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Valkosipuli- 
habanero- 
majonaadi

Välimeren 
majonaadi

BBQ- 
majonaadi

Curry- 
majonaadi

Majoneesipohjainen marinointikastike 
lihan, kanan ja kalan marinointiin 

MAJONAADI
Uusimpana tuotekategoriana Kapteenilta!

Majonaadiamme käytetään perinteisten marinadien 
tapaan. Se antaa palvelutiskiin edukseen erottuvan 
ulkonäön ja hyvän säilyvyyden. Majonaadilla liha ja kana 

säilyttävät mehevyytensä paremmin kuin perinteisillä marinadeilla 
grillattaessa. 

Ulkonäkö on kohdallaan kun grillaat majonaadilla! Majonaadi ka-
ramellisoituu ja antaa upean pinnan lihalle. Makua ei pidä unohtaa 
sillä se on tuotekehityksemme lähtökohta. Majonaadi antaa grilli-
herkuille suussa sulavan ja täyteläisen majoneesin maun, kuiten-
kaan sitä liioittelematta.

Majonaadilla maustettua lihaa, kanaa ja kalaa voi valmistaa 
myös pannulla tai uunissa. Uunissa valmistettu majonaadilla 
maustettu lohifile saa kauniin värin ja herkullisen maun. Naudan-
filepihvi kuumalla pannulla paistettuna saa todella herkullisen ja 
rapean pinnan.

Viime vuonna toimme markkinoille Välimeren majonaadin,  josta 
saimme todella hyvää palautetta. Palautteen pohjalta rohkaistuimme 
tuomaan tälle vuodelle peräti kolme uutta herkullista Majonaadia!

Majonaadiemme kaveriksi

MAISSIHIUTALEET

Kanasta, Curry-majonaadista ja  maissihiutaleista 
valmistettu Crispy-kana on kesän 2020 hittituote!

Majonaadissa pyöräytetty kana- possu tai kalafile pyöräytetään maissihiutaleissa jonka 
jälkeen paistetaan joko pannulla tai grillissä. Pinnasta tulee erityisen rapea ja maukas!
Maissihiutaleet tarttuvat hyvin majonaadilla maustetun pihvin pintaan ja kestävät palvelutiskistä 
matkan kesämökille hienosti. Nämä eivät ole perus maissilastumuroja vaan juuri tähän tarkoituk-
seen tarkoitettuja hiutaleita, jotka kestävät vettymättä huomattavasti paremmin lihan pinnasssa.

Kokeile Välimeren majonaadia ja maissihiutaleita 
kalalle,  Valkosipuli-habanero- tai BBQ-Majonaadia 

maissihiutaleilla possulle ja currymajonaadia hiutaleilla 
kanalle. Kysy Kapteenilta lisää vinkkejä majonaadien 

ja maissihiutaleiden yhdistelyyn!

Aineisosat:  maissi,  sokeri,  
suola (2,5%)

MAISSIHIUTALEET
Pakkaus: 3 kg ämpäri

Yhdestä ämpärillisestä 
majonaadia valmistettuihin 
maissihiutalekuorrutettui-
hin fileisiin tai pihveihin 
tarvitaan n. kaksi ämpäriä 
maissihiutaleita.
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MAJONAADIT

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, 
omenamehu, etikka, 
kananmunajauhe,  suola (4,2 
%), sokeri, mausteet (oregano, 
basilika, minttu, valkosipuli, 
mustapippuri, rakuuna, fenkoli), 
tomaattijauhe, paprikarouhe, 
sakeutusaineet (E412,E415), 
sitruunahappo, säilöntäaineet 
(E211,E202), paprikauute

VÄLIMEREN 
MAJONAADI
Välimeren mausteilla maustettu 
täyteläinen majonaadi. Sopii 
kaikelle lihalle, kanalle ja 
kalalle.
Pakkaus: 10 kg ämpäri

Energia kcal/kJ 469/1964
Rasva 47 g
 josta tyydyttyneet 3,2 g
Hiilihydraatti 8,7 g
 josta sokeria 7,4 g
Proteiini 2,0 g
Suola 4,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, maus-
teet (paprika, valkosipuli, sipuli, 
curry, juustokumina, koriante-
ri, kurkuma, cayanne, musta-
pippuri, valkopippuri, timjami, 
neilikka), paprikarouhe, etik-
ka, kananmunajauhe, omena-
mehu, suola (4,3 %), soijakas-
tike, sokeri, maltodekstriini, 
hiivauute, sakeuttamisaineet 
( E412, E415), säilöntäaineet 
(E202, E211), sinappijauhe, 
väri (E150a, E160c), aromit

BBQ- 
MAJONAADI
Tämä on sitä jenkkityyliä josta 
majonaadien idea on lähtöisin! 
Vahvat amerikkalaiset-BBQ 
maut. Sopii erityisen hyvin 
naudalle ja possulle.
Pakkaus: 10 kg ämpäri

Energia kcal/KJ 364 /1521
Rasva/fett 33 g
 josta tyydyttyneet 2,4 g
Hiilihydraatti 12 g
 josta sokeria 8,0 g
Proteiini 2,5 g
Suola 4,3 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

UUTUUS

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, ka-
nanmunajauhe, paprikarouhe, 
mausteet (valkosipuli, papri-
ka, mustapippuri, valkopippu-
ri, viherpippuri, chili), etikka, 
omenamehu, suola (4,2 %), so-
keri, habaneromurska, sitruu-
namehu, sakeuttamisaineet 
( E412,E415), säilöntäaineet 
(E202,E211)

VALKOSIPULI-
HABANERO-
MAJONAADI
Sopiva yhdistelmä valkosipulia 
ja maltillista tulisuutta. Toimii 
erittäin hyvin possulle, naudalle 
ja kanalle.
Pakkaus: 10 kg ämpäri

Energia kcal/KJ 360 /1504
Rasva 33 g
 josta tyydyttyneet 2,5 g
Hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria 6,3 g
Proteiini  2,8 g
Suola/salt  4,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

UUTUUS

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, huna-
ja-etikka, omenamehu, kanan-
munajauhe, suola (4,4 %), so-
keri, mausteet (curry, inkivääri, 
korianteri), sitruunamehu, sa-
keuttamisaineet (E412, E415), 
säilöntäaineet (E202, E211)

CURRY- 
MAJONAADI
Pehmeä ja täyteläinen curryn 
maku. Kanalle ja possulle. Ko-
keile maissihiutalekuorrutettua 
currymajonaadi kanaa!
Pakkaus: 10 kg ämpäri

Energia kcal/Kj 411/1720
Rasva 39 g
 josta tyydyttyneet 2,8 g
Hiilihydraatti 12 g
 josta sokeria 11 g
Proteiini/kolhydrat 1,4 g
Suola/salt 4,4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

UUTUUS
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Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, 
ketsuppi, hunajaetikka, suola 
(2,8 %), soijakastike, mausteet 
(valkosipuli, paprika, curry, korianteri, 
mustapippuri, valkopippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, kurkuma, 
cayanne, neilikka, viherpippuri, 
chili), maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, säilöntäaineet (E202,E211), 
sakeuttamisaineet (E412,E415), 
sitruunahappo, paprikauute, aromi

HUNAJA-
PIPPURIMARINADI
Pippuriseoksella maustettu 
ja hunajalla makeutettu 
voimakas marinadi. 
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 313/1308
Rasva 28 g 
 josta tyydyttyneet  1,7 g 
Hiilihydraatti  13 g 
 josta sokeria  7,6 g 
Proteiini 1,6 g 
Suola 2,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SUOSIKKIMARINADIT
Kapteenin perusmarinadien kestosuosikit jotka maistuvat  vuodesta toiseen. Sopivat lihalle kuin lihalle.

