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AINESOSAT: Pastöroitu MAITO (Suomi), sokeri, lakka (2 %), hapate 
(asidofilus-bifido), luontaiset aromit.
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 380 kJ/ 91 kcal, Rasva 3,9 g, josta 
tyydyttynyttä 2,3 g, Hiilihydraatit 11 g, josta sokereita 11 g, Proteiini 
3,0 g, Suola 0,1 g, Kalsium 120 mg. Laktoosia 0 g/100 g.

LAKTOOSITON

UUTUUS

Juustoportti AB-jogurtti 400 g lakka laktoositon

AB-lakkajogurtti on monen kestosuosikki ja nyt sitä saa paljon toivotussa ”pienessä 
suurpakkauksessa”. Uudelleen suljettava kansi mahdollistaa jogurtin helpon säilyttämisen, jos 
vain maltat jättää huomiseksi. 
Juustoportin AB-jogurtit ovat paksun samettisia, maultaan herkullisia ja valmistetaan aina 
suomalaisesta maidosta. Lakat ovat aitoja suomalasia lakkoja, jotka kerätään pohjoisen soilta. 
Vinkki! Lakkajogurtilla herkutellaan sellaisenaan, mutta sitä voi käyttää myös leivonnassa 
tuomaan hyvää makua. 
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UUTUUS

AINESOSAT: Pastöroitu MAITO (Suomi), hapate, D-vitamiini. Lisätty 
D-vitamiinia.
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 135 kJ/ 32 kcal, Rasva 0 g, josta 
tyydyttynyttä 0 g, Hiilihydraatit 4,7 g, josta sokereita 4,7 g, Proteiini 
3,3 g, Suola 0,1 g, Kalsium 120 mg, D-vitamiini 1,0 μg, Riboflaviini 0,2 
mg, B12-vitamiini 0,4 μg. Laktoosia 0 g/100 g

Vapaan lehmän rasvaton piimä 1 l laktoositon

Raikasta rasvatonta piimää vastuullisessa Vapaan lehmän tuoteperheessä! Piimä maistuu 
jano- tai ruokajuomana, mutta se sopii erinomaisesti myös smoothieen tai leivontaan. 
Rasvattomasta piimästä valmistat myös kevyitä välipaloja yhdistämällä piimän kanssa 
marjoja ja mysliä.
Juustoportin hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe on vastuullisempi valinta, se on valinta 
ympäristön, eläinten ja ihmisten puolesta. Pihatoissa asuvien, ympäri vuoden ulkoilevien 
ja kesällä laiduntavien lehmien hyvinvointi todennetaan kansainvälisen Welfare Quality® 
-menetelmän mukaisesti. GMO-vapaa maito kerätään Juustoportin hyvinvointisopimustiloilta, 
joille maksetaan keskimääräistä korkeampaa tuottajahintaa. Vapaan lehmän tuoteperhe on 
ollut hiilineutraali vuodesta 2019.
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UUTUUS

AINESOSAT: Pastöroitu MAITO (Suomi) ja hapate
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 175 kJ/ 42 kcal, Rasva 1,0 g, josta 
tyydyttynyttä 0,7 g, Hiilihydraatit 4,8 g, josta sokereita 4,8 g,  
Proteiini 3,3 g, Suola 0,10 g. Laktoosia 0 g/100 g.

Vapaan lehmän viili 1 % 200 g laktoositon

Nyt Juustoportilla tehdään myös viiliä! Tämä laktoositon viili maistuu raikkaalle ja pehmeälle, 
rasvaa siinä on 1 % . Viili on oiva välipala sellaisenaan, mutta maistuu myös marjojen, myslin 
tai päärynäkeiton kanssa.
Juustoportin hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe on vastuullisempi valinta, se on valinta 
ympäristön, eläinten ja ihmisten puolesta. Pihatoissa asuvien, ympäri vuoden ulkoilevien 
ja kesällä laiduntavien lehmien hyvinvointi todennetaan kansainvälisen Welfare Quality®  
-menetelmän mukaisesti. GMO-vapaa maito kerätään Juustoportin hyvinvointisopimustiloilta, 
joille maksetaan keskimääräistä korkeampaa tuottajahintaa. Vapaan lehmän tuoteperhe on 
ollut hiilineutraali vuodesta 2019.



HOMOGE-
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UUTUUS

Juustoportti suolaamaton kirnuvoi 200 g  

laktoositon

Suolaamatonta kirnuvoita leivontaan, ruoanlaittoon tai leivän päälle! Etenkin leipureiden suo-
siossa oleva suolaamaton voi on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin muutkin kirnuvoit, vain 
lisätty suola puuttuu. Sen voit lisätä itse taikinaan, jos tarve vaatii. Kirnuvoi ei räisky pannulla, 
minkä takia moni kokki onkin kehunut sitä parhaaksi paistamiseen. 
Juustoportilla kirnuvoi tehdään perinteikkäästi aidolla voikirnulla, kuten se tehtiin jo vuosi-
kymmeniä sitten. Kullankeltainen väri ei synny väriaineista, eikä maku keinotekoisesti. Puh-
taista, lähellä tuotetuista raaka-aineista valmistetussa voissa maistuu perinteet ja raikas voin 
maku. Kannattaa kokeilla!

AINESOSAT: Pastöroitu kerma (Suomi), hapate ja happamuuden- 
säätöaine (natriumkarbonaatti).
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G:  Energia 3000 kJ/ 720 kcal, Rasva 80 g,  
josta tyydyttynyttä 44 g, Hiilihydraatit 0,6 g, josta sokereita  
0,6 g, Proteiini 1,0 g, Suola 0,1 g. Laktoosia 0 g/100 g.



