhaita suoratuontiratkaisuja HeVin,
kalojen, äyriäisten sekä maitotaloustuotteiden tuontiin Euroopasta.

Tilaaminen meiltä on helppoa ja nopeaa!
Nettikaupan helppous ja tarjoamamme henkilökohtainen palvelu luovat lyömättömän palvelukokonaisuuden. Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma kenttämyyjä sopimusasioihin ja oma puhelinmyyjä päivittäistä asiointia varten.
Tarjoamme vanhan ajan hyvää palvelua nykyajan energisellä asenteella.

www.tuoretuote.com
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Vitario Oy
VitarioVitario
Oy Oy507
Kyröntie
Kyröntie
Vitario
Oy507
Kyröntie
507 KYRÖ
21800
KYRÖ
Kyröntie
507
2180021800
KYRÖ
02-7218500
02-7218500
21800
KYRÖ
02-7218500
www.valmix.net
www.valmix.net
02-7218500
www.valmix.net
www.valmix.net

Tuoreet, laadukkaat Valmix-salaatit ja -salaattiainekset sekä
Tuoreet,
laadukkaat
Valmix-salaatit
ja -salaattiainekset
Tuoreet,
laadukkaat
Valmix-salaatit
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Rapsakan tuoreet
vihannekset, yrtit ja sienet
KHTT:n korkeaa tuoretuotelaatua arvostetaan laajasti. Vain
parhaat vihannekset, juurekset ja hedelmät kelpuutetaan
mukaan valikoimaamme. Hankimme kotimaiset vihannekset
ja juurekset päivittäin pääasiassa omilta sopimustuottajilta.
Omien sopimusviljelijöiden lisäksi KHTT tekee yhteistyötä
Hollannissa toimivien luotettavien toimittajien kanssa. Näiltä
luottotoimittajilta hankitaan kaikki erikoisemmatkin hedelmät
ja vihannekset, jotka kasvavat eri puolilla maailmaa.
Kasvisten, vihannesten ja yrttien laatua seurataan jatkuvasti.
HeVin laatuvastaava tutkii tuoretuotteet läpi säännöllisesti ja
tekee tiivistä yhteistyöstä tuotetarkkailuvastaavan kanssa.

Marko Pöysti käy säännöllisesti HeVin laadun lävitse asiakkaan eduksi. Yhteistyö varastolla tuotetarkkailusta huolehtivan Sirpa Järvisen kanssa on saumatonta.

Asiakkaamme luottavat tunnettuihin kotimaisiin
ja kansainvälisiin merkkituotteisiimme.
Kotimaiset vihannekset ja juurekset tulevat
omilta sopimustuottajilta päivittäin.

Saisiko olla raikasta
lähiruokaa Varsinais-Suomesta?
Kaarlo Kani on luokitellut vihreät herkkumme parhaaseen
A-puputusluokkaan. Kasvatamme vuosittain noin 10 miljoonaa
ruukku- ja erikoissalaattia sekä yrttiä. Tuotteidemme laadun
takeena on 40 vuoden kokemus.
Pidetään yhteyttä!
Juha Oksanen, puh. 050 564 2265
Oksasen Puutarha, Joenperäntie 224, 21330 Paattinen

www.oksasenpuutarha.fi

www.tuoretuote.com
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Varasto- ja kuljetuspäällikkö Jouni Sievänen järjestelemässä
vähittäiskauppaa varten kampanjasalaattilähetystä.

P. Halkola Oy
61980 Päntäne
www.kylmanen.fi
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valitysmyynti@halkola.inet.fi

www.tuoretuote.com
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Makeaa, kirpeää ja raikasta
– suomalaisia hedelmiä ja marjoja tuoreena pöytään

Päivittäiset toimitukset omilta sopimustuottajilta ovat meille
tärkeitä, etenkin kotimaisen satokauden huippuaikoina.
Toimitusketju on lyhyt: monesti tänään pensaasta tai puusta
poimittu tuote on jo huomenna asiakkaan lautasella.