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, 
soijakastike, ketsuppi, suola (3,3 %), 
mausteet (paprika, curry, korianteri, 
valkosipuli, kurkuma, cayanne, 
neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, mustapippuri, 
viherpippuri, chili), maltodekstriini, 
hiivauute, sokeri, sakeuttamisaineet 
(E412,E415), sitruunahappo,säilöntäaineet 
(E202,E211), paprikauute, aromi

MARINOINTI- JA 
GRILLAUSKASTIKE
Suosittu perusmarinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri Energia kcal/kJ 320/1339 

Rasva 30 g 
 josta tyydyttyneet  1,7 g 
Hiilihydraatti  9,3 g 
 josta sokeria 5,5 g 
Proteiini 1,4 g 
Suola 3,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, sokeri, tomaattijauhe, 
punaviinietikka, suola (3,9%), mausteet 
(paprika, chili, sipuli, valkosipuli), 
sokerikulööri,  sakeutusaine (E415, 
E412), säilöntäaineet (E211, E202), 
aromi (savu)

TUMMA  
BBQ-MARINADI
Kevyt, erittäin tumma, 
savuaromilla maustettu, 
makeahko marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 86/361
Rasva 0,2g
 josta tyydyttyneet 0,04 g
Hiilihydraatti 19 g
 josta sokeria 17 g
Proteiini 1,5g
Suola 3,9 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, 
ketsuppi, soijakastike, suola (3,8 %), 
siirappi, konjakki (1,6 %), mausteet 
(valkosipuli, paprika, mustapippuri, 
valkopippuri, viherpippuri, chili, curry, 
korianteri, kurkuma, cayanne, neilikka, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja), 
maltodekstriini, hiivauute, sokeri, sitruuna-
happo, säilöntäaineet (E202,E211), paprika-
uute, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
aromi

KONJAKKI-
MARINADI
Hieno, aromikas.  
Valmistuksessa käytetty 
aitoa konjakkia.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 268/1196 
Rasva 25 g 
 josta tyydyttyneet  1,4 g 
Hiilihydraatti  11 g 
 josta sokeria 7,0 g 
Proteiini 1,5 g 
Suola 3,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, 
ketsuppi, hunajaetikka, suola (2,8 %), 
mausteet (valkosipuli, paprika, curry, 
korianteri, mustapippuri, valkopippuri, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja, 
kurkuma, cayanne, neilikka, viherpippuri, 
chili), maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, säilöntäaineet (E202,E211), 
sakeuttamisaineet (E412,E415), 
sitruunahappo, paprikauute, 
aromi

HUNAJA-VALKO-
SIPULIMARINADI
Vahvasti valkosipulia sisältävä, 
hunajalla makeutettu marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 340/1424
Rasva 30 g     
 josta tyydyttyneet 1,7 g
Hiilihydraatti 14 g
 josta sokeria 9,5 g
Proteiini 1,7 g
Suola 2,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SISÄLTÄÄ AITOA  
KONJAKKIA
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PUNAVIINIMARINADIT
Kapteenin punaviinimarinadit sopivat erityisen hyvin naudanlihalle.  Kokeile myös riistalle ja muille tummille lihoille. 

Ainesosat: vesi, ketsuppi, rypsiöljy, 
punaviini (10 %), suola (4,4 %), mausteet 
(mustapippuri, viherpippuri, paprika, curry, 
korianteri, valkosipuli, kurkuma, cayanne, 
neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja, viherpippuri, chili), 
punaviinietikka, maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
säilöntäaineet (E202,E211), sitruunahappo, 
paprikauute, aromi

PUNAVIINI-
PIPPURIMARINADI
Pippurilla ja aidolla punaviinillä 
maustettu marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 244/1021 
Rasva 22 g 
 josta tyydyttyneet  1,3 g 
Hiilihydraatti  9,2 g 
 josta sokeria 4,1 g 
Proteiini 1,0 g 
Suola 4,4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, ketsuppi, rypsiöljy, suola 
(5,0 %), punaviinietikka, punaviinitiiviste, 
mausteet (mustapippuri, kirveli, persilja, 
valkosipuli, cayanne, paprika, curry, 
korianteri, valkopippuri, kurkuma, neilikka, 
viherpippuri, laakerinlehti, rakuuna, chili), 
soijakastike, maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
säilöntäaineet (E 202,E 211), sitruunahappo, 
paprikauute, aromi

KAPTEENIN 
NAUTAMARINADI
Mainio perusmarinadi naudalle.
Pakkaus: 10 kg kanisteri Energia kcal/kJ 231/967

Rasva 20 g
 josta tyydyttyneet 1,2 g 
Hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria  5,4 g
Proteiini 1,1 g
Suola 5 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

KESPRO: 20010171

SISÄLTÄÄ AITOA  
PUNAVIINIÄ

Ainesosat: : vesi, tomattikastike, punaviini (10%), 
hunajaetikka, suola (4,6 %), mausteet (paprika, 
mustapippuri, persilja, kirveli, curry, laakerinlehti, 
valkopippuri, korianteri, valkosipuli, kurkuma, 
cayanne, neilikka, valkopippuri, rakuuna), 
maltodextriini, hiivauute, sokeri, paprikarouhe, 
sakeutusaineet (E412,E415), väri (E160c), 
säilöntäaineet(E202,E211), sitruunahappo

KIRKAS YRTTI-
PUNAVIINI-
MARINADI
Kirkas, öljytön marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/KJ 60/253
Rasva 0,3 g
 josta tyydyttyneet 0 g
Hiilihydraatti  11 g
 josta sokeria 6,9 g
Proteiini 0,9 g
Suola 4,6 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

UUDISTUNUT!
SISÄLTÄÄ AITOA  

PUNAVIINIÄ
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Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, 
soijakastike, ketsuppi,  mallasuute, suola 
(3,8 %), mausteet (mustapippuri, paprika, 
curry, korianteri, valkosipuli, kurkuma, 
cayanne, neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, viherpippuri, chili), 
paahdettu sipuli, maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
sitruunahappo, säilöntäaineet (E202,E211), 
paprikauute, aromi

OLUTMARINADI
Melko tumma, maltaalla ja 
paahdetulla sipulilla  
maustettu hieno marinadi. 
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 246/1028
Rasva 21 g
 josta tyydyttyneet 1,2 g
Hiilihydraatti 12 g
 josta sokeria 7,3 g
Proteiini 1,5 g
Suola 3,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Energia kcal/kJ 245/1025
Rasva 21 g
 josta tyydyttyneet 1,4 g 
Hiilihydraatti 12 g
 josta sokeria 9,1 g
Proteiini 1,3 g
Suola 3,4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy,  
sinappi, ketsuppi, hunajaetikka,  
suola (3,4%), paahdettu sipuli, mausteet 
(valkosipuli, mustapippuri), pekoni, 
aromit  (pekoni, savu), sakeutusaineet  
(E412, E415), sitruunahappo, 
rasvajauhe, säilöntäaineet  
(E202,  E211), paprikauute

PEKONI- 
SIPULIMARINADI
Aidolla pekonilla ja 
runsaalla määrällä sipulia 
maustettu marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

ERIKOISMARINADIT
Kapteenin rohkeammalla makumaailmalla ryhditetyt marinadit.  Monet käyvät lihalle kuin lihalle.  
Toiset on kehitetty vartavasten tietyille lihoille kuten lammas, possu, jne. Kokeile rohkeasti ja kysy vinkkejä!

