
SALAATTIBAARIIN, NOUTOPÖYTÄÄN,  
ANNOKSIIN

pYTTIPANNUUN

MUNAX  
KOKOMUNAKUUTIO

pussi 1,5 kg

• Take away salaatit, wrapit, 
kolmioleivät, patongit, toastit, 
täytetyt sämpylät ja ruisleivät.
• Kylmänä ja lämpimänä.
• Maukas ja helppo proteiini-
lisä.
• Maidoton, laktoositon, glu-
teeniton, viljaton. 
• Mieto mutta täyteläinen, 
muunneltavissa oleva maku.

Toimii myös pyttipannun 
lisukkeena
joko uunissa tai pannulla 
paistettuna. 

Munax 
KOKOMUNA-
Kuutiot 
RESEPTIIKKAA

MUNAX  
KOKOMUNAKUUTIO 

3X1,5 kg
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TARJOILUEHDOTUKSIA

Kokeile voileipäkakkujen ja kolmio-
leipien täytteissä.  

Vähentää soseutettuna majoneesin 
tarvetta. 

Kokeile paistettuna 
aamiaisbuffeessa ja  

esimerkiksi keittojen lisukkeena. 

TUOTEKUVAUS:
Käyttövalmista, kuutioitua, kypsennettyä kananmunaa. Maidoton, kotimainen ja 
gluteeniton. Valmistettu aidoista kananmunista. Sopii lisukkeeksi, salaatteihin, 
pyttipannuun ja kaikenlaisiin ruokiin – kylmänä tai lämpimänä.  

TUORETAVARA

AINESOSAT:
99,4 % KANANMUNA, 0,5 % suola, sitruunahappo
SÄILYTYSTIEDOT:
+2°C ... +4°C, avaamattomana 25 vrk, avattuna 2 vrk.  
Alkuperämaa:  Suomi
Valmistusmaa:  Suomi

Helppoa ja maukasta, uutta 
heti käyttövalmista, edullista, 
proteiinipitoista, monipuolista, 
kotimaista kananmunista, 
valmistettu Suomessa

KOKOMUNAKUUTIOILLA HETKESSÄ

KASVISRUOKAVALIOON

Kokomunakuu-
tioilla vaihtelua  
kasvisruokava-
lioon. Suolaiset 
napostelutuot-
teet saavat her-
kullisen lisän 
kokomunakuu-
tioista. 

Kääntöpuolella reseptejä



texmex muna-salaatti

MUNA-PEKONIWRAPIT
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15 hlö a´80g   saanto 1,2 kg

Kokomunakuutio   0,500 kg
Yrttituorejuusto   0,500 kg
Juustoraaste cheddar  0,100 kg
Omenamarmeladi   0,080 kg
Valkopippuri jauhettu  ripaus

Mittaa ainekset kulhoon ja aja massa 
tasaiseksi sauvasekoittimella. Tarkista 
maku.

UUNIPERUNAT MUNA-
JUUSTOTÄYTTEELLÄ

Salaattimix
Tomaattia kuutioina
Punasipulia kuutioina
Jalapenoja kuutioina
Maissia säilykkeenä tai pakasteena
Kokomunakuutioita
Mustapapuja tai kidneypapuja säilykkeenä
Korianteria tuoreena
Nachoja 
Juustokastiketta 

10 hlö a´250g  

Pekonikuutiot      0,300 kg
Kevätsipuli      0,150 kg
Kokomunakuutiot     0,400 kg
Cheddarjuustoraaste    0,200 kg
Jäävuorisalaatti suikaleena   0,050 kg
Mantelijauhe      0,100 kg
Majoneesi      0,700 kg
Mustapippurirouhe, valkosipulijauhe
Tortillakuoret      10 kpl
Kypsennä pekonikuutiot ja valuta kuiviksi. Hienonna ke-
vätsipulit. Riko kokomunakuutiot tarvittaessa pienemmiksi. 
Yhdistä kaikki täytteen ainekset ja mausta halutessasi pip-
purilla ja valkosipulijauheella. Levitä tortillakuoren päälle ja 
leikkaa joko pieniksi annospaloiksi tai puoliksi. 
 

Vietnamilaiset kesärullat

Kääräise kokomunakuutiot 
tuoreiden kasvisten sekä ver-
misellin kera riisipaperiin ja 
tarjoa pähkinäkastikkeen ja 
soijan kanssa.

MUNA-MAKARONISALAATTI
160 hlö a´80g   saanto 4,6kg
Makaronia, raaka   2,500 l
Varsiselleriä    0,500 kg
Majoneesia    0,600 kg
Kurkkupikkelsiä   0,180  kg
Makeaa sinappia   0,200 kg
Hunajaa     0,080 kg
Valkoviinietikkaa   0,080 kg
Suolaa     0,035 kg
Kokomunakuutioita  1,000 kg
Sipulia kuutioina   0,200 kg
Paprikaa kuutioina  0,200 kg

Kypsennä makaronit, jäähdytä. Kuutioi varsisellerit. Valmista kastike se-
koittamalla majoneesin joukkoon kurkkupikkelsi, makea sinappi, huna-
ja, valkoviinietikka sekä suola. Yhdistä muut ainekset ja sekoita kastike 
joukkoon. Maista ja anna maustua muutaman tunnin ajan. 
. 

Muna-raejuustolevite

50 hlö a`20g   saanto 1,000 kg

Kokomunakuutioita     0,600 kg
Raejuustoa      0,400 kg
Hunajaa       0,040 kg
Suolaa       0,020 kg
(margariini, yrtit, valkosipuli)  

Sekoita kaikki ainekset sauvasekoittimella tasaisek-
si massaksi. Voit lisätä joukkoon myös margariinia 
(80g) jolloin saat kiiltävämmän ja energiapitoisem-
man lopputuloksen. Mausta halutessasi yrteillä ja 
valkosipulilla. 


