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Vuonna 1993 tutustui yrittäjä Ilkka Wikholm idyllisen pariisilaislähiön kahvilassa 
lämpimään täytettyyn leipään. Grillattu herkku teki vaikutuksen maun lisäksi 
pitkällä ulkomuodollaan. Oli välittömästi selvää, että tämä uutuus lähtisi mukaan 
koti-Suomeen. Tästä alkoi sittemmin Mr. Paniniksi nimetyn maukkaan ja 
mutkattoman tuttavuuden tarina.

Mr. Panineja alettiin tarjoilla Wikholmin kahvilassa, Porissa. Suosion kasvaessa 
niiden valmistus siirrettiin Mr. Paninin omaan keittiöön Ulvilaan. Rapean ja 
valloittavan leivän maine levisi nopeasti ja niin Mr. Paninia vietiin ympäri maata. 
Suomalaiset ottivat vaivattoman evään omakseen.

Vuonna 2015 paninileivän reseptiä muokattiin yhteistyössä paikallisen leipomon 
kanssa sopimaan myös kotiuuneihin. Uudistuksen myötä Mr. Paninia alettiin myydä 
ruokakaupoissa. Nykyään Mr. Panini onkin tuttu näky niin liikenneasemillla ja 
kahviloissa kuin lähikaupan tiskissäkin.

Ylpeästi Avainlippua heiluttava ja Hyvää Suomesta -merkkiä kantava Mr. Panini 
on käsityönä koottu lämmin, rapea ja runsastäytteinen makuelämys. Paninit 
valmistetaan käyttäen kotimaista tuoretta leipää, itsetehtyä majoneesia, tuoreita 
raaka-aineita ja 100 % kotimaista lihaa. Laadun varmistamiseksi jokainen panini 
tarkastetaan ennen pakkaamista.

Tänä päivänä hymyilevän Mr. Paninin voi tavata Suomen lisäksi myös Ruotsissa, ja 
tuohon hymyyn sisältyy lupaus: aina yhtä maukasta parhaista raaka-aineista.

MR. PANINI KONSEPTI

Kasvata myyntiä: valitse valmis ja 
tunnettu menestyskonsepti 

• Ei konseptimaksua

• Käyttöönotto on helppoa ja onnistuu 
olemassa oleviin kalusteisiin.

• Myyntipaketti räätälöidään 
tarpeidesi mukaan.  

• Saat myös käyttöösi maksuttoman 
markkinointimateriaalin.

• Paninit ovat valmiita tuoretuotteita – 
sinun tarvitsee vain pariloida niitä 4 
minuuttia ja tarjoilla ne asiakkaalle 
hymyn kera.

VALMISTUS
Paninit valmistetaan omassa keittiössämme 
Ulvilassa.

TILAUS JA TOIMITUS
Panineja voit tilata suoraan meiltä tai tukku-
kauppojen kautta. Toimitus tapahtuu pääsääntöi-
sesti kahden arkipäivän kuluessa.

ESILLEPANO JA MARKKINOINTI
Varmista, että myyntisi sujuu. Meiltä saat käyttöösi  
kattavan ja ilmaisen markkinointimateriaalin.

PAISTAMINEN
Paninit paistuvat noin 4 minuutissa.

TARJOILU
Panineiden mukana saat käyttöösi tarjoilupussit.  
Tarjoile paninit asiakkaalle hymyn kera.

Mistä kaikki alkoi

2



Ulvilan leipäkeittiö
JOKAINEN PANINI ON HUOLELLISEN 
KÄSITYÖN TULOS

Ulvilasta löytyy oma leipäkeittiömme, jossa 
suomalainen ammattitaito ja laadukkaat raaka-aineet 
kohtaavat. Täällä lähileipomosta saapuvien tuoreiden 
leipien väliin lisätään käsityönä runsaasti herkullisia 
täytteitä, majoneesia ja juustoa.
 
Teemme paljon työtä, jotta tuotteemme maistuisivat 
mahdollisimman herkullisilta. Huolella valittujen 
maukkaiden täytteiden lisäksi merkittävässä roolissa 
ovat oman keittiömme valmistamat majoneesit, jotka 
tekevät paninista todella mehevän makuelämyksen.
 
Mr. Paninille on myönnetty Avainlippu- ja Hyvää 
Suomesta -merkit. Avainlippu kertoo tuotteen 
olevan tehty Suomessa, suomalaisiin oloihin. Hyvää 
Suomesta -merkki puolestaan on suomalaisten 
pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki, joka 
kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä. 
Näin haluamme tehdä tuotteemme myös jatkossa. 
Käsityönä suomalaiseen makuun.
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Ainutlaatuinen resepti

Tärkeä osa paninia on suomalainen leipä. Ainut-
laatuinen leipä kehitettiin yhteistyössä Porin 
Leivän kanssa varta vasten Mr. Paninille. Tuoreet 
leivät saapuvat päivittäin vain viiden kilometrin 
päässä sijaitsevasta leipomosta Ulvilan leipäkeit-
tiöömme, jossa viimeistelemme makuelämyksen 
maistuvalla majoneesilla, juustolla ja herkullisilla 
täytteillä. 
 