Aineisosat: vesi, rypsiöljy, omenamehu, 
hunaja-etikka, suola (3,5 %), omenajauhe, 
paprikarouhe, sakeutusaineet (E412, E415), 
mausteet (cayanne, kaneli), säilöntäaineet 
(E202,E211), aromi (savu), paprikauute

SAVU-OMENA-
MARINADI
Maukkaan omenainen ja 
miedosti savuinen marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 236/988
Rasva 20 g
 josta tyydyttyneet 1,1 g
Hiilihydraatti 13 g
 josta sokeria 9,8 g
Proteiini 0,3 g
Suola 3,5 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, soijakastike, 
vesi, sinappi, suola (4,5 %), mausteet 
(valkosipuli, paprika, curry, korianteri, 
kurkuma, cayanne, neilikka, 
valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja, mustapippuri, 
viherpippuri, chili), maltodekstriini, 
hiivauute, sokeri, sakeuttamisaineet 
(E412,E415), säilöntäaineet (E202,E211),  
paprikauute, sitruunahappo, aromi

JUHLAMARINADI
Tumma, täyteläinen ja 
maukas marinadi. 
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 381/1593 
Rasva 33 g
 josta tyydyttyneet 2,0 g
Hiilihydraatti 17 g
 josta sokeria 14 g
Proteiini 1,9 g 
Suola 4,5 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, ketsuppi, mausteet 
(valkosipuli, paprika, kurkuma, mustapippuri, 
ruohosipuli, curry, valkopippuri, korianteri, 
cayanne, neilikka, viherpippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, chili), sitruunamehu, 
suola (4,1 %), sokeri, maltodekstriini, 
hiivauute, sakeutusaineet  
(E412, E415), säilöntäaineet  
(E202, E211), sitruunahappo, 
aromi

LIMEMARINADI
Hienostunut limen maku ja 
paljon muita mausteita! Sopii 
possulle, kalalle ja kanalle.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

energia kcal/kJ 256/1070l
rasva 23 g
 josta tyydyttyneet 1,3 g
hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria 3,5 g
proteiini 1,4 g
suola 4,1 g

LG
Ravintosisältö/100 g:
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ERIKOISMARINADIT

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, 
soijakastike, sinappi, siirappi, 
suola (4,1 %), mausteet (valkosipuli, 
paprika, curry, korianteri, kurkuma, 
cayanne, neilikka, valkopippuri, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, 
persilja, mustapippuri, viherpippuri, 
chili), maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, säilöntäaineet (E202,E211), 
sakeuttamisaineet (E412, E415), 
sitruunahappo, paprikauute, aromi

SOIJA-VALKO- 
SIPULIMARINADI
Tumma, vahvasti valkosipulilla 
maustettu, makea marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 361/1509 
Rasva 30 g
 josta tyydyttyneet 1,8 g
Hiilihydraatti 18 g
 josta sokeria 15 g
Proteiini 1,9 g
Suola 4,1 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Energia kcal/kJ 270/1130
Rasva 24 g
 josta tyydyttyneet 1,4 g
Hiilihydraatti 11 g
 josta sokeria 7,1 g
Proteiini 1,0 g
Suola 4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sokeri, maus-
teet (chili, paprika, valkosipuli, mustapip-
puri, oregano), suola (4,0 %),ketsuppi, 
sakeutusaineet (E412,E415),  säilöntäai-
neet (E202, E211), sorbitoli, sitruunahap-
po, natriumsitraatti,  natriumglutamaat-
ti, aromit (paprika, valkosipuli, cayanne, 
muskottipähkinä, korianteri, kumina)

MEKSIKAANIN 
MARINADI
Tässä marinadissa on makua! 
Yhdistelmä Meksikon yrttejä, 
chiliä ja hapokkuutta! Porsaalle 
ja kanalle suunniteltu marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Makuja maailmalta –
valmistettu Suomessa

Energia kcal/kJ 229/958
Rasva 20 g
 josta tyydyttyneet 1,1 g
Hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria 6,2 g
Proteiini 0,7 g
Suola 3,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Aineisosat: vesi, rypsiöljy, tomaattikas-
tike, sinappi, sitruunamehu, mausteet 
(paprika, sipuli, valkosipuli, mustapip-
puri, cayanne, chili, juustokumina, ko-
rianteri, curry, pomeranssi, kurkuma, 
viherpippuri, basilika, oregano, valko-
pippuri, laakerinlehti, rakuuna, kirveli, 
persilja),  sokeri, omenaviinietikka,  suo-
la (3,2 %), ananasmehu, maltodekstrii-
ni, hiivauute, sakeutusaineet (E412, 
E415), sitruunahappo, säilöntäaineet 
(E202, E211)

FANTASIAMARINADI
Koko maustekaappi yhdessä 
marinadissa! Yrtit, chili ja 
sitruuna nousevat esiin.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 347/1452
Rasva 31 g
 josta tyydyttyneet  1,8 g
Hiilihydraatti 15 g
 josta sokeria 11 g 
Proteiini 1,5 g
Suola 3,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, sinappi, 
hunajaetikka, ketsuppi, soijakastike, 
punaviinietikka, mausteet (paprika, 
curry, korianteri, valkosipuli, 
kurkuma, cayanne, neilikka, 
valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja, mustapippuri, 
viherpippuri, chili), suola (3,2 %), 
maltodekstriini, hiivauute, sokeri, 
sakeutusaineet (E412,E415), 
säilöntäaineet (E202,E211), 
sitruunahappo, paprikauute, aromi

KAPTEENIN 
POSSUMARINADI
Makeahko perusmarinadi 
possulle.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

KESPRO: 20010170
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Ainesosat: vesi, rypsiöljy, ketsuppi, 
mausteet (valkosipuli, paprika, kurkuma, 
mustapippuri, ruohosipuli, curry, valko-
pippuri, korianteri, cayanne, neilikka, vi-
herpippuri, laakerinlehti, kirveli, rakuu-
na, persilja, chili), sitruunamehu, suola 
(4,1 %), sokeri, maltodekstriini, hiivauute, 
sakeutusaineet (E412, E415), säilöntäai-
neet  (E202, E211), sitruunahappo, aromi

LIMEMARINADI
Hienostunut Limen maku ja 
paljon muita mausteita! Sopii 
possulle, kalalle ja kanalle
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 256/1070l
Rasva 23 g
 josta tyydyttyneet 1,3 g
Hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria 3,5 g
Proteiini 1,4 g
Suola 4,1 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

