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Parhaat harvinaiset herkut
ja ekologiset uutuudet!

Ryhmä
Myyjä

Varainhankinnan tarkoitus
Viimeinen tilauspäivä

1

1. All- In- One
15 €
Jättipussi sis. 15 kpl makeita ja kirpeitä metrilakuja: mustikkakierre, tuttifruttikierre,
sitruunakierre, toffee, appelsiini, suklaa, banaani, mansikka, sukulaku, kermamansikka,
kirpeä cola, kirpeä vadelma, kirpeä omena, noitapilli ja päärynä-noitapilli. Hienossa
metallinhohto sinisessä pussissa! Noin 750g.
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2. Sweet & Fruity
10 €
Hopeinen pussi sis. 10 kpl suosituimpia metrilakuja: sukulaku, mustikkakierre,
sitruunakierre, tuttifruttikierre, suklaa, omena, appelsiini, mansikka, toffee ja banaani. Kaikki
metrilakupussimme ovat kuumasaumattuja tyylikkäitä pusseja. Noin 500 g.
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3. Salt & Sour
10 €
Musta pussi sis. 10 kpl kirpsakoita ja mustia metrilakuja: noitapilli, vadelma-noitapilli,
päärynä-noitapilli, salmiakki, kirpeät lakutäyte cola, vadelma ja banaani, kirpeät väritäyte
vesimeloni, mansikka ja omena. Noin 500 g.
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4. Palalakupussi 400g
5€
Iso pussi kotimaista, tuoretta, makeaa ja pehmeää palalakua. Tilaa tarpeeksi monta
pussia ettei harmittavasti lopu heti kesken! On nimittäin hyvää! Ja vatsakin tykkää.
Valmistaja Porvoon Lakritsi.
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5. Salmiakkimix 300 g
10 €
Päältä kirpeitä, pieniä ja kovia aidon salmiakin makuisia karkkeja! Pussissa yli 200 kpl! Heitä
suuhun vaikka kourallinen!7 mahtavaa makua; salmiakin kavereina mango, vadelma,
sitruuna, veriappelsiini, karhunvatukka, passion ja persikka. Glykyrritsiinitöntä salmiakkia =
ei sisällä lakritsikasvin raaka-aineita (sopii raskaana oleville eikä kohota verenpainetta).
Ps. kaupassa 100 g pussi yhtä makua maksaa n. 5-6 €.
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6. Toffeemix 600g / 80 kpl 10 €
Iso pussillinen hyvänmakuisia yksittäispakattuja toffeekaramelleja. Ensin kovahkoja
ja mukavan imeskeltäviä mutta pehmenevät suussa meheviksi. 11 mahtavaa makua: suklaa,
salmiakki, vadelma, metsämansikka, mustikka, vadelma-salmiakki, sitruuna, minttu-suklaa,
banaani, fizzy ja päärynä.
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7. Fudgemix 500 g
10 €
Fudge on pehmeää toffeeta ja doypack pussista löytyy neljä herkullisinta makua mukavina
suupaloina: vadelma-salmiakki, toffee, suklaa ja salmiakki. Alkukaudesta pussissa myös
suklaa-vanilja sekä piparkakku maut.
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8. Maku-suku-lakumix 500 g
10 €
Huikean hyvät erimakuisilla suklailla paksusti kuorrutetut lakupallot. 9 eri makua!
Salmiakkilakua päällystettynä sitruunavalkosuklaalla ja maitosuklaalla, normi lakua
päällystettynä maitosuklaalla ja valkosuklaalla (makuina vadelma, toffee, mustikka). Lisäksi
kultaisia lakupalloja ja lakurae päällystettyjä palloja.
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9. Maku-suku-mantelimix 500 g 10 €
Lisää uutuuksia! Ihan mielettömän makoisia manteleita, päällä paksulti suklaata 9 eri
makuisena! Valkosuklaa, maitosuklaa ja tummasuklaa, toffee, merisuola, mansikka, päärynä,
tiramisu ja appelsiini. Nämä vievät kielen mennessään!
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10.
Svenskjävlar 250 g
10 €
Maailman. Suolaisin. Lakritsi.  Lakritsin ja salmiakin täydellinen liitto. Uskallatko kokeilla?
Jo lakun ulkonäkö saa veden herahtamaan kielelle! Kamalan hyvää!
Valmistettu sulavimmasta lakritsi- ja salmiakkikreemistä, jota ympäröi ohut kerros
salmiakkia. Kokonaisuus on kääritty vielä hurjaan määrään salmiakkisuolajauhetta.

11

11. Belgian suklaalevymix 4 kpl 10 €
Oi oi mikä suklaan ystävän herkkusetti! Setissä valkosuklaa-mansikka,
tummasuklaa-appelsiini, tummasuklaa 72 % ja salted caramel maitosuklaa.
Suklaalevyjen paino a 100 g. Belgian suklaa on maailman parhaita. Maista ja
nautiskele.
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12. Marjaretki keksi
10 €
Kaurakeksiin on lisätty rapsakkaa
corn flakesia, suklaahippuja ja
karpaloa. Täydellinen vierasvara.
Mitään näistä ihanista pipareista
ei ole saatavilla muualta Suomessa.
850 g.