Porin Leipä on satakuntalainen perheyritys, jolla 
on yli 65-vuoden kokemus laadukkaan lähiruoan 
tuottamisesta. Vahva ammattitaito ja innovatiivi-
suus käyvät ilmi laadukkaista ja ennen kaikkea 
maultaan erinomaisista tuotteista.

Mr. Paninin leipä 

• Ainutlaatuinen resepti

• Kotimainen

• Lisäaineeton

• Porilainen perheyritys
• Perustettu 1947
• Työntekijöitä n. 160

Uunituoreena lähileipomosta

Paninit vauhdittavat muiden
tuotteiden myyntiä

4



Paninit vauhdittavat muiden
tuotteiden myyntiä

Autokeitaan ravintolapäällikkö Mika Ikävalkon 
mukaan panini on näppärä take away -tuote.

Paninit ovat olleet Hannes Kortesalmen Valtatie 
4:n varrella sijaitsevan Autokeitaan valikoimissa 
alusta asti. Yhdessätoista vuodessa ne ovat 
löytäneet uskollisen asiakaskuntansa. 

Maukas panini maistuu monelle

Laadukkaiden raaka-aineiden ja herkullisten 
täytteiden ansiosta panini maistuu monelle. 

- Eniten paninia myydään tien päällä 
liikkujille, mutta lämmin panini maistuu 
pikalounaaksi erityisesti nuorisolle ja läheisessä 
kauppakeskuksessa vieraileville perheille, 
Kortesalmi kertoo.

Paninit lisäävät myös muiden tuotteiden myyntiä. 
Kortesalmen mukaan paninin oheen ostetaan 
tyypillisesti virvoitusjuomia tai kahvi. - Panini on 
helppo nauttia myös autossa, Kortesalmi lisää.

Lomasesonki tuo lisää myyntiä

Loma-ajat tuovat Suomen teille lisää matkalaisia 
ja silloin myös paninien myynti lisääntyy 
merkittävästi. 

- Panineja myydään sesonkina jopa 100 
kappaletta päivässä, Kortesalmi kertoo.

Hänen mukaansa paninien suurta suosiota 
selittää se, että niissä on käytetty laadukkaita 
kotimaisia raaka-aineita ja valikoimasta 
löytyvät myös gluteiiniton vaihtoehto sekä 
kasvistäytteinen panini. Niistä Kortesalmi kertoo 
saaneensa asiakkailta kiitosta.
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Syksyn uutuudet 2021
Höstens nyheter 2021

Poistuvat tuotteet
Utgående produkter

40026 Savulohipanini

40018 Gluteeniton Kanapanini

40029 
Rukiinen Savulohipanini

235g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (2 KPL)

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Uudistettu resepti!

Uudistettu rukiinen leipä!

40028 
Gluteeniton Kanapanini

235g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (2 KPL)

6 405096 200282

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI
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Kanapanini
Kinkku-Salamipanini

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Mr. Panini curry-mangomajoneesi: rypsiöljy, vesi, mangosose, 
kananmunankeltuainen, sweet chili -kastike (vesi, sokeri, chili, valkosipuli, suola), sokeri, 
etikka, sinappi, mausteseos (curry, kurkuma, paprika, ruohosipuli, kerma-ja curryaromi), suola, 
sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi). Broilerinfilee 25 %: broileri (Suomi), vesi, dekstroosi, 
suola, tapiokatärkkelys, stabilointiaineet (E450, E451). Juusto (Suomi).  
Tuote saattaa sisältää broilerin luuta.
Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g.
Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, jäst. 
Mr.Panini curry-mangomajonnäs: rypsolja, vatten, mangopuré, äggula, sweet chilisås (vatten, socker, 
chili, vitlök, salt), socker, ättika, senap, kryddblandning (curry, gurkmeja, paprika, gräslök, grädd- och 
curryarom), salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi). 
Kycklingfilé 25 %: kyckling (Finland), vatten, dextros, salt, tapiokastärkelse, stabiliseringsmedel (E450, 
E451). Ost (Finland). 
Produkten kan innehålla kycklingben.

Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g. Förvaras under +6°

Kanapanini 235 g
Kycklingpanini 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 081010

6 405096 008024

Tuotenumero: 40001

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Mr. Panini tomaatti-chilimajoneesi: rypsiöljy, vesi, 
kananmunankeltuainen, ananas, mausteseos (mm. tomaatti, paprika, cayenne, viher- ja rosépippuri, 
ruohosipuli, omena, pekoni- ja savuaromi), sokeri, etikka, sinappi, chilitahna (chili, suola, etikka), 
suola, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi). Kinkku 18 %: kinkku (Suomi), vesi, suola, sokeri, 
stabilointiaineet (E450, E451), mausteet (mustapippuri, valkopippuri, korianteri, sipuli, palsternakka), 
hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine (natriumnitriitti). Salami 8 %: porsaanliha (Suomi), silava, 
suola, mausteet (cayenne, paprika, fenkoli, valkosipuli, maustepippuri, muskottipähkinä), glukoosi, 
paprika- ja cayennearomit, hapettumisenestoaine (E300), säilöntäaine (natriumnitriitti).
Juusto (Suomi).
Voimakassuolainen. Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, jäst. 
Mr.Panini tomat-chilimajonnäs: rypsolja, vatten, äggula, ananas, kryddblandning (bl.a. tomat, paprika, 
cayenne, grön- och rosépeppar, gräslök, äppel, bacon- och rökarom), socker, ättika, senap, chilipasta 
(chili, salt, ättika), salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi). Skinka 18 %: skinka (Finland), 
vatten, salt, socker, stabiliseringsmedel (E450, E451), kryddor (svartpeppar, vitpeppar, koriander, lök, 
palsternacka), antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (natriumnitrit). Salami 8 %: griskött 
(Finland), späck, salt, kryddor (cayenne, paprika, fänkål, vitlök, kryddpeppar, muskotnöt), glukos, paprika- 
och cayennearom, antioxidationsmedel (E300), konserveringsmedel (natriumnitrit). Ost (Finland).