KALAMARINADIT

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, hunaja-etikka, 
ketsuppi, mausteet (mustapippuri, sipuli, tilli, 
ruohosipuli, paprika, curry, korianteri, kurkuma, 
cayanne, neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja), suola (3,9 %), sitruunamehu, 
chilikastike, maltodekstriini, hiivauute, sokeri, 
sakeuttamisaineet (E412,E415), säilöntäaineet 
(E202,E211), paprikauute, aromi

HUNAJAINEN 
KALAMARINADI
Hunajalla makeutettu sekä tillillä 
ja sitruunapippurilla maustettu 
marinadi.
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 324/1356
Rasva 30 g
 josta tyydyttyneet 1,7 g
Hiilihydraatti 10 g
 josta sokeria 7,2 g
Proteiini 0,9 g
Suola 3,9 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, ketsuppi, 
suola (4,3 %), mausteet (tilli, mustapippuri, sipuli, 
ruohosipuli, valkosipuli, paprika, curry, korianteri, 
kurkuma, cayanne, neilikka, valkopippuri, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja, viherpippuri, 
chili), sitruunamehu, chilikastike, maltodekstriini, 
hiivauute, sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
sitruunahappo, säilöntäaineet (E202,E211), 
paprikauute, aromi

KAPTEENIN 
KALAMARINADI
Reilusti maustettu (mm. sitruuna-
pippuri ja tilli) marinadi. 
Pakkaus: 5 kg kanisteri
KESPRO: 20010181

•  Välimeren majonaadi 
(Majonaadit s. 5) 

• Konjakkimarinadi  
(Suosikkimarinadit s. 6)

• Pekoni-sipulimarinadi  
(Erikoismarinadit s. 8)

• Sweet chili -kastike  
(Maustekastikkeet s. 14) 

• Leivitteet ja kuiva- 
mausteseokset (s. 15-16) 

• Pintamausteöljyistämme 
(s. 11-13) lähes kaikki käyvät 
myös kaloille. Kysy lisää!  

MUITA KALAN MARINOINTIIN JA  
MAUSTAMISEEN SOPIVIA TUOTTEITA:

Energia kcal/kJ 322/1346
Rasva 32 g
 josta tyydyttyneet 1,8 g
Hiilihydraatti 6,3 g
 josta sokeria 2,8 g
Proteiini 1,1 g
Suola 4,3 g

LG
Ravintosisältö/100 g:
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Ainesosat: rypsiöljy, osittain kovetettu 
rypsiöljy, yrtit (persilja, kirveli, rakuuna, 
ruohosipuli), aromi (yrtti)

YRTTIÖLJY
Sisältää runsaasti  
yrttejä ja yrttiaromia. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 894/3742
Rasva 98 g
 josta tyydyttyneet 8,6 g
Hiilihydraatti 0,7 g
 josta sokeria 0,0 g
Proteiini 0,4 g
Suola 0 g

Ravintosisältö/100 g:

SUOLATON

PINTAMAUSTEÖLJYT
Kapteenin öljyt sopivat kaikkien lihojen, broilerin ja kalan maustamiseen.  Käyttö  n. 10% lihan painosta marinadien 
tapaan. Öljyt antavat lihalle suojaavan  ja kauniin kiiltävän pinnan ehkäisten hapen pääsyä lihan pintaan.  Voidaan 
käyttää myös kypsän lihan ja salaattien maustamiseen. 

LG

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, suola (3,7 %),  
mausteet (valkosipuli, paprika, 
curry, mustapippuri, valkopippuri, 
korianteri, kurkuma, cayanne, neilikka, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja, 
viherpippuri, chili), maltodekstriini, 
hiivauute, sokeri,  sitruunahappo, 
paprikauute, aromit (BBQ, kurkuma)

LIHA- 
MAUSTEÖLJY
Grillausmausteinen öljy.
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 772/3228
Rasva 78 g
 josta tyydyttyneet 7,8 g
Hiilihydraatti  11 g
 josta sokeria 1,8 g
Proteiini  2,2 g
Suola 3,7 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, osittain kovetettu 
rypsiöljy, mausteet (mustapippuri,  
sinapinsiemen, paprika, cayanne), 
paprikarouhe, aromi (BBQ)

GRILLIÖLJY
BBQ-mausteinen pintamausteöljy. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri.

Energia kcal/kJ 816/3414 
Rasva 87 g
 josta tyydyttyneet 8,2 g
Hiilihydraatti 4,4 g
 josta sokeria 1,0 g
Proteiini 2,0 g
Suola 0 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SUOLATON

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, valkosipulirouhe 
(+ vesi, omenaviinietikka), sokeri, 
paprikarouhe

VALKOSIPULI-
PAPRIKAÖLJY
Mausteena reilusti valkosipulia. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 727/3042
Rasva 74 g
 josta tyydyttyneet 7,6 g
Hiilihydraatti 11 g
 josta sokeria 6,4 g
Proteiini 2,0 g
Suola 0 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SUOLATON

Ainesosat: rypsiöljy, osittain kovetettu rypsi-
öljy, mausteet (valkosipuli, paprika, persilja, 
rakuuna, kirveli, ruohosipuli, kurkuma, mus-
tapippuri, curry, valkopippuri, korianteri, cay-
anne, neilikka, viherpippuri, laakerinlehti, 
chili),  chili- ja paprikarouhe,  suola (3,4 %), 
sokeri, maltodekstriini, hiivauute, 
sitruunahappo, aromi

LÖYTÖRETKEN 
MAUSTEÖLJY
Eurooppalaisille tutut yrtit yh-
distettynä maailman maustei-
siin.Kaikkien lihojen ja kanan 
maustamiseen!
Pakkaus: 9kg kanisteri

Energia kcal/kJ 774/3238
Rasva 80 g
 josta tyydyttyneet 7,2 g
hiilihydraatti 8,7 g
 josta sokeria 2,8 g
Proteiini 1,9 g
Suola 3,4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:
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Energia kcal/kJ 606/2535
Rasva 60 g
 josta tyydyttyneet 6,1 g
Hiilihydraatti 14 g
 josta sokeria 12 g
Proteiini 0,8 g
Suola 6,1 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, osittain kovetettu 
rypsiöljy, soijakastike, mausteet 
(valkosipuli, inkivääri, chili, kaneli, 
 timjami), omenaviinietikka, sokeri, 
suola (6,1%), sitruuna

KARIBIAN JERK 
BBQ -ÖLJY
Karibian maut. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Makuja maailmalta –
valmistettu Suomessa

PINTAMAUSTEÖLJYT

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, paprikarouhe, 
sokeri, omenaviinietikka, mausteet 
(habanero, paprika, cayannepippuri)

CHILIÖLJY
Tulinen öljy kaikkien lihojen ja 
kalojen maustamiseen. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 784/3281
Rasva 82 g
 josta tyydyttyneet 7,9 g
Hiilihydraatti 7,5 g
 josta sokeria 5,5 g
Proteiini 1,0 g
Suola 0 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, soijakastike, 
mausteet (rosmariini, valkosipuli, 
sipuli, mustapippuri, timjami), 
sokeri, suola (6,2 %)

ROSMARIINIÖLJY
Hieno rosmariiniyrttinen öljy. 
Sopii esimerkiksi lampaalle, 
naudalle ja kanalle. Kokeile 
rohkeasti! 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 605/2531
Rasva 57 g
 josta tyydyttyneet 5,7 g
Hiilihydraatti 19 g
 josta sokeria 16 g
Proteiini 1,4 g
Suola 6,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SUOLATON

Kaikki pintamausteöljyt ovat lisäaineettomia  
lukuunottamatta lihamausteöljyä, jossa sitruunahappo ja paprikauute.

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, mausteet 
 (minttu, mustapippuri, valkosipuli), 
sokeri, aromi (minttu), kurkumauute

MINTTUÖLJY
Sopivasti mintunmakuinen öljy 
lampaalle ja muille vahvoille 
lihoille. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 872/3648 
Rasva 94 g
 josta tyydyttyneet 9,1 g
Hiilihydraatti 2,8 g
 josta sokeria 1,5 g
Proteiini 0,9 g
Suola 0 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SUOLATON

Ainesosat: rypsiöljy, osittain 
kovetettu rypsiöljy, siirappi, mausteet 
(mustapippuri, paprika, cayanne), 
suola (4%), aromi (lakritsi)

TURKIN- 
PIPPURIÖLJY
Makeahko turkinpippurikaramel-
linen grillausöljy  kaikille lihoille. 
Pakkaus: 9 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 738/3090
Rasva 76 g
 josta tyydyttyneet 8,0 g
Hiilihydraatti 11 g
 josta sokeria 9,1 g
Proteiini 0,7 g
Suola 4g

Ravintosisältö/100 g:
LG



13TUOTEKANSIO 2020 | Kapteenin Kastikkeetwww.kapteeninkastikkeet.fi

SK-SALAATTIKASTIKKEET
Kapteenin perinteiset ja maistuvat salaattikastikkeet 5 kg kanistereissa.

Ainesosat: rypsiöljy, sinappi, 
sitruunatäysmehu, vesi, sokeri, 
punaviinietikka, appelsiinitäysmehu, 
suola (0,7 %), mausteet (valkosipuli, 
valkopippuri), säilöntäaineet (E202, 
E211),  sakeuttamisaineet (E412,E415)

SINAPPINEN 
SALAATTIKASTIKE
Pakkaus: 5 kg kanisteri Energia kcal/kJ 545/2282

Rasva 52 g
 josta tyydyttyneet 3,0 g
Hiilihydraatti 15 g
 josta sokeria 11 g
Proteiini 0,9 g
Suola 0,7 g

LG
Ravintosisältö/100 g:
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MAUSTEKASTIKKEET

Ainesosat: vesi, sokeri, 
etikka, habaneropyre, 
maissitärkkelys, suola (3 %), 
paprika- ja valkosipulirouhe, 
säilöntäaineet (E211,E202), 
ksantaani

SWEET CHILI
Makea chilikastike. Melko 
tulinen maustekastike. 
Ruoanvalmistukseen, 
maustamiseen ja marinointiin
Pakkaus: 10 kg ämpäri

Energia kcal/kJ 147/614 
Rasva 0,1 g
 josta tyydyttyneet 0,02 g
Hiilihydraatti 34 g
 josta sokeria 29 g
Proteiini 0,6 g
Suola 3 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, siirappi, ketsuppi, 
soijakastike, sokeri, punaviinietikka, 
maissitärkkelys, ananasmehu, 
mausteet (mustapippuri, jalopeno), 
sokerikulööri, paprikauute, aromi 
(savu), säilöntäaineet (E202, E211), 
sitruunahappo, suola (0,8 %)

PULLED PORK 
BBQ-KASTIKE
Tumma, makea grillaus- ja 
glaseerauskastike kaikkeen 
grillaukseen ja ruuan 
maustamiseen. 
Pakkaus: 10 kg kanisteri

Energia kcal/kJ 124/520
Rasva 0,2 g 
 josta tyydyttyneet  0,0 g 
Hiilihydraatti  29 g 
 josta sokeria  24 g 
Proteiini 0,4 g 
Suola 0,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

SOPII ERITYISEN HYVIN 
PULLED PORKILLE JA RIBSEILLE
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LEIVITTEET JA  
KUIVAMAUSTESEOKSET

Ainesosat: suola (47 %), maltodekstriini, hiivauute, mausteet 
(paprika, curry, korianteri, valkosipuli, kurkuma, cayenne, neilikka, 
valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja), sokeri, 
sitruunahappo, aromi

LG

LIHA- JA 
GRILLAUSMAUSTE
Perinteinen ja maukas grillimauste.
Pakkaus: 8 kg ämpäri

Ainesosat: ruokokidesokeri, suola (24 %), paprika, valkosipuli, 
hiivauute, sipuli, juustokumina, korianteri, sinappijauhe, 
mustapippuri, valkopippuri, timjami, aromi (savu)

BBQ-MAUSTESEOS
Jenkkityylinen kuivamausteseos 
lihan pintamaustamiseen.
Pakkaus: 7 kg ämpäri LG

CHILILEIVITE
Sopivan tulinen leivite kaikkien 
makuun. Makua raikastamassa 
sitruuna!
Pakkaus: 6 kg ämpäri

Ainesosat: korppujauho, 
sokeri, suola (8,1 %), mausteet 
(paprika, chili, mustapippuri), 
paprikarouhe, chilirouhe, 
sitruunagranula

Energia kcal/kJ 292/1223
Rasva 1,9 g
 josta tyydyttyneet  0,2 g
Hiilihydraatti 61 g
 josta sokeria 9,1 g
Proteiini 7,2 g
Suola 8,1 g

L
Ravintosisältö/100 g:

KESPRO: 21292445 (3 kg)

Ainesosat: korppujauho, pastajuus-
toraaste (21 %), suola (9,6 %), maus-
teet  (paprika, sipuli, curry, korianteri, 
valkosipuli, kurkuma, cayanne, neilik-
ka, valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja), maltodekstriini, hii-
vauute, sokeri, sitruunahappo, aromi

PARMESANLEIVITE
Pakkaus: 6 kg ämpäri

Energia kcal/kJ 361/1509
Rasva 7,4 g
 josta tyydyttyneet 0,2 g
Hiilihydraatti 54 g
 josta sokeria 1,4 g
Proteiini 16 g
Suola 9,6 g

L
Ravintosisältö/100 g:

HUOM! Tuote on laktoositon  
mutta sisältää maidon ainesosia.