Aina lähellä,
siksi joustava
32
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Jatkuvat toimitukset ulkomailta tuovat
hedelmät ja vihannekset suomalaisten
asiakkaidemme ulottuville.

www.tuoretuote.com
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Tuoretuontituotteet täydentävät
laajaa valikoimaamme
Ulkomaiset hedelmät ja vihannekset hankitaan suoraan
Euroopan tunnetuimmilta toimittajilta. Eksoottiset hedelmät
tulevat kaukaa, huolella pakattuina. Nopean kuljetus- ja viileäketjun ansiosta hedelmät poimitaan lähes syöntikypsinä.
Lautasellamme on siis hedelmä tulvillaan etelän energiaa.
Toimitukset ulkomailta saapuvat säännöllisesti kolme kertaa
viikossa, joten KHTT pystyy tarjoamaan eksoottisimmatkin
hedelmät aina tuoreina ja raikkaina. Rakennamme valikoimaamme aktiivisesti yhdessä asiakkaiden kanssa.
Mikäli suosikkituotettasi ei löydy hyllyvalikoimistamme,
kerro siitä meille, niin hankimme sitä sinulle jo seuraavaan
kuljetukseen.

34

Kanta-Hämeen TUORETUOTE OY

6 437005 058042

www.tuoretuote.com
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Erikoisempiakin liha-,
riista- ja siipikarjatuotteita
Saamme tuoreet liha-, riista- ja siipikarjatuotteet hovihankkijoiltamme tarkan aikataulun mukaisesti. Tuotteet toimitetaan
asiakkaan toiveiden mukaisesti esivalmisteltuina ja pakattuina. Valikoimaamme kuuluu useimpien suomalaisten tunnettujen lihatalojen koko tuotteisto, eli valinnanvaraa riittää
yksittäisen lihatalon suora-asiakkuuteen verrattuna moninkertaisesti. Lisäksi leikkautamme päivittäin 24h rytmissä
mm. tarkoin räätälöityjä määräpainopihvejä ja –leikkeitä
asiakkaiden tarpeiden mukaan.

NT Finland Oy
North Trade

”We will deliver meat
that we want to serve to
our closest friends”
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Viinikankaari 8 A
01530 Vantaa
Puh. +358 9 7740 4120
Fax. +358 42 1919 50 181
finland@northtrade.fi
www.northtrade.fi

Lihamestari Jukka Vihervaara varmistaa tuotteiden laadun päivittäin.

Jo 45 v u otta su oma l a i s t a na ud a nl i ha j a l o s t u s t a

K a i v o n L i h a K a u n i s m a a O y Tu r k u
www.tuoretuote.com

37

Taatusti tuoretta kalaa
Kalatuotteiden kohdalla tuoreus ja kylmäketjun säilyminen on ehdottoman tärkeää. Tuore ja savustettu kala sekä
erilaiset kalajalosteet ovat suomalaisten makuun. Kalatuotetoimittajamme ovat alansa konkareita ja toimittavat taatusti
tuoretta kalaa. Meiltä ei siis lopu tuore kala kesälläkään ja
hankimme erikoisuuksiakin tarvittaessa.

Raili Siivonen jäittämässä tuorekalaa jäämurskalla
kalakylmiössä.

Tuire Mäkelä keräilemässä tuorelohituotteita.

AB SALMONFARM OY
Sijaitsee Kasnäsissa, Turunmaan saaristossa lähellä
parhaita kalavesiä, omia viljelylaitoksia ja samalla
nopeiden kuljetusyhteyksien päässä.
Puh. (02) 521 0180 • info@salmonfarm.fi • www.salmonfarm.fi
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www.tuoretuote.com
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Maidot, jogurtit ja juustot
Laaja hyllyvalikoima tuontituotteita ja kuuden meijerin tarjoama tilausvalikoima nopeaan toimitukseen tekevät meistä
markkinoiden kilpailukykyisimmän meijeritaloustuotteiden
HoReCa-toimittajan. Suomalaisten maitotuotteiden lisäksi valikoimaamme kuuluu runsaasti ulkomaisia juustoja.
Emme ole unohtaneet myöskään ruoka-aineallergikkoja.

Koekeittiö tarjoaa
ruokaratkaisuja entistä
menestyksekkäämpään
liiketoimintaan.
Ideoita ja inspiraatiota yli
1500 reseptin voimin!
Ilmainen palvelunumero 0800 1 64882

www.unileverfoodsolutions.fi/reseptipankki
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Olemme paras valinta maitotuotteiden toimittajaksi, sillä
kauttamme voi tilata kaikkia Suomesta löytyviä maitotaloustuotteita – ja usein vielä 12h rytmillä.
Tarvittaessa voimme hakea myös voimassaolevat EU:n maitotuet julkishallinnon asiakkaillemme.

KHTT:n kuljettaja Hannu Inovaara valmistelee asiakkaan
kuormat kuljetusta varten varhain aamulla.