Kraftigt saltad. Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g.  Förvaras under +6°

Kinkku-Salamipanini 235 g
Skinka-Salamipanini 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 081003

6 405096 008017

Tuotenumero: 40000

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Suomalaista 
kinkkua & salamia

Suomalaista 
kanaa

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1186 (284)
Rasvaa/Fett, g 16,8
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 2,2

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,6
josta sokereita/varav sockerarter, g 1,2
Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,4
Proteiinia/Protein, g 12,7
Suolaa/Salt, g 1,2

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1496 (359)
Rasvaa/Fett, g 22,3
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 3,4

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,4

josta sokereita/varav sockerarter, g 1,2

Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,4

Proteiinia/Protein, g 10,2
Suolaa/Salt, g 1,5



Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, täysjyväruisjauho (23 %), jodioitu suola, 
vehnägluteeni, rypsiöljy, hiiva, jauhonparanne (E300). Mr. Panini tomaatti-chilimajoneesi: rypsiöljy, 
vesi, kananmunankeltuainen, ananas, mausteseos (mm. paprika, tomaatti, cayenne, valkosipuli, 
viher-, rosé- ja maustepippuri, ruohosipuli, omena, pekoni-ja savuaromi), sokeri, etikka, sinappi, 
chilitahna (chili, suola, etikka), suola, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi)). Kinkku 22 
%: kinkku (Suomi), vesi, suola, sokeri, stabilointiaineet (E450, E451), mausteet (mustapippuri, 
valkopippuri, korianteri, sipuli, palsternakka), hapettumisenestoaine (E301), säilöntäaine 
(natriumnitriitti). Juusto (Suomi). Leipä sisältää ruista 23 %, vastaa 34 % viljaraaka-aineista. 
Voimakassuolainen. Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, fullkornsrågmjöl (23 %), joderat salt, veteglu-
ten, rypsolja, jäst, mjölbehandlingsmedel (E300). Mr.Panini tomat-chilimajonnäs: rypsolja, vatten, äggu-
la, ananas, kryddblandning (bl.a. paprika, tomat, cayenne, vitlök, grön-, rosé- och kryddpeppar, gräslök, 
äppel, bacon- och rökarom), socker, ättika, senap, chilipasta (chili, salt, ättika), salt, förtjockningsmedel 
(guarkärnmjöl, xantangummi). Skinka 22 %: skinka (Finland), vatten, salt, socker, stabiliseringsmedel 
(E450, E451), kryddor (svartpeppar, vitpeppar, koriander, lök, palsternacka), antioxidationsmedel (E301), 
konserveringsmedel (natriumnitrit). Ost (Finland). 
Brödet innehåller 23 % råg, motsvarar 34 % av spannmålsingredienserna.
Kraftigt saltad. Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g. 
Förvaras under +6°

Rukiinen Kinkku Original -panini 235 g
Skinka Original -panini med råg 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

Tuotenumero: 40027

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Rukiinen Kinkku
Original -panini

Kespro
Kesko
Meira Nova
Heino
Metro  
Patu

Suomalaista 
aitoa kinkkua

6 405096 4003476 405096 400347

Kana-AURA® panini

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 400071

Kyckling-AURA®panini 235 g
Kana-AURA® panini 235 g

Suomalaista 
kanaa

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, jäst. 
Mr.Panini blåmögelostmajonnäs: rypsolja, Valio AURA® blåmögelost (Finland) 6 %, vatten, lök, äggula, 
socker, ättika, senap, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi).  Kycklingfilé 25 %: kyckling 
(Finland), vatten, dextros, salt, tapiokastärkelse, stabiliseringsmedel (E450, E451).  
Ost (Finland).

Produkten kan innehålla kycklingben.

Kraftigt saltad. Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g.

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Mr. Panini sinihomejuustomajoneesi: rypsiöljy, Valio AURA® 
sinihomejuusto (Suomi) 6 %, vesi, sipuli, kananmunankeltuainen, sokeri, etikka, sinappi, suola, 
sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi). 
Broilerinfilee 25 %: broileri (Suomi), vesi, dekstroosi, suola, tapiokatärkkelys, stabilointiaineet (E450, 
E451). Juusto (Suomi).

Tuote saattaa sisältää broilerin luuta.