Ainesosat: korppujauho, 
suola (8,9 %), mausteet 
(paprika, sipuli, curry,  korianteri, 
valkosipuli, kurkuma, cayanne, 
neilikka, valkopippuri, 
laakerinlehti, kirveli, rakuuna, 
persilja), maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, sitruunahappo, aromi

LEIVITYSAINESEOS
Punertava perusleivite kaikkeen 
leivitykseen.
Pakkaus: 6 kg ämpäri

L
Ravintosisältö/100 g:
Energia kcal/kJ 318/1330 
Rasva 3,1 g
 josta tyydyttyneet 0,4 g
Hiilihydraatti 62 g
 josta sokeria 2,0 g 
Proteiini 9,3 g
Suola 8,9 g

Ainesosat:  maissihiutale, 
perunahiutale, suola (11%), 
mausteet ( paprika, curry, 
korianteri, valkosipuli, 
kurkuma, cayanne, neilikka, 
valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, 
rakuuna, persilja), dekstroosi, 
maltodekstriini, hiivauute, sokeri, 
aromi, sitruunahappo

GLUTEENITON LEIVITE
Herkullinen maissi- ja perunapoh-
jainen gluteeniton leivite possun ja 
kanan leivitykseen. Antaa pannulla 
rasvan kanssa paistettuna todella 
herkullisen ja rapean pinnan!
Pakkaus: 4 kg ämpäri

LG
Ravintosisältö/100 g:

Energia  kcal/kJ 326/1363
Rasva 0,9 g
 josta tyydyttyneet 0,3 g
Hiilihydraatti 72 g
 josta sokeria 9,5 g
Proteiini 5,8 g
Suola 12 g
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LEIVITTEET JA  
KUIVAMAUSTESEOKSET

Ainesosat: suola 30%, ruokosokeri, rosmariini, timjami, 
paprikarouhe, mustapippurirouhe, kirveli, basilika, 
laakerinlehti 

YRTTI-RUB
Kaiken lihan maustamiseen sopiva 
voimakkaan yrttinen pintamauste.
Pakkaus: 450 g sirotin,  
myyntierä 4 kpl

LG

Ainesosat: suola 25%, ruokosokeri, sinappijauhe, 
savupaprika, mustapippuri, sipuli, valkosipuli

NAUTA-RUB
Naudanlihan ja riistan pinta-
maustamiseen.
Pakkaus: 650 g sirotin,  
myyntierä 4 kpl LG

Ainesosat: vuorisuola (55 %), mustapippuri, paprikarouhe 
sinapinsiemen (keltainen ja musta), sitruunahappo, 
sipulirouhe valkosipulirouhe, sitruuna-aromi

SITRUUNAPIPPURI
Kalan pintamaustamiseen.
Pakkaus: 650 g sirotin, 
myyntierä 4 kpl

LG

Aineisosat: mustapippurirouhe, paprikarouhe, chilirouhe, 
sinapinsiemen, korianterirouhe, sipulirouhe

KORISTEPIPPURI-
PINTAMAUSTESEOS
Seos pippuripihvin maustamiseen ja 
koristamiseen.
Pakkaus: 650 g sirotin,  
myyntierä 4 prk LG

Kätevät eri lihojen maustamiseen!

VALKOSIPULIROUHE
Pakkaus: 550 g sirotin, myyntierä 4 kpl

TILLI
Pakkaus: 120 g sirotin, myyntierä 4 kpl

PERSILJA
Pakkaus: 80 g sirotin, myyntierä 4 kpl

RUOHOSIPULI
Pakkaus: 50 g sirotin, myyntierä 4 kpl

LGKoristemausteet
– lisämausta ja koristele marinoitu 
liha Kapteenin mausteilla 
kätevästi sirottimesta!

Tuunaa lihatiskiäsi

Pintamaustesirottimet

VALKOSIPULI- 
MAJONEESI
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VALKOSIPULI- 
MAJONEESI

Tuotekehittäjän terveiset

on ensimmäinen tuote, jonka kehitin puhtaasti omaan 
tarpeeseen. Kun on kastikefirmassa töissä ja tuotteita 
kehittämässä, tuntui hassulta käydä kaupasta ostamassa 
valkosipulimajoneesia.
Ehkä mieltymys tuotteeseen teki sen, että pitkällistä 
kehitystyötä ei tarvittu ja tuote syntyi vähän kuin itsestään. 
Kaikki, jotka sitä ovat maistaneet, ovat siitä pitäneet. Tämän 
myötä kasvoi paine aloittaa tuotteen teollinen tuotanto.
Tuotteessa on käytetty kuivattua valkosipulirouhetta, 
joka hetken aikaa liottuaan vastaa tuoretta valkosipulia. 
Sen myötä tuotteeseen on saatu rehellinen ja runsas, 
puhdas valkosipulin maku, jota on hieman makeudella 
pehmennetty.
Valkosipulimajoneesia olemme käyttäneet lähes kaikkien 
ruokien maustamiseen. Erityisen hyvää se on keitetyn 
kananmunan kanssa. Tietysti myös pastaruokien, 
hampurilaisten tai lämpimien voileipien kastikkeena. Onpa 
sitä laitettu pitsaankin mausteeksi joko täytteiden sekaan 
tai valmiin pitsan päälle. Luonnollisesti tuote sopii myös 
salaatteja maustamaan.
Valmistusteknisistä syistä käytimme majoneesin raaka-
aineena hieman totuttua vähemmän rasvaa. Tällä saimme 
aikaan hyvän suutuntuman ja keveän maun.

Heli Sinijärvi

Valkosipulimajoneesi

Maukas uutuus
430 g pullossa!
 Tuotetiedot seuraavalla sivulla >>>>
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VK-TUOTTEET
Kapteenin pulloon pakatut kuluttajatuotteet.

Ainesosat: rypsiöljy, soijakastike, vesi, sinappi, suola (4,5 %), 
mausteet (valkosipuli, paprika, curry, korianteri, kurkuma, cayanne, 
neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja, 
mustapippuri, viherpippuri, chili), maltodekstriini, hiivauute, 
sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), säilöntäaineet (E202,E211),   
paprikauute, sitruunahappo, uutteet

JUHLA- 
MARINADI
Pakkaus: 480 g pullo Energia kcal/kJ 380/1591

Proteiini 1,9 g
Hiilihydraatti 17 g
 josta sokeria 14 g
Rasva 33 g
 josta tyydyttyneet 2,0 g
Suola 4,5 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006097

Energia kcal/kJ 124/520
Rasva 0,2 g 
 josta tyydyttyneet  0,0 g 
Hiilihydraatti  29 g 
 josta sokeria  24 g 
Proteiini 0,4 g 
Suola 0,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, siirappi, soijakastike, ketsuppi, 
punaviinietikka, sokeri, maissitärkkelys, ananasmehu, 
mausteet (mustapippuri, jalopeno), sokerikulööri, 
paprikauute, aromi (savu), säilöntäaineet (E202, E211), 
sitruunahappo, suola (0,8%)

PULLED PORK 
BBQ-KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006127

Ainesosat: vesi, sinapinsiemen, isoglukoosi, sokeri, 
rypsiöljy, suola (1,6 %), happamuudensäätöaine (E330), 
etikka,  mausteet  (sipuli, valkopippuri), 
säilöntäaine (E211),  sokerikulööri ja aromi (paprika)

SINAPPI,  
KAPTEENIN 
KULTAINEN
Pakkaus: 500 g pullo

Energia kcal/kJ 232/970
Rasva 13 g
 josta tyydyttyneet 0,7 g
Hiilihydraatti 22 g
 josta sokeria 18 g
Proteiini 4,6 g
Suola 1,6 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Myyntierä: 10 pulloa

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, omenamehu, etikka, 
kananmunajauhe, valkosipulirouhe, sokeri,  
suola (1,2%), sakeuttamisaineet (E412, E415), 
säilöntäaineet (E202, E211)

