Julkaistavissa 30.1.2017 klo 11

Härkis saa seuraa Härkis Pihveistä
ja maustetuista Härkiksistä
Härkis laajenee helmikuun alussa tuoteperheeksi. Kauppaan saapuu kolme erilaista
Härkiksestä valmistettua käyttövalmista, kypsää pihviä ja kaksi uutta, valmiiksi
maustettua Härkistä.
Elokuussa markkinoille tuotu Härkis on löytänyt nopeasti tiensä suomalaisten lautasille. Nyt Verso Food Oy
laajentaa Härkis-valikoimaansa helppokäyttöisillä ja runsaasti proteiinia sisältävillä Härkis Pihveillä, joita on kolme
eri makua.
Härkis pihvi original 250 g
• Maultaan mieto pihvi, joka soveltuu hyvin esim. kasvishampurilaisiin, tai pihviksi perunoiden tai muiden
lisukkeiden kanssa
Härkis pihvi Itämainen 250 g
• Nimensä mukaan itämaiseen makumaailmaan maustettu pihvi. Mausteina mm. juustokuminaa, valkosipulia ja
chiliä. Maukas ja maustettu, mutta ei tulinen.
Härkis pihvi punajuuri 250 g
• Todella maukas punajuuripihvi. Sisältää runsaasti kasviproteiinia, pääraaka-aineena suomalainen härkäpapu ja
suomalainen punajuuri
− Kasvisruoan suosio kasvattaa edelleen suosiotaan ja haluamme tuoda kuluttajille lisää helppokäyttöisiä ja
hyvänmakuisia tapoja lisätä kasvisten kulutusta. Härkis Pihvit sopivat mainiosti kesän grillauksiin tai hampurilaisten
väliin, Verso Food Oy:n toimitusjohtaja Tarja Ollila sanoo.
Kuluttajien toiveesta Verso Food on kehittänyt myös kaksi uutta maustettua versiota tutusta Härkiksestä: hiiligrillin
maun mieleen tuovan Härkis BBQ:n ja tacoihin, tortilloihin ja kaikkeen texmex-makumaailmaan sopivan Härkis Tex
Mexin.
− Kuluttajat ovat kiitelleet Härkistä kovasti sen hyvästä kyvystä imeä itseensä mausteita. Moni onkin innostunut
maustamaan Härkistä itämaisin tai meksikolaisin maustein. Sosiaalisessa mediassa meiltä on kuitenkin pyydetty
myös jo valmiiksi maustettuja versioita, ja päätimme reagoida nopeasti toiveisiin, Ollila kertoo.
Asiakaspalautetta kuunnellen Verso Food on päättänyt poistaa Härkiksistä ja Härkis Pihveistä ohramallasuutteen.
Kaikki Härkis-tuotteiden valmistusaineet ovat nyt gluteenittomia. Kaikki uutuudet sopivat Härkiksen tapaan
vegaaniseen ruokavalioon.
Uutuustuotteilla pääsee herkuttelemaan ympäri Suomen
Ollila lupaa, että uutuustuotteiden saatavuus on Härkiksen tapaan hyvä eri puolilla Suomea.
− Kaupat ovat ottaneet innoissaan uutuudet vastaan. S-ryhmän, K-ryhmän ja Stockmannin lisäksi Härkis-tuotteita
on jatkossa saatavilla myös Lidlistä, Ollila iloitsee.
Härkis-pihvit myydään neljän kappaleen pakkauksissa (250 g) ja maustetut Härkikset tutussa 250 g pakkauskoossa.
Pihvien ja maustettujen Härkiksien vähittäishinnat ovat noin 4,00-4,50 euroa.
Lisätietoja:
Verso Food Oy, toimitusjohtaja Tarja Ollila, p. 0400 770 697, s-posti: tarja.ollila(at)versofood.fi
Suomalainen kasvuyritys Verso Food kehittää suomalaisesta härkäpavusta uusia elintarvikkeita. Yrityksen liikeideana on tarjota kuluttajille ravitsemuksellisesti
tasapainoisia, eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä kasviproteiinivalmisteita. Sen tuotevalikoimiin kuuluvat Härkikset, härkäpavusta valmistetut granolat,
härkäpapurouheseos, esikypsennetty luomu härkäpapumurska ja esikypsennetyt kokonaiset härkäpavut. Lue lisää www.versofood.fi

Verso Foodin uutuuksien ravintosisällöt

Ravintosisältö/100 g:
Härkis TexMex: energia 859/206 kJ/kcal; rasva 10 g, josta tyydyttynyttä
0,8 g; hiilihydraatit 13 g, joista sokereita 3 g; ravintokuitua 4 g; proteiini
13 g; suola 1,0 g; laktoosi 0 g.

Härkis BBQ: energia 849/203 kJ/kcal; rasva 10 g, josta tyydyttynyttä
0,8 g; hiilihydraatit 13 g, joista sokereita 3 g; ravintokuitua 4 g; proteiini
13 g; suola 1,0 g; laktoosi 0 g,

Härkis Pihvi Original: energia 770/185 kJ/kcal; rasva 10 g, josta
tyydyttynyttä 0,7 g; hiilihydraatit 12 g, joista sokereita 3 g; ravintokuitua
5 g; proteiini 10 g; suola 0,9 g; laktoosi 0 g

Härkis Pihvi Punajuuri: energia 513/123 kJ/kcal; rasva 5 g, josta
tyydyttynyttä 0,4 g; hiilihydraatit 10 g; joista sokereita 3 g; ravintokuitua
3 g; proteiini 7 g; suola 1,1 g; laktoosi 0 g

Härkis Pihvi Itämainen: energia 653/156 kJ/kcal; rasva 8 g,
josta tyydyttynyttä 0,6 g; hiilihydraatit 11 g, joista sokereita 3 g;
ravintokuitua 4g; proteiini 8 g; suola 0,9 g; laktoosi 0 g