Yhteistyökumppaninne ruokaratkaisuissa
Uhrenholt A/S:llä on pitkät
perinteet ja paljon kokemusta meijerituotteiden myynnistä globaalina ruoka-alan
yrityksenä. Meijerituotevalikoimamme kattaa kaikenlaiset juustot, jotka tulevat eri
puolilta maailmaa.
Teglgårdsparken 106 · DK-5500 Middelfart · Tlf. +45 64 41 40 41 · www.uhrenholt.com

www.tuoretuote.com
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Tuoksuvan tuoretta –
leivät ja leivonnaiset
Tuore leipä on arkipäivän ylellisyyttä. Valikoimaamme
kuuluvat niin täysjyvä-, ruis- ja spelttileivät kuin gluteiinittomatkin vaihtoehdot. Toimitamme asiakkaillemme myös
suussa sulavia leivonnaisia. Leivonnaisia on saatavana myös
pakastetuotteina.

Laatua ja tehokkuutta ruokatuotantoon.

www.snellmantrading.fi
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KHTT:n kuljettaja Jari Toikka noutamassa täydennystä Myllyn Paras Oy:n varastosta Sari Koskimaalta.

MEILLÄ PAISTETAAN NYT VALURAUTAPANNULLA!
Olemme ottaneet uuden tuotantolinjamme käyttöön ja
osa tuotteistamme paistetaan nyt perinteiseen tapaan
valurautapannulla. Tarjoamme asiakkaillemme entistä
monipuolisemmin rehellistä, aidosti aitoa kokkien
tekemää ruokaa.
Tutustu tuotevalikoimaamme osoitteessa
www.lagerbladfoods.fi!

Lagerblad Foods Oy I Hermannin Rantatie 20, 00580 HELSINKI | Puh. +358 10 832 7000 | Fax +358 9 7277 0630 I lagerblad@lagerbladfoods.fi
www.lagerbladfoods.fi

www.tuoretuote.com
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Pakasteesta pöytään
KHTT:een valtava pakastevalikoima on erittäin tärkeä
osa hotellien, ravintoloiden, kahviloiden, pitopalveluiden,
pikaravintoloiden ja suurkeittiöiden tarvitsemaa päivittäistäydennystä. Noin 1200 HoReCa-asiakkaamme joukossa lähes
kaikkien tarpeisiin kuuluu nykyään myös pakastetuotteita.
Osa jakeluautoistamme on FRC-luokiteltua ns. kaksoislämpötilakalustoa ja osa FNA-luokitettua kylmäkuljetuskalustoa,
joissa pakasteet kuljetetaan asianmukaisissa pakastekonteissa.
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Pakastehoitaja Marko Virta työn touhussa. Pakasteet säilytetään KHTT:ssa aina alle -20 asteen
lämpötilassa.

Asiakkaamme voi luottaa tavarantoimitustemme laatuun.
Kuvassa Teuvo Nieminen KHTT:n pakastevarastossa.

www.finnamyl.fi

www.kymppi-maukkaat.fi

Perunajauhoilla ja Helmi-suurimoilla teet helposti niin maistuvaa
arkiruokaa kuin kielen mukanaan vieviä juhlaherkkujakin! Ravintoloiden,
suurkeittiöiden ja elintarviketeollisuuden käyttöön toimitamme puhtaat
suomalaiset perunajauhot suuremmissa pakkauksissa.
www.tuoretuote.com
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Marko Virta ja Jani Tikkanen
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Juomatuotteet suoraan hyllystä
Tärkeä osa kahviloiden, ravintoloiden, julkishallinnon keittiöiden ja catering-asiakkaiden palvelua on monipuolisen juomavalikoiman tarjoaminen. Laajan hyllyvalikoiman johdosta
lähes kaikki juomatuotteet on saatavissa välittömästi.
• Mehut
• Vedet
• Energiajuomat
• Limsat
• Mixerit
• Alkoholittomat panimotuotteet
• Alkoholittomat viinit

w w w. pau li g . f i

www.tuoretuote.com
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Mehut, tiivisteet ja soseet
aidoista marjoista ja hedelmistä
ilman lisäaineita.
Bonne Juomat Oy, Mäntynummentie 8, 08500 LOHJA as.
www.bonnejuomat.fi
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Yli 2 000 nimikkeen
alkoholijuomavalikoima
Kanta-Hämeen Tuoretuote välittää anniskelu- ja myyntiluvallisille asiakkaille myös alkoholijuomia omissa suuntakuormissaan. Alkoholikauppayhteistyössä tuotehallinta ja
laskutus hoituu PM-Juomatukku Oy:n tai Swahns Finlandin
toimesta ja myynnin hoitavat Tuoretuotteen osaavat puhelinmyyjät. KHTT:n ammattikuljettajat jakelevat tuotteet asiakkaille muiden tuotteiden kuljetusten yhteydessä.