VALKOSIPULI- 
MAJONEESI
Pakkaus: 430 g pullo Energia kcal/kJ 470/1964l

Rasva 47 g
 josta tyydyttyneet 3,2 g
Hiilihydraatti 8,1 g
 josta sokeria 6,7 g
Proteiini 1,8 g
Suola 1,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Myyntierä: 10 pulloa UUTUUS
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Energia kcal/kJ 320/1339 
Rasva 30 g 
 josta tyydyttyneet  1,7 g 
Hiilihydraatti  9,3 g 
 josta sokeria 5,5 g 
Proteiini 1,4 g 
Suola 3,2 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, soijakastike, ketsuppi, 
suola (3,2 %), mausteet (paprika, curry, korianteri, valkosipuli, 
kurkuma, cayanne, neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, mustapippuri, viherpippuri, chili), 
maltodekstriini, hiivauute, sokeri, sakeuttamisaineet 
(E412,E415), sitruunahappo, säilöntäaineet (E202,E211), 
paprikauute, aromi

MARINOINTI-  
JA GRILLAUS- 
KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006134

LG

Energia kcal/kJ 313/1308
Rasva 28 g 
 josta tyydyttyneet 1,6 g 
Hiilihydraatti  13 g 
 josta sokeria  7,6 g 
Proteiini 1,6 g 
Suola 2,8 g

Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, ketsuppi, hunajaetikka, suola (2,8 
%), soijakastike, mausteet (valkosipuli, paprika, curry, korianteri, 
mustapippuri, valkopippuri, laakerinlehti, kirveli, rakuuna, persilja, 
kurkuma, cayanne, neilikka, viherpippuri, chili), maltodekstriini, 
hiivauute, sokeri, säilöntäaineet (E202,E211), sakeuttamisaineet 
(E412,E415), sitruunahappo, paprikauute, aromi

HUNAJA- 
PIPPURI- 
MARINADI
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006080

Energia kcal/kJ 244 /1021 
Rasva 22 g 
 josta tyydyttyneet  1,3 g 
Hiilihydraatti  9,2 g 
 josta sokeria 4,1 g 
Proteiini 1,0 g 
Suola 4,4 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, ketsuppi, rypsiöljy, punaviini (10 %), suola (4,4 %), 
mausteet (mustapippuri, viherpippuri, paprika, curry, korianteri, 
valkosipuli, kurkuma, cayanne, neilikka, valkopippuri, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja, viherpippuri, chili), punaviinietikka, 
maltodekstriini, hiivauute, sokeri, sakeuttamisaineet (E412,E415), 
säilöntäaineet (E202,E211), sitruunahappo, paprikauute, aromi

PUNAVIINI- 
PIPPURI- 
MARINADI
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006103

Kapteenin pulloon pakatut kuluttajatuotteet.

Energia kcal/kJ 268/1196 
Rasva 25 g 
 josta tyydyttyneet 1,4 g 
Hiilihydraatti  11 g 
 josta sokeria 7,0 g 
Proteiini 1,5 g 
Suola 3,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: vesi, rypsiöljy, sinappi, ketsuppi, soijakastike, 
suola (3,8 %), siirappi, konjakki (1,6 %), mausteet (valkosipuli, 
paprika, mustapippuri, valkopippuri, viherpippuri, chili, 
curry, korianteri, kurkuma, cayanne, neilikka, laakerinlehti, 
kirveli, rakuuna, persilja), maltodekstriini, hiivauute, sokeri, 
sitruunahappo, säilöntäaineet (E202,E211), paprikauute, 
sakeuttamisaineet (E412,E415), aromi

KONJAKKI-
MARINADI
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006110

VK-TUOTTEET
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TUOTE- 
TIETOA

Energia kcal/kJ 545/2282 
Rasva 52 g
 josta tyydyttyneet 3,0 g
Hiilihydraatti 15 g
 josta sokeria 11 g
Proteiini 0,9 g
Suola 0,7 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, sinappi, sitruunatäysmehu, 
vesi, sokeri, punaviinietikka, appelsiinitäysmehu, 
suola (0,7 %), mausteet (valkosipuli, valkopippuri), 
säilöntäaineet (E202, E211), sakeuttamisaineet 
(E412,E415)

SINAPPINEN 
SALAATTI- 
KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006004

Ainesosat: rypsiöljy, vesi, sinappi, 
sitruunatäysmehu, sokeri, punaviinietikka, 
ketsuppi, valkosipuli, chilikastike, suola 
(0,8 %), säilöntäaineet (E202,E211), 
sakeuttamisaineet (E412,E415), paprikauute

CHILI- 
VALKOSIPULI 
SALAATTI- 
KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006028

Energia kcal/kJ 346/1447
Rasva 30 g 
 josta tyydyttyneet  1,7 g 
Hiilihydraatti 16 g 
 josta sokeria 11 g 
Proteiini 1,2 g 
Suola 0,8 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat:rypsiöljy, sinappi, ketsuppi, sokeri, 
punaviinietikka, tomaattijauhe, vesi, chilikastike, 
mausteet (valkosipuli, paprika, valkopippuri, 
mustapippuri, viherpippuri, cayannepippuri, chili),  
suola (1,0 %), säilöntäaineet (E202,E211), 
sakeuttamisaineet (E412,E415)

EDEN- 
SALAATTI- 
KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006035

Energia kcal/kJ 417/1746
Rasva 38 g 
 josta tyydyttyneet  2,2 g 
Hiilihydraatti 14 g 
    josta sokeria 11 g 
Proteiini 1,7 g 
Suola 1,0 g

LG
Ravintosisältö/100 g:

Ainesosat: rypsiöljy, sinappi, HP-kastike (etikka, 
tomaatti, melassi, viinietikka, taateli, sokeri, suola, 
rusina, maissijauho, ruisjauho, tamarindi, soijakastike, 
sinappi, sipuliuute), vesi, sokeri, punaviinietikka, suola 
(0,7 %), mausteet (valkosipuli, valkopippuri), säilöntäaineet 
(E202,E211), sakeuttamisaineet (E412,E415).

PIPPURINEN 
SALAATTI- 
KASTIKE
Pakkaus: 480 g pullo

Myyntierä: 10 pulloa
EAN: 6411990006011

L

Energia kcal/kJ 502/2102 
Rasva 48 g
 josta tyydyttyneet 2,7 g
Hiilihydraatti 14 g
 josta sokeria 12 g
Proteiini 1,2 g
Suola 0,7 g

Ravintosisältö/100 g:

VK-TUOTTEET
Kapteenin pulloon pakatut kuluttajatuotteet.
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TUOTE- 
TIETOA

Valkosipulittomia tuotteita
Currymajonaadi, Pulled Pork BBQ-kastike, Chiliöljy, 
Turkinpippuriöljy, Yrttiöljy, Kapteenin kultainen sinappi, 
Omenamarinadi, Yrtti-rub

Hunajaa sisältävät tuotteet
Currymajonaadi, Hunaja-pippuri marinadi, Hunaja-
valkosipuli marinadi, Hunajainen kalamarinadi, Kapteenin 
possumarinadi, Pekoni-sipulimarinadi, Omenamarinadi

Paprikattomat tuotteet
Currymajonaadi, Karibian Jerk BBQ -öljy, Rosmariiniöljy, 
Minttuöljy, Yrttiöljy, Chili-valkosipuli salaattikastike, 
Pippurinen salaattikastike, Sinappinen salaattikastike