Voimakassuolainen. Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Säilytettävä alle +6°

6 405096 400071

Tuotenumero: 40007

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Kespro
Kesko
Meira Nova
Heino
Metro  
Patu

Suomalaista 
kanaa

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                  / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1372 (330)
Rasvaa/Fett, g 21,7
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 2,3

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,1
josta sokereita/varav sockerarter, g 1,2

Ravintokuitua/Kostfiber 3,4

Proteiinia/Protein, g 9,2
Suolaa/Salt, g 1,3

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                         / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1300 (312)
Rasvaa/Fett, g 19,4
josta tyydyttynyttä/ 
varav mättade fettsyror, g 3,0

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,1

josta sokereita/varav sockerarter, g 0,8

Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,4
Proteiinia/Protein, g 12,1

Suolaa/Salt, g 1,3



Kebab-Valkosipulipanini

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

BBQ  Kana-Pekonipanini

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Mr. Panini kurkku-valkosipulimajoneesi: rypsiöljy, punasipuli, 
vesi, valkosipuli, kananmunankeltuainen, maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, sokeri, suola, 
aromit), tomaattisose, sokeri, sweet chili-kastike (vesi, sokeri, chili, valkosipuli, suola), etikka, 
kuivattu sipuli, sinappi, suola, chilirouhe, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi)). 
Kebabliha 21 %: naudanliha (Suomi), vesi, suola, mausteet (valko- ja mustapippuri, paprika, 
chili, sipuli, valkosipuli, cayennepippuri, rakuuna), aromit (mm. lipstikka), glukoosi, sokeri, 
stabilointiaine (E450). Juusto (Suomi). Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g.
Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, jäst. 
Mr.Panini gurka-vitlökmajonnäs: rypsolja, rödlök, vatten, vitlök, äggula, kryddgurka (gurka, vatten, 
ättika, socker, salt, aromer), tomatpuré, socker, sweet chilisås (vatten, socker, chili, vitlök, salt), ättika, 
torkad lök, senap, salt, chilikross, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi). 
Kebabkött 21 %: nötkött (Finland), vatten, salt, kryddor (vit- och svartpeppar, paprika, chili, lök, vitlök, 
caynnepeppar, dragon), aromer (bl. a. libbsticka), glukos, socker, stabiliserinsmedel (E450). Ost 
(Finland). Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g.  
Förvaras under +6°

Kebab-Valkosipulipanini 235 g
Kebab-Vitlökpanini 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 081027

6 405096 008031

UOMALAISTA 
S

Tuotenumero: 40002

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 44 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Broilerinfilee 21 %: broileri (Suomi), vesi, dekstroosi, suola, 
tapiokatärkkelys, stabilointiaineet (E450, E451). Mr. Panini BBQ-ananasmajoneesi: rypsiöljy, 
BBQ-mausteseos (sokeri, fariinisokeri, sipuli, valkosipuli, chili, paprika, sinapinsiemen, 
juustokumina, mustapippuri, kurkuma, cayenne, oregano, suola, savuaromi), vesi, punasipuli, 
kananmunankeltuainen, tomaattisose, ananas, etikka, sokeri, mausteet (mm. valko-, viher-, 
rosé- ja maustepippuri, ruohosipuli, omena, pekoni-ja savuaromi), chilitahna (chili, suola, etikka), 
sinappi, valkosipuli, suola, sakeuttamisaineet (guarkumi).  Pekoni 11 %: sianliha (Suomi), vesi, suola, 
säilöntäaine (E250), stabilointiaine (E450), hapettumisenestoaine (E301), hunaja. Juusto (Suomi). 
Tuote saattaa sisältää broilerin luuta. Voimakassuolainen. Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g.
Säilytettävä alle +6°
Ingredienser: Paninibröd (Finland) 44 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, 
jäst. Kycklingfilé 21 %: kyckling (Finland), vatten, dextros, salt, tapiokastärkelse, stabiliseringsmedel 
(E450, E451). Mr.Panini BBQ-ananasmajonnäs: rypsolja, BBQ-kryddblandning (socker, farinsocker, 
lök, vitlök, chili, paprika, senapsfrö, spiskummin, svartpeppar, gurkmeja, cayenne, oregano, salt, 
rökarom), vatten, rödlök, äggula, tomatpuré, ananas, ättika, socker, kryddor (bl.a. vit-, grön-, rosé- och 
kryddpeppar, gräslök, äppel, bacon- och rökarom), chilipasta (chili, salt ättika), senap, vitlök, salt, 
förtjockningsmedel (guarkärnmjöl). Bacon 11 %: griskött (Finland), vatten, salt, konserveringsmedel 
(E250), stabiliseringsmedel (E450), antioxidationsmedel (E301), honung. Ost (Finland). 
Produkten kan innehålla kycklingben.
Kraftigt saltad. Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g. Förvaras under +6°

BBQ Kana-pekonipanini 235 g
BBQ Kyckling-Baconpanini 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 081041

6 405096 008055

Tuotenumero: 40004

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Suomalaista 
naudanlihaa

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                    / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/
Energi, kJ (Kcal) 1372 (329)

Rasvaa/Fett, g 21,2
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 3,9

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,6
josta sokereita/ varav sockerarter, g 1,2

Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,5

Proteiinia/Protein, g 9,5
Suolaa/Salt, g 1,2

Ravintosisältö/Näringsinnehåll                 / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1369 (328)
Rasvaa/Fett, g 19
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 3,6

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 24,5
josta sokereita/varav sockerarter, g 2,9

