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Hetki-uutuuksissa maistuu kuumimmat
ruokatrendit

Hetki-tuoteperhe kasvoivat keväällä 2021 kymmenellä herkullisella
uutuustuotteella, jotka mukailevat vallitsevia ruokatrendejä ja helpottavat
arjen parempia valintoja. Uutuudet tarjoavat syötävää päivän eri tilanteisiin ja
ovat täydellisiä parempaan arjen hallintaan. Hetki-tuotteiden avulla on
helppo lisätä päiviin enemmän kasviksia. 

Suosittuihin salaattiaterioihin kaksi uutta makua

Suositut Hetki-salaattiateriat saavat seurakseen kaksi uutta makua: Vege-



tacosalaatin ja Buffalo-kanasalaatin. 

Hetki-lounassalaatit ovat Suomen suosituimpia lounassalaatteja ja Kana-
tacosalaatti on kaikista ostetuin salaatti. Vege-tacosalaatti on kana-
tacosalaatin vegaaninen versio, jossa on raikkaan salaattisekoituksen
lisäksi rustiikkisia soijapaloja, kurkkua, maissia ja korianterilla maustettua
marinoitua punasipulia, tortillasipsejä sekä tacokastiketta.

Buffalomaustetut wingsit ovat olleet suosittuja jo pitkään. Hetki
tuo buffalomaustetun makumaailman lounassalaatteihin Buffalo-
kanasalaatissa. 



Lämmintä ja tuoretta

Liemessä-blogin esittelemä uunifetapasta villitsi kotikokkaajat 2019. Hetki-
tuotteissa huippusuosittua pastaa varioidaan lämmitettävällä tuoreaterialla,
jolloin feta-pastasta voi nauttia myös työpaikalla tai etätöiden lomassa. 



Hetki-enchiladat tuovat valmisruokahyllyyn palan Meksikoa. Meksikolaisessa
ruoassa kasvisten lisääminen ruokavalioon tapahtuu ihan
huomaamatta. Vaihtoehtoina lämmitettävissä annoksissa Kana- ja Kasvis-
enchiladat, jotka ovat valmiiksi täytettyjä tortilloja.  Lämmitettävät ateriat on
pakattu ympäristöystävälliseen kartonkipakkaukseen, joka kestää
lämmityksen. 



2021 ruokatrendeissä näkyy etätyön lisääntyminen ja kotona kokkailu. Arjen
helppoutta voi lisätä Inkivääri-chili kanawokilla, joka on vain wokkaamista
vaille oleva ateria 2-4 hengelle. Hetki Inkivääri-chili kanawok sisältää
runsaasti tuoreita kasviksia, broileria, maustettua riisiä ja maukasta inkivääri-
chilikastiketta, eli kaikkea mitä tarvitset tasapainoiseen ateriaan.

Aterian kuin aterian voi täydentää Hetki Amerikansalaatilla, käyttövalmiilla



salaattisekoituksella, jonka mukana tulee maukas Ranch-kastike. Lisäämällä
salaattiin proteiinia, esimerkiksi kalkkunaa tai kanaa, saa salaatista ravitsevan
aterian. 

Hyvinvointiin kuuluu myös satunnainen herkuttelu
Herkutteluun lanseerataan kolme ihanaa uutuustuotetta: Uuniomena ja
minijuustokakut. 
Uuniomena vastaa kevään 2021 trendiin, missä halutaan tehdä makumatkoja
lapsuuteen. Uuniomena valmistuu kätevästi mikrossa vain muutamassa
minuutissa ja sen voi nauttia esim vaniljakastikkeen tai jäätelön kera. Hetki-
minijuustokakut Mansikka-raparperi ja Tiramisu ovat täydellinen
pysähtymisen Hetki, juustokakuissa on keksimurupohja,herkullinen täyte ja
lisukkeena hillo tai suklaamuru.





Herkulliset uutuudet ovat jo kaupoissa saatavilla. Kaikilla Hetki-tuotteilla on
suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki. 

Lisätietoa tuotteista:

Markkinointipäällikkö Arja Sarre, arja.sarre@fresh.fi, puh 040 630 9911

Fresh Servant Oy on vuonna 1995 perustettu hedelmiin ja vihanneksiin
erikoistunut yritys. Tunnetuimmat brändimme ovat Hetki-salaatit ja
SalaattiMestari-salaattibaari. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 66,9 M€.
Toimipisteet meillä on Edsevössä, Seinäjoella ja Lapualla. Yrityksessä
työskentelee tänä päivänä noin 500 henkilöä. Lisätietoja www.fresh.fi
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