Yli 2 000 nimikkeen valikoima sisältää tunnettujen alkoholijuomien lisäksi paljon ulkomaisia panimotuotteita ja ravintola-alan tarvikkeita.

Laadukkaasti monipuolisella
tuotevalikoimalla

www.tuoretuote.com
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Teolliset tuotteet, tupakat,
pesu- ja puhdistusaineet,
paperituotteet, astiat…
Valikoimaamme kuuluu myös monia muita, ns. non-foodtuotteita, kuten talouspapereita, serviettejä, pesu- ja puhdistusaineita sekä tupakkatuotteita.
Saat kauttamme myös astioita ja ruoanvalmistusvälineitä
päivittäiseen työhösi.

Tervetuloa asiakkaaksemme ammattilainen!
Meillä sinua palvelee kokenut asiantuntija.
Ota yhteyttä puhelimella 03 612 0301 tai
sähköpostilla tuoretuote@tuoretuote.com,
niin ratkotaan ongelmasi yhdessä.
Meille olet aidosti yhteistyökumppani!

Lisäaineena vain
rakkaus ruokaan
Puljonki Oy | Vepsänjoentie 10, 83900 Juuka | Puh. 0207 66 11 66
puljonki@puljonki.fi | www.puljonki.fi
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Hurmaa
toffeesydämellä!
Sulattamalla valmiit FAZER DUMLE DONITSI ja FAZER DUMLE
MUFFINSSI ovat vitriinin hittituotteita, joita ei voi ohittaa.
Molemmat kätkevät suklaakuorrutteisen pintansa sisään
vastustamattoman Dumle-toffeesydämen.

Uutuus

Fazer Dumle
Muffinssi0382
Tuotenro: 96
Me: 20 x 100 g

Fazer Dumle
Donitsi 0383
Tuotenro: 96
Me: 36 x 71 g

Tutustu laadukkaaseen pakastevalikoimaamme
www.fazer.fi/fazerpro

Lisätietoja oman alueesi edustajalta tai asiakaspalvelustamme
p. 020 555 3368 tai skmyynti@fazer.com
kun haluatte hyvää.

www.tuoretuote.com
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Valmiiksi
paistettu

Tarjoilutuoreet-tuotteet on kehitetty
erityisesti HoReCa-toimintaa varten.
Tuoteperheestä löytyy laaja valikoima
erilaisia kypsäpakasteita.

Kysy lisää
HoReCa-myyntipäällikkö
Sami Virtakoski
puh. 040 542 7242
sami.virtakoski@myllynparas.ﬁ
HoReCa-avainasiakaspäällikkö
Juha Ojala
puh. 040 547 3836
juha.ojala@myllynparas.ﬁ

Uutuus:
herkullinen ja runsastäytteinen kypsä Korvapuusti.

www.myllynparas.ﬁ/horeca

Myllyn Paras Oy on 85-vuotias suomalainen yritys, jolla on pitkät perinteet
mylly- ja pakaste-elintarviketuotannossa. Perheyrityksenä mylly on toiminut
1970-luvun alusta lähtien. Yritys työllistää Hyvinkäällä kahdessa tehtaassaan
yli 100 henkilöä.
Myllyn Paras Oy on Suomen vanhin kauppamylly. Toiminta on laajentunut
alkuvuosien kauramyllystä nykyaikaiseksi, korkeasti automatisoiduksi ja tehokkaaksi tuotantolaitokseksi. Tuotannossamme pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kotimaista viljaa vuosittaisesta satotilanteesta riippuen.
Tuotekehitys on suuntautunut vahvasti runsaskuituisiin viljatuotteisiin.
Myllyn Paras aloitti 1988 ensimmäisenä Suomessa laminoitujen pakastetaikinoiden valmistuksen. Tämä loi vahvan pohjan pakastetehtaan kehitykselle.
Pakastetaikinoiden markkinajohtajuus ja vuosikymmenien tuotantokokemus
takaavat vahvan tietotaidon, joka on ollut perustana myös leivonnaispakasteiden tuotekehityksessä. Voidaksemme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin, olemme nyt panostaneet voimakkaasti erityisesti kypsäpakasteiden
kehittämiseen HoReCa-sektorille.
Haluamme tarjota HoReCa-asiakkaillemme kokonaispalvelua, joka perustuu
innovaatioihin, vahvaan kokemukseen ja suomalaiseen yrittämiseen.