Ravintokuitua/Kostfiber 2,5

Proteiinia/Protein, g 14,1
Suolaa/Salt, g 1,8

Suomalaista kanaa
ja pekonia



Mozzarellapanini
runsaskuituisella leivällä
med fiberrikt bröd

Ingredienser: Fiberrikt paninibröd (Finland) 51 %: (vetemjöl, vatten, morot, solrosfrö, linfrö, havrefiber, 
tillplattat havrekorn, joderat salt, pumpafrö, helkornsrågmjöl, entzymer, vetekli, rypsolja, jäst, 
maltextrakt (korn, råg). Mr. Panini pestomajonnäs: (rypsolja, halvorkad tomat (tomat, solrosolja, salt, 
vitlök, oregano), vatten, pesto (basilika, solrosolja, ost (mjölk (EU), salt, löpe), lysozym av ägg (E1105), 
vatten, olivolja, salt, stärkelse (tapioka, potatis), vitlök, citron), äggula, lök, socker, ättika, senap, salt, 
förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi)). Mozzarellaost 15 %: (mjölk (Schweiz), havssalt, löpe, 
surhetsreglerande medel (E330)). Ost (Finland). 
Brödet innehåller fiber 6,6 g / 100g. Laktosfattig, innehåller laktos 0,2 g / 100g
Förvaras under +6°

Ainesosat: Runsaskuituinen paninileipä (Suomi) 51 %: (vehnäjauho, vesi, porkkana, 
auringonkukansiemen, pellavan siemen, kaurakuitu, kauralitiste, jodioitu suola, kurpitsansiemen, 
täysjyväruisjauho, entsyymit, vehnälese, rypsiöljy, hiiva, mallasuute (ohra, ruis). Mr. Panini 
pestomajoneesi: (rypsiöljy, puolikuivattu tomaatti (tomaatti, auringonkukkaöljy, suola, valkosipuli, 
oregano), vesi, pesto (basilika, auringonkukkaöljy, juusto (maito (EU), suola,  juoksute), kananmunan 
lysotsyymi (E1105), vesi, oliiviöljy, suola, tärkkelys (tapioka, peruna), valko sipuli, sitruuna), kananmunan-
keltuainen, sipuli, sokeri, etikka, sinappi, suola, sakeuttamis aineet (guarkumi, ksantaanikumi)). Mozza-
rellajuusto 15 %: (maito (Sveitsi), merisuola, juoksute, happamuudensäätöaine (E330)). Juusto (Suomi).
Leipä sisältää ravintokuitua 6,6 g / 100 g. Vähälaktoosinen, sisältää laktoosia 0,2 g / 100g
Säilytettävä alle +6°

Mozzarellapanini runsaskuituisella leivällä 235 g
Mozzarellapanini med fiberrikt bröd 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

Tuotenumero: 40023

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Kespro
Kesko
Meira Nova
Heino
Metro  
Patu

Vege-BBQ-Panini

Kespro
Kesko
Meira Nova
Heino
Metro  
Patu

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, rypsolja, salt, jäst. 
Mr.Panini BBQ-vegansås: rypsolja, vegetabilisk fettprodukt (vatten, kokosolja, modifierad stärkelse, 
majsstärkelse, salt, färg (E160b)), kryddgurka (gurka, vatten, ättika, socker, salt, aromer), vatten, 
kryddblandning (rökt paprika, chili, lök, vitlök, paprika, svartpeppar, spiskummin, tomat, curry (bl.a. 
fänkål, bockhornsklöver, kryddpeppar, ingefära, stjärnanis, anis, paprikaextrakt), senapsfrö, cayenne, 
oregano, gurkmeja, koriander, socker, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), 
rökarom), torkad tomat (tomat, solrosolja, salt, vitlök, oregano), tomatpuré, lök, vitlök, ättika, socker, 
chilipasta (chili, salt, ättika), senap, salt, potatisstärkelse. Deli Oats BBQ (Finland) 17 %: vatten, havrekli, 
ärtprotein, bondböneprotein, tomatpuré, sirap, rapsolja, vitvinsvinäger, lökjuicekoncentrat, joderat salt, 
vitlökspulver, aromer (bl.a. rök), svartpeppar. Kraftigt saltad. 
Mjölkfri. Innehåller inga produkter från djurriket.
Förvaras under +6°

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (2 KPL)

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, pellavansiemen, 
vehnälese, rypsiöljy, suola, hiiva. Mr. Panini BBQ-vegekastike: rypsiöljy, vegeraaste (vesi, kookosöljy, 
muunnettu tärkkelys, maissitärkkelys, suola, väri (E160b)), maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, sokeri, 
suola, aromit), vesi, mausteseos (savustettu paprika, chili, sipuli, valkosipuli, paprika, mustapippuri, 
juustokumina, tomaatti, curry (mm. fenkoli, sarviapila, maustepippuri, inkivääri, tähtianis, anis, 
paprikauute), sinapinsiemen, cayenne, oregano, kurkuma, korianteri, sokeri, suola, sakeuttamisaineet 
(guarkumi, ksantaanikumi), savuaromi), kuivattu tomaatti (tomaatti, auringonkukkaöljy, suola, valkosipuli, 
oregano), tomaattisose, sipuli, valkosipuli, etikka, sokeri, chilitahna (chili, suola, etikka), sinappi, suola, 
perunatärkkelys. Delikaura™ BBQ (Suomi) 17 %: vesi, kauralese, herne proteiini, härkäpapu proteiini, 
tomaattisose, siirappi, rapsiöljy, valkoviinietikka, sipulimehutiiviste, jodioitu suola, valkosipulijauhe, aromit 
(mm. savu), mustapippuri.
Voimakassuolainen. Maidoton.  
Tuote ei sisällä eläinperäisiä ainesosia. Säilytettävä alle +6°

Vege-BBQ-panini 235 g
Vege-BBQ-panini 235 g
Tuotenumero: 40022

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

vegaaninen  

Runsaskuituinen
leipä

Ravintosisältö/Näringsinnehåll   /100g /annos 235g                           

Energiaa, kJ (Kcal)/
Energi, kJ (Kcal)

1380 
(330)

3243 
(776)

Rasvaa/Fett, g 17,7 41,5
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 1,8 4,2

Hiilihydraattia/
Kolhydrat, g 31,3 73,6

josta sokereita/
varav sockerarter, g 4,7 11

Ravintokuitua/Kostfiber, g 3,1 7,2
Proteiinia/Protein, g 10,4 24,3
Suolaa/Salt, g 1,4 3,4

Ravintosisältö/Näringsinnehåll               / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1506 (362)
Rasvaa/Fett, g 24,7
josta tyydyttynyttä/ 
varav mättade fettsyror, g 4,2

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 23,1

josta sokereita/varav sockerarter, g 1,5

Ravintokuitua/Kostfiber, g 3,8
Proteiinia/Protein, g 9,4

Suolaa/Salt, g 1,0



Gluteeniton Kanapanini

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Ainesosat: Luontaisesti gluteeniton Paninileipä 49 %: vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, 
tattarijauho, rypsiöljy, auringonkukansiemen, pellavansiemen, peruna, sokeri, psyllium, 
emulgointiaineet (E464, E412), herneproteiini, suola, hiiva, sakeuttamisaine (ksantaanikumi). 
Mr.Panini curry-mangomajoneesi: rypsiöljy, mangosose, vesi, sweet chili -kastike (vesi, sokeri, chili, 
valkosipuli, suola), kananmunankeltuainen, sokeri, etikka, sinappi, mausteseos (curry, kurkuma, 
paprika, ruohosipuli, kerma- ja curryaromi), suola, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi). 
Broilerinfilee 25 %: broileri (Suomi), suola. Juusto (Suomi).
Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.
Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Gluteeniton.
Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Naturligt glutenfritt Paninibröd 49 %: vatten, majsstärkelse, tapiokastärkelse, 
bovetemjöl, rypsolja, solrosfrö, linfrö, potatis, socker, psyllium, emulgeringsmedel (E464, E412), 
ärtprotein, salt, jäst, förtjockningsmedel (xantangummi). Mr.Panini curry-mangomajonnäs: rypsolja, 
mangopuré, vatten, sweet chilisås (vatten, socker, chili, vitlök, salt), äggula, socker, ättika, senap, 
kryddblandning (curry, gurkmeja, paprika, gräslök, grädd- och curryarom), salt, förtjockningsmedel 
(guarkärnmjöl, xantangummi). Kycklingfilé 25 %: kyckling (Finland), salt. Ost (Finland).
Kan innehålla små mängder glutenfritt havre. 
Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100 g. Glutenfri..
Förvaras under +6°

Gluteeniton Kanapanini 235 g
Glutenfri Kycklingpanini 235 g

Tuotenumero: 40028

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (2 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Gluteeniton Kinkkupanini

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Ainesosat: Luontaisesti gluteeniton Paninileipä 49 %: vesi, maissitärkkelys, tapiokatärkkelys, 
tattarijauho, rypsiöljy, auringonkukansiemen, pellavansiemen, peruna, sokeri, psyllium, 
emulgointiaineet (E464, E412), herneproteiini, suola, hiiva, sakeuttamisaine (ksantaanikumi). 
Mr. Panini Mexican-majoneesi: rypsiöljy, maustekurkku (kurkku, vesi, etikka, sokeri, suola, 
aromit), kuivattu tomaatti (tomaatti, auringonkukkaöljy, suola, valkosipuli, oregano), vesi, 
kananmunankeltuainen, sweet chili -kastike (vesi, sokeri, chili, valkosipuli, suola), valkosipuli, 
sokeri, etikka, mausteet (mm. juustokumina, paprika, curry, caynne, oregano, sokeri, suola, 
savuaromi, chiliuute), kuivattu sipuli, sinappi, suola, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi). 
Kinkku 14 %: kinkku (Suomi), vesi, suola, sokeri, stabilointiaineet (E450, E451), mausteet 
(mustapippuri, valkopippuri, korianteri, sipuli, palsternakka), säilöntäaine (natriumnitriitti). Juusto 
(Suomi). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenitonta kauraa.
Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Gluteeniton.
Säilytettävä alle +6°.