13. Hilloinen rullapulla 10 €
Kahvipöydän pehmeä herkkupipari on kuin pikkupulla, rullan
sisällä raidat neljän hedelmän
hilloa. Suklaaraidat pullapiparin
päällä. 850 g.

14. Sadonkorjuukeksi
10 €
Paahdettuja auringonkukan
ja kurpitsan siemeniä piparin
päällä. Toimii myös välipalakeksinä, suklaaraidat viimeistelevät
tämän rouskuvan herkun. 850 g.
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16. Rätisevä soijavahakynttilä
15 €
Retro peltipurkkiin valettu kynttilä. Paloaika 45 tuntia.
100 % vegaaninen ja ekologinen tuote. Kynttilästä kuuluu
hiljainen rätinä palaessa. Tuoksuna ihana ylang ylang
kukka & sitruuna. Käsintehty Latviassa.
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18. Bambu keittiöliinat 2 kpl
10 €
Kaksi tyylikkään harmaata ja hyvin imevää
keittiöpyyhettä. Korvaa rumat sieniliinat!
Valmistettu bambusta. Koko 29 x 29 cm. Myös
yleispyyhkeeksi. Konepestävä.

19. Glyseriinisaippuasetti 2 kpl
8€
Ekologisia ja hyvin vaahtoavia palasaippuoita. Glyseriinisaippua ei kuivata ihoa
kuten tavalliset markettisaippuat. Saippuoiden tuoksut ovat hurmaavia ja ulkonäkö
upea! Tuoksuina mansikka, vanilja,
sitruuna, mango, greippi ja persikka.
Setissä kaksi satunnaista tuoksua a 75 g
(yht. 150 g). Käsintehty Bulgariassa.
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21. Bambu saippuan alunen
6€
Tilaa tästä kaunis puinen alunen siivous- ja
käsisaippuoille. Saippua kuivahtaa ja pysyy
hyvänä käytön välissä. 14 x 20 cm.

15. Tuplasuklaacookie
10 €
Tuplasti suklaata; herkullisen
suklaahippukeksin sisällä
täyteläistä ja kermaista
suklaacremeä. Kaikki keksit on
pakattu näppärästi suljettaviin
doypackpusseihin. 800 g
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17. Siivoussaippua sitruuna
14 €
Supersuositulla kookosrasvapohjaisella ekologisella
siivoussaippualla puhdistat kotisi kaikki pinnat tehokkaasti ja
luonnollisesti keittiöstä kylpyhuoneeseen. Hiero liinaa/ sientä
saippuan pintaan tai raasta pulloon, sekoita lämpimään
veteen ja käytä siivoussuihkeena. Tuoksu Andalusian lemon.
130 g. Käsintehty Suomessa.
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22. Käsivoide Mossa
kosteuttava
10 €
Syväkosteuttava ja hyvin
imeytyvä käsivoide mustikkaja kvittenuutteella. Samettinen koostumus jättää kädet
ihanan pehmeiksi ja kosteutetuiksi. Vegaaninen luonnonkosmetiikkatuote. 75 g.

20. Narusaippua Onnenpussi
20 €
Kätevä ja todella riittoisa suihkusaippua.
Puhtaan vedellinen unisex-tuoksu järvenranta,
kaislaisen järven vihreät aromit ripauksella
minttua, myskiä ja vaniljaa. Vaahtoaa runsaasti
ihanaa pienikuplaista pehmeää vaahtoa.
Luonnon rasvat ja –öljyt puhdistavat ihon
hellästi hoitaen. 160 g. Vegaaninen. Käsintehty
Suomessa.
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23. Deo roll-on True
Organic of Sweden 14 €
Ruotsalainen luonnonkosmetiikkamerkki, jonka tuotteet sopivat koko perheelle.
Sarjan unisex deodorantti
on yksi luonnonkosmetiikan
kehutuimpia deodorantteja.
Miellyttävä raikas tuoksu!
Alkoholiton. Vegaaninen.

24. Tölkin viilentimet 4 kpl setti 		
15€
Lämpöä eristävästä neopreenistä valmistettu viilennin pitää juoman pidempään
kylmänä sekä auttaa erottamaan oman juomasi. Väreinä pinkki, vihreä, turkoosi ja keltainen. Korkeus
sopiva 0,33 l kokoisiin tölkkeihin. Näitä ei kaupoista löydy! Pakkaa etelän matkalle, juhliin ja piknikille
mukaan!
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25-27. Popsocket puhelinpidike 		
10 €
Kevään uutuuskuosi CD ja upeasti hohtavat metallivärit. Helppokäyttöinen ja tyylikäs pidike puhelimen takakanteen. Parempi ote puhelimesta.
Toimii myös katselutelineenä. 3M tarrakiinnitys.
25. Sininen
26. Grafiitti
27. Ruusukulta
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28-32. Superpehmeä huivi 		
20 €
Reilun kokoinen, pehmoinen ja lämmin huivi
ympärivuotiseen käyttöön. Kiedo kaulalle
tai hartioille, arkeen tai juhlaan, