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• Uusi, erittäin helposti ja

nopeasti liukeneva koostumus.
• Raikas ja marjaisa maku
tulee aidoista marjoista.
• Valmis tarjottavaksi heti
sekoituksen jälkeen!
• Kestää erinomaisesti kylmäsäilytystä ja jopa pakastamista.
• Laktoositon, gluteeniton,
soijaton, maidoton,
ei sisällä kananmunaa.

Kuningatarkiisseli

Uuden Kuningatarkiisselin lisäksi Promixvalikoimassa on monta herkullisen marjaisaa
ja hedelmäistä kiisselimakua:

Kylmään veteen sekoitettavat, raikkaat
Promix-kiisselit sisältävät runsaasti marjoja ja
aitoja makuja. Sokeria niissä on tavanomaista
vähemmän.

• Aurinkohedelmäkiisseli
• Aprikoosikiisseli
• Mansikkakiisseli
• Mustikkakiisseli

Helppotekoiset Promix-kiisselit eivät kuoretu
eivätkä harmaannu kylmäsäilytyksessä, joten
ne voidaan huoletta valmistaa jo käyttöä
edeltävänä päivänä.
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• Omena-kanelikiisseli
• Puolukkakiisseli
• Sitruunakiisseli
• Vadelmakiisseli

Ainesosat		

Promix Kuningatarkiisseli
1,8 kg 8 l

L = laktoositon
VL = vähälaktoosinen
G = gluteeniton
M = maidoton
S = soijaton
K = ei sisällä
		kananmunaa

Ravintosisltö/100 g

sokeri, muunnettu maissitärkkelys (E1442),
glukoosi, maltodekstriini (maissi), vadelma,
mustaherukka, happamuudensäätöaine
(E330), mustikkakuitu, mustikkajauhe,
hapettumisenestoaine (E300), aromit
(vadelma ja mustikka). Marjajauheiden
yhteenlaskettu osuus 4,3 %.

Energiaa kJ/kcal
Proteiinia, g
Hiilihydraattia, g
Rasvaa, g 		

Annostelu
1588/380
0,2
94
0,1

225 g
kiisseliainesta
+ 9 dl vettä =
1 l valmista
kiisseliä.

Myyntierä 1,8 kg
helposti
hävitettävässä
muovipussissa
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Kysy Promixtuotteita
tukkuriltasi!
www.promix.fi

Prominent
Food GMP Oy

Vuonna 2006 perustettu Prominent Food on suomalainen elintarviketuotteiden valmistaja ja osa
Condite Oy:tä. Pääkonttorimme ja tuotantotilamme sijaitsevat Keravalla. Suurtalouksien
lisäksi suurimpia asiakkaitamme ovat päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus.
Tavoitteenamme on tarjota terveellisiä ja helppokäyttöisiä tuotteita, joiden avulla hyvä ruoka
valmistuu lähes itsestään. Erikoisalaamme ovat

keitto-, kastike-, liemi-, pata- ja jälkiruokaainekset sekä mausteet ja erilaiset riisit.
Joustava tuotantomme ja laaja raakaainepohjamme antaa mahdollisuuden myös
erilaisiin asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.
Prominent Foodille on myönnetty BRC-sertifikaatti eli British Retail Consortiumin laatima
tekninen laatu- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä
erityisesti elintarviketeollisuuden käyttöön.

Myynti:
Risto Schönberg
Alue-edustaja, Oulu
risto.schonberg@prominentfood.com
044 743 7732

Hannu Koponen
Alue-edustaja, Kuopio
hannu.koponen@prominentfood.com
044 743 7739
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