Ingredienser: Naturligt glutenfritt Paninibröd 49 %: vatten, majsstärkelse, tapiokastärkelse, 
bovetemjöl, rypsolja, solrosfrö, linfrö, potatis, socker, psyllium, emulgeringsmedel (E464, E412), 
ärtprotein, salt, jäst, förtjockningsmedel (xantangummi). Mr.Panini Mexican-majonnäs: rypsolja, 
kryddgurka (gurka, vatten, ättika, socker, salt, aromer), torkad tomat (tomat, solrosolja, salt, vitlök, 
oregano), vatten, äggula, sweet chilisås (vatten, socker, chili, vitlök, salt), vitlök, socker, ättika, 
kryddor (bl.a. spiskummin, paprika, curry, cayenne, oregano, socker, salt, rökarom, chiliexstrakt), 
torkad lök, senap, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi). Skinka 14 %: skinka 
(Finland), vatten, salt, socker, stabiliserinsmedel (E450, E451), kryddor (svartpeppar, vitpeppar, 
koriander, lök, palsternacka), konserveringsmedel (natriumnitrit). Ost (Finland). 
Kan innehålla små mängder glutenfritt havre. 
Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100 g. Glutenfri.
Förvaras under +6°. 

Gluteeniton Kinkkupanini 235 g
Glutenfri Skinkpanini 235 g

Tuotenumero: 40021

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (2 KPL)

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

gluteeniton

gluteeniton

Ravintosisältö/Näringsinnehåll /100g /annos 235g                           

Energiaa, kJ (Kcal)/
Energi, kJ (Kcal)

1297
(311)

3048 
(731)

Rasvaa/Fett, g 19,6 46,1
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 2,4 5,5

Hiilihydraattia/
Kolhydrat, g 22,1 51,9

josta sokereita/
varav sockerarter, g 2,5 5,9

Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,9 6,7
Proteiinia/Protein, g 9,4 22,1
Suolaa/Salt, g 1,2 2,8

6 405096 200282

Ravintosisältö/Näringsinnehåll /100g /annos 235g                           

Energiaa, kJ (Kcal)/
Energi, kJ (Kcal)

1355
(326)

3184
(766)

Rasvaa/Fett, g 23,2 54,5
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 2,5 5,9

Hiilihydraattia/
Kolhydrat, g 22,2 52,2

josta sokereita/
varav sockerarter, g 2,6 6,1

Ravintokuitua/Kostfiber, g 2,9 6,8
Proteiinia/Protein, g 6,3 14,8
Suolaa/Salt, g 1,1 2,6



Näin valmistat paninin

Mozzarellapanini

Kespro
Kesko

Meira Nova
Heino
Metro  

Patu

Kespro
Kesko
Meira Nova 
Heino
Metro  
Patu

Rukiinen Savulohipanini

Ingredienser: Paninibröd (ursprungsland Finland) 47% [vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetekli, salt, 
jäst], Mr.Panini pestomajonnäs [rypsolja, torkades tomat (tomat, salt, vitlök, oregano), pesto 9% (basilika, 
solrosolja, salt, majsstärkelse, vitlök, ättika, fruktos), vatten, äggula, lök, socker, ättika, salt, senapsfrö, 
surhetsreglerande medel (mjölksyra, citronsyra), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi)], 
mozzarellaost (ursprungsland Schweiz) 15% [pastöriserad mjölk, salt, surhetsreglerande medel 
(citronsyra)], edamerost (ursprungsland Finland) [pastöriserad mjölk, salt, syrakultur, klumpförebyggande 
medel (E460)].

Kraftigt saltad. Innehåller laktos.
Förvaras under +6°

Ainesosat: Paninileipä (alkuperämaa Suomi) 47% [vehnäjauho, vesi, auringonkukansiemen, 
pellavansiemen, vehnälese, suola, hiiva], Mr.Panini pestomajoneesi [rypsiöljy, kuivattu tomaatti (tomaatti, 
suola, valkosipuli, oregano), pesto 9% (basilika, auringonkukkaöljy, suola, maissitärkkelys, valkosipuli, 
etikka, fruktoosi, happamuudensäätöaineet (maitohappo, sitruunahappo), vesi, munankeltuainen, sipuli, 
sokeri, etikka, suola, sinapinsiemen, sakeuttamisaineet (guarkumi, ksantaanikumi)], mozzarellajuusto 
(alkuperämaa Sveitsi) 15% [pastöroitu maito, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)], edamjuusto 
(alkuperämaa Suomi) [pastöroitu maito, suola, hapate, 
paakkuuntumisenestoaine (E460)].

Voimakassuolainen. Sisältää laktoosia.
Säilytettävä alle +6°

Mozzarellapanini 235 g
Mozzarellapanini 235 g

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

6 405096 400361

6 405096 400088

Ravintosisältö/Näringsvärde                100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/
Energi, kJ (Kcal) 1480 (350)

Rasvaa/Fett, g 23,4
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 4,1

Hiilihydraattia/
Kolhydrat, g 24,5

josta sokereita/
varav sockerarter, g 1,8

Proteiinia/Protein, g 10,3
Suolaa/Salt, g 1,1

Tuotenumero: 40008

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI

Ainesosat: Paninileipä (Suomi) 49 %: vehnäjauho, vesi, täysjyväruisjauho (23 %), jodioitu suola, 
vehnägluteeni, rypsiöljy, hiiva, jauhonparanne (E300). Mr. Panini tartarmajoneesi:  rypsiöljy, 
tartarpikkelssi (porkkana, kurkku, sokeri, etikka, kukkakaali, sipuli, vesi, suola, aromi), vesi, 
kananmunankeltuainen, sinappi, valkosipuli, etikka, sokeri, chilitahna (chili, suola, etikka), suola. 
Savulohi 17 %: lohi (Norja), kirjolohi (Suomi) vaihtelevina osuuksina, suola. Juusto (Suomi).
Leipä sisältää ruista 23 %, vastaa 34 % viljaraaka-aineista. 
Laktoositon, laktoosia alle 0,01 g/100 g. Säilytettävä alle +6°