Chilittömät tuotteet
Välimeren majonaadi, Currymajonaadi, Grilliöljy, 
Minttuöljy, Valkosipuliöljy, Yrttiöljy, Rosmariiniöljy, 
Pippurinen salaattikastike, Sinappinen salaattikastike, 
Leivitysaineseos, Parmesanleivite, Yrtti-rub, Nauta-rub

Säilöntäaineettomat tuotteet
Chiliöljy, Grilliöljy, Lihamausteöljy, Minttuöljy, Löytöretken 
mausteöljy, Turkinpippuriöljy, Valkosipuli-paprikaöljy, 
Yrttiöljy, kaikki leivitteet

Sitruunamehuttomat ja   
–hapottomat tuotteet
BBQ-majonaadi, Chiliöljy, Grilliöljy, Minttuöljy, 
Turkinpippuriöljy, Valkosipuli-paprikaöljy, Yrttiöljy,  
Eden salaattikastike, Pippurinen salaattikastike, 
Yrtti-rub, Nauta-rub

Ilman lisättyä sokeria
Grilliöljy ja Yrttiöljy

MUUT AINEISOSATIEDOT

Tuotteemme ovat  
laktoosittomia

Tuotteemme ovat 
 gluteenittomia

lukuun ottamatta: Pippurinen  
salaattikastike ja leivitteet.

Tuotteissamme ei 
ole lisättyä natrium-
glutamaattia (E621)

lukuun ottamatta: Meksikaanin marinadi.

Raaka-aineemme 
 eivät ole geeni-

muunneltuja (GMO) 
eivätkä sisällä 
transrasvoja.
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Sinappi: vesi, sinapinsiemen, isoglukoosi, suola (1,4 %), 
happamuudensäätöaine (E260), mausteet (sipuli, valkopippuri), 
säilöntäaine (E211), sokerikulööri, paprika-aromi.

Soijakastike:  sokerisiirappi, vesi, suola (5,9 %), hydrolysoitu soija, 
väri E150c, sakeuttamisaineet (E407, E412, E466), sitruunahappo, 
säilöntäaine (E211), aromi

Ketsuppi: tomaattisose, sokeri, etikka, modifioitu maissitärkkelys 
(E1422),  suola (1,9 %), sitruunahappo, säilöntäaineet (E211, E202), 
neilikka, chili

Korppujauho: vehnäjauho, vesi, hirvensarvensuola (E503)

Pastajuustoraaste: maito (laktoositon), suola, juoksute,  
väri (E160b), säilöntäaine (E251)

Chili-kastike: punainen chili, etikka, vesi, sokeri, valkosipuli,  
suola (4 %), sakeutusaine (E415)

Curry, jauhettu: korianteri, juustokumina, sinappijauhe, musta-
pippuri, cayanne, inkivääri, suola (6 %) sokeri, maltodekstriini (maissi)

AINESOSIEN AVAUS

E-KOODIAVAIN
E150a väri sokerikulööri

E150c väri sokerikulööri

E150d väri sokerikulööri

E160b väri annatto, biksiini, 
norbiksiini

E160c väri paprikauute 

E202 säilöntäaine kaliumsorbaatti

E211 säilöntäaine natrium- 
bentsoaatti

E251 säilöntäaine natriumnitraatti

E260 happamuuden- 
säätöaine etikkahappo

E330 happamuuden- 
säätöaine sitruunahappo

E331 happamuuden- 
säätöaine natriumsitraatti

E407 emulgointiaine karrageeni

E412 sakeuttamis- 
aine guarkumi

E414 sakeuttamis- 
aine arabikumi

E415 sakeuttamis- 
aine ksantaanikumi

E466 emulgointiaine karboksimetyyli- 
selluloosa

E503 nostatusaine ammoniumkarbonaatti  
(hirvensarvensuola)

E621 aromivahvenne mononatriumglutamaatti

E1442 muunneltu  
tärkkelys

hydroksipropyylidi- 
tärkkelysfosfaatti (maissi)

E1450 muunneltu  
tärkkelys

natriumoktenyylisukkinaatti- 
tärkkelys (peruna)

• gluteenia sisältävät viljat  (vehnä, 
ruis, ohra, kaura,  speltti, kamut-vilja) 
• äyriäiset ja äyriäistuotteet
• kananmunat ja munatuotteet
• kalat ja kalatuotteet,
• maapähkinät ja maapähkinätuotteet
• soijapavut ja soijapaputuotteet
• maito ja maitotuotteet (laktoosi 
mukaan lukien)
• hera

• pähkinät: manteli (Amygdalus 
communis L.), hasselpähkinä  
(Corylus avellana), saksanpähkinä 
(Juglans regia), cashewpähkinä 
(Anacardium occidentale), 
pekaanipähkinä (Carya 
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), 
parapähkinä (Bertholletia 
excelsa), pistaasipähkinä (Pistacia 
vera), Macadamia pähkinä ja  
Queensland pähkinä (Macadamia 
ternifolia) sekä pähkinätuotteet

• selleri ja sellerituotteet
• sinappi ja sinappituotteet
• seesaminsiemenet  ja 
seesaminsiementuotteet
• rikkidioksidi ja sulfiitti, 
joiden pitoisuudet ovat yli 
10 mg/kg tai 10 mg/l SO2:na 
ilmaistuna
• lupiinit ja lupiinituotteet
• nilviäiset ja nilviäistuotteet

 Allergeenit  
jotka pitää 
 ilmoittaa  

lain mukaan

Allergeenit on merkitty 
ainesosiin lihavoituna 
tässä tuotekansiossa 

ja tuotteidemme 
etiketeissä.



• Yli 50 kg tilaukset ilman toimituskuluja.

• Ennen klo 12 tehdyt tilaukset lähetetään yleensä samana päivänä, 
jolloin toimitus suurimpaan osaan maata jo seuraavaksi päiväksi!

• Osa tuotevalikoimastamme löytyy myös keskon valikoimista,  
näissä tuotteissa viivakoodin alla SAP-numero.

• VK-tuotteistamme osaa voi tilata myös Inexin kautta.  
Näissä tuotteissa merkittynä myös myyntierän EAN-koodi

SUORAAN TEHTAALTA:
(02) 762 8006, info@kapteeninkastikkeet.fi

OMAN MYYNTIEDUSTAJASI KAUTTA:
Matti Porrasoja 
0400 322 226

Seppo Lahti 
0400 798 687

Arto Pesonen 
0400 312 602

TILAAMINEN

www.kapteeninkastikkeet.fi
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TURUN SEUTU, LOUNAIS-SUOMI, MUU SUOMI
Matti Porrasoja, myyntipäällikö, 0400 322 226

PÄÄKAUPUNKISEUTU, ETELÄ-SUOMI
Arto Pesonen, 0400 312 602

JYVÄSKYLÄN SEUTU, ITÄ-SUOMI
Seppo Lahti, 0400 798 687

TEHDAS, KOKO SUOMI
Kapteenin Kastikkeet, Velj. Taberman Oy 
Teollisuustie 4, 32210 Loimaa 
(02) 762 8006, info@kapteeninkastikkeet.fi 

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
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3

www.kapteeninkastikkeet.fi

Kapteenin löydät myös Facebookista ja 
Youtubesta nimellä “Kapteenin Kastikkeet”.


