
WE AWAKEN THE BEAN.
WE CAN AWAKEN A
HEALTHIER PLANET 
TOGETHER, TOO.



Idätetty härkäpapu Sprau® – askel kohti
vastuullisempaa ja terveellisempää
ruokatarjontaa

Härkäpapu lisää luonnon monimuotoisuutta 
tarjoamalla kaivattua vaihtelua nykyiseen 
viljapainotteiseen viljelyjärjestelmäämme:

Parantaa maaperän kasvukuntoa

Ruokkii ja tarjoaa hyvän 
kasvuympäristön pölyttäjille

Kasviproteiini on vähäpäästöisempää tuottaa 
verrattuna eläinkunnan proteiineihin muun 
muassa tehokkaamman maankäytön ansiosta

Härkäpavun käytön esteenä saattavat olla sen
voimakas maku sekä mahdolliset pavun
aiheuttamat vatsavaivat. Idätetty härkäpapu
Sprau® tarjoaa maistuvan vaihtoehdon myös
herkkävatsaisille käyttäjäryhmille.



TAUSTAA

Sprau® raaka-aineet on kehittänyt ja
valmistaa Viking Malt, Lahdessa
sijaitsevassa mallastamossaan. Uusi Viking
Maltin mallastamo on pian valmistumassa
Lahteen.

Käytämme Sprau® raaka-aineiden
valmistamiseen kotimaista härkäpapua.

Olemme olleet asiantuntijoita idätyksessä
vuodesta 1897 lähtien. Juuremme ovat
perheomisteisessa Polttimo-konsernissa.

Sprau® raaka-aineiden avulla haluamme
auttaa ruoka-alan toimijoita tarjoamaan
kasvipohjaisia, vastuullisia vaihtoehtoja.
Olemme mielellämme asiakkaidemme
tukena kehittämässä uusia ruokasovelluksia
Sprau® raaka-aineiden pohjalta.



Sprau® - monipuoliset ominaisuudet lukuisiin käyttökohteisiin

VÄLIPALAT PÄÄRUOAT NAPOSTELU

Sprau® “gurt”

Sprau® jauho soveltuu monipuolisesti
leivontakäyttöön
Parantaa rakennetta sekä väriä ja/tai 
makua leivontasovelluksissa
Lisää proteiini- ja kuitupitoisuutta

Liha-analogit ja falafelit
Ruokaisat lisukkeet kuten salaatit
Erilaiset laatikkoruoat, padat ja keitot

Sprau® pohjainen hummus

LEIVONTA



SPRAU® TUOTE-EDUT

Idätyksen ansiosta mieto maku

Mieto, hieman paahteinen maku on ominainen Sprau®

raaka-aineille. Tämän ansiosta ne soveltuvatkin
monipuolisesti erilaisiin ruokiin.

Helppokäyttöisyys

Lyhyt keittoaika raakaan härkäpapuun verrattuna – ei
vaadi liotusta, ellei liottamalla haluta erityisen pehmeää
rakennetta lopputuotteisiin.

Idätetty härkäpapu sisältää lektiiniä kuten muutkin
pavut. Lektiinin poistamiseksi keitto-/kuumennusajat
ovat:

Puolikas papu - 20 min

Jauho - 5 min 

Luonnon oma raaka-aine

Idätys on luonnonmukainen prosessi, joka soveltuu
hyvin nykypäivän ravitsemustrendeihin. 

Elintarvikesovellukset Ravitsemus

Monipuolinen ravitsemuksellinen koostumus

Runsasproteiininen (35 %) 

Laadukas aminohappojen lähde

Runsaskuituinen (13 %)

Idätyksen edut

Idätyksen ansiosta Sprau® sisältää vain vähän
oligosakkareja (FODMAP hiilihydraatit), joten Sprau®

sopii tavanomaista papua paremmin myös herkemmille
vatsoille.
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Ota yhteyttä niin jutellaan lisää! 

https://www.wearesprau.com/
http://www.wearesprau.com/