Ingredienser: Paninibröd (Finland) 49 %: vetemjöl, vatten, fullkornsrågmjöl (23 %), joderat salt, 
vetegluten, rypsolja, jäst, mjölbehandlingsmedel (E300). Mr. Panini tartarmajonnäs: rypsolja, tartarpickels 
(morot, gurka, socker, ättika, blomkål, lök, vatten, salt, arom), vatten, äggula, senap, vitlök, ättika, socker, 
chilipasta (chili, salt, ättika), salt. Rökt lax 17 %: lax (Norge), 
regnbågslax (Finland) varierande andelar, salt. Ost (Finland). 
Brödet innehåller 23 % råg, motsvarar 34 % av spannmålsingredienserna.
Laktosfri, laktos mindre än 0,01 g/100g. 
Förvaras under +6°

Rukiinen Savulohipanini 235 g
Rökt lax-panini med råg 235 g

Tuotenumero: 40029 Ravintosisältö/Näringsinnehåll                  / 100 g                                        

Energiaa, kJ (Kcal)/Energi, kJ (Kcal) 1358 (326)

Rasvaa/Fett, g 21,1
josta tyydyttynyttä/
varav mättade fettsyror, g 2,5

Hiilihydraattia/Kolhydrat, g 22,8
josta sokereita/varav sockerarter, g 1,7

Ravintokuitua/Kostfiber, g 3,5

Proteiinia/Protein, g 9,5
Suolaa/Salt, g 1,2

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (4 KPL)

MYYNTIERÄN EAN-KOODI (12 KPL)

KULUTTAJAPAKKAUS EAN-KOODI



Näin valmistat paninin

5. Laita panini syöntipussissa 
parilalle. Jos paistat yhden paninin, 
aseta se vinosti poikittain.

6. Jos paistat useampia panineja, 
laita ne vierekkäin ja jätä riittävä 
rako paninien väliin. Älä lämmitä 
panineita mikrossa.

7. Ajasta paistoaika parilaan tai 
kelloon. Panini paistoaika on 
noin 4 min. Paistoaika on suun-
taa antava. Muista testata oman 
laitteesi paistoaika etukäteen

8. Aseta kansi päälle. Älä paina, 
muuten täytteet leviävät. 

1. Varmista että parila on lämmin 
(250 °C). 2. Tarkista että parila on puhdas 3. Repäise paninipakkaus auki 

repäisykulmasta

4. Laita panini syöntipussiin. 
Käytä pihtejä, niin sinun ei tarvit-
se koskea paniniin käsin.

13



Näin tarjoilet paninin
1. Panini on valmis kun se tuntuu jämäkältä ja 

lämpimältä.

2. Ota panini parilalta. Anna servietteihin 
kiedottu panini asiakkaalle.



Näin tarjoilet paninin

VAUHTIA MYYNTIIN MAINOSMATERIAALEILLA 

Jälleenmyyjänämme voit hyödyntää maksutta myös muita Mr. Paninin markkinointi-
materiaaleja, jotka auttavat asiakkaita löytämään herkulliset paninit myymälästäsi. 
Kysy lisää!

TARVITSETKO KUVIA SOMEEN TAI PAINOMAINONTAAN? 

Käy kurkkaamassa aineistopankistamme osoitteesta: mrpanini.fi/intra/

Aloittaessasi Mr. Panini  
-jälleenmyyjänä räätälöimme 
sinulle tarpeidesi mukaisen 
myyntipaketin, joka sisältää 
kaiken tarvittavan. 
Paninien paistamiseen myymme 
laadukasta, säädettävällä 
termostaatilla ja tarttumattomalla 
pinnoitteella varustettua Hendi-
parilaa.

Räätälöimme myyntipaketin  
tarpeidesi mukaan



Mr. Panini, Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava, 
Puh. (09) 7749 5730 – Fax (09) 7274 745
www.panini.fi – asiakaspalvelu@panini.fi

Elina Järvinen 
Myyntineuvottelija

Myynti/Asiakaspalvelu
09 7749 5730

Riku Raatikainen
Alue 4

riku.raatikainen@kokkikartano.fi
040 6809 601

Katarina Virkkala
Alue 5

katarina.virkkala@snellman.fi
044 7966 292

Satu Pitkänen 
Myyntineuvottelija 

Myynti/Asiakaspalvelu
09 7749 5730

Tiia Niemi 
Alue 3

tiia.niemi@snellman.fi
044 7966 196

Anne Mikkonen 
Alue 6 

anne.mikkonen@snellman.fi
0500 569 963

Heli Viskari 
Myyntiedustaja 
Alue 1 & Alue 2
040 5777 865

Mika Hill
Alue 1 (PK-seutu)

mika.hill@kokkikartano.fi
040 8306 994

Minna Tyni 
Myyntipäällikkö

Alue 3
040 555 4293

Tuomas Hyvönen
Alue 2

tuomas.hyvonen@snellman.fi
040 6809 341
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