LAKTOOSITON

UUTUUS

AINESOSAT: KERMA (Suomi), stabilointiaine (karrageeni).
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 1415 kJ/ 340 kcal, Rasva 36 g, 
josta tyydyttynyttä 22 g, Hiilihydraatit 2,9 g, josta sokereita 2,9 g, 
Proteiini 2,0 g, Suola 0,10 g. Laktoosia 0 g/100 g.

 

Juustoportti laktoositon vispikerma 5 dl UHT

Vispikerma on monikäyttöinen kerma, joka pääsee oikeuksiinsa jälkiruoissa ja leivonnaisten 
koristelussa. Vispikerma vaahtoutuu kylmänä ja kuivassa, puhtaassa astiassa. Vaahdon 
muodostuminen voi kestää hieman pidempään kuin kuohukermassa, mutta valmistuttuaan 
se pysyy hyvin koossa ja näyttää kauniilta. Vispikerma on UHT-tuote, joten se säilyy pitkään 
avaamattomana jääkaapissa. 



LUOMU

UUTUUS

AINESOSAT: Pastöroitu luomuKERMA (Suomi) ja hapate.

RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 770 kJ/ 185 kcal, Rasva 18 g, 
josta tyydyttynyttä 11 g, Hiilihydraatit 3,5 g, josta sokereita 3,5 g, 
Proteiini 2,5 g, Suola 0,10 g  
 

Juustoportti luomu Crème Fraîche 150 g

Juustoportin täyteläinen Creme Fraiche on nyt luomua! Monipuoliseen ruoanlaittoon sopiva 
Crème Fraîche, eli hapankerma, tuo ihanaa makua ja pehmeyttä ruokaan kuin ruokaan. 
Kokeile Crème Fraîchea kylmiin tai lämpimiin kastikkeisiin, piirakoihin, täytteisiin, dippeihin, 
keittoihin tai patoihin ja viimeistele ruokasi makunautinto.



VEGAANINENMAIDOTON EI MAKEUTUS-
AINEITASOKEROIMATON

UUTUUS

AINESOSAT: Päärynätäysmehu, vesi, päärynä, muunnettu 
perunatärkkelys, sakeuttamisaine (guarkumi), luontaiset aromit. 
Sisältää luontaisesti sokereita.
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G Energia 142 kJ/ 34 kcal, Rasva 0 g, 
josta tyydyttynyttä 0 g, Hiilihydraatit 7,8 g, josta sokereita 5,2 g, 
Proteiini 0,2 g, Suola 0 g.

 

Juustoportti Hyvin  

sokeroimaton päärynäkeitto 1 kg

Paljon toivottu, makoisa päärynäkeitto maistuu koko perheelle HYVIN. Juo sellaisenaan, 
lisää puuroon tai rahkaan, myös smoothie maistuu mukavalta päärynäkeiton kanssa. 
Tätä mehukeittoa voit syödä hyvillä mielin, se on aidosti sokeroimaton, eikä siihen lisätä 
makeutusaineita. 
Hyvin-tuoteperheeseen kuuluu mehukeittojen lisäksi useita erilaisia jogurttimakuja ja -kokoja, 
myös juotavaa kreikkalaista jogurttia, rahkoja, sekä kaakao- ja proteiinijuomia. Kaikki Hyvin-
tuotteet ovat sokeroimattomia ja makeutusaineettomia. 

 



EI MAKEUTUS-
AINEITASOKEROIMATONLAKTOOSITON

UUTUUS

AINESOSAT: Pastöroitu MAITOjuoma (Suomi), banaani (13,5 %), 
hapate, luontaiset aromit. Sisältää luontaisesti sokereita.
RAVINTOSISÄLTÖ/100 G: Energia 310 kJ/ 75 kcal, Rasva 3,5 g, 
josta tyydyttynyttä 2,1 g, Hiilihydraatit 7,9 g, josta sokereita 7,9 g, 
Proteiini 2,7 g, Suola 0,1 g. Laktoosia 0 g/100 g.
 

 

Juustoportti Hyvin sokeroimaton  

banaanijogurtti 150 g laktoositon

Banaanijogurtti on klassikko, joka maistuu koko perheelle. Herkuttele aamulla, päivällä ja 
illalla. Hyvin-tuotteet ovat aidosti sokeroimattomia ja makeutusaineettomia, siksi ne sopivat 
myös perheen pienimmille HYVIN. 
Kaikki Hyvin-tuotteet valmistetaan eläinten hyvinvoinnin todentavan Welfare Quality® 
-järjestelmän mukaisesti sertifioitujen tilojen maidosta.
 



Juustoportti on perheyritys, joka on saanut tunnustusta hyvänä 
työnantajana ja perinteisen toimialan rajojen rikkojana, saaden mm. 
Euroopan ensimmäisenä eläinten hyvinvointia mittaavan Welfare 
Quality® -sertifikaatin. Juustoportti on jo yli 30 vuoden ajan luonut 
joka kuukausi yhden uuden, pysyvän työpaikan.
Juustoportin hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe on vastuulli-
sempi valinta, se on valinta ympäristön, eläinten ja ihmisten puolesta. 
Pihatoissa asuvien, ympäri vuoden ulkoilevien ja kesällä laiduntavien 
lehmien hyvinvointi todennetaan kansainvälisen Welfare Quality® 
-menetelmän mukaisesti. GMO-vapaa maito kerätään Juustopor-
tin hyvinvointisopimustiloilta, joille maksetaan keskimääräistä kor-
keampaa tuottajahintaa. Vapaan lehmän tuoteperhe on ollut hiili-
neutraali vuodesta 2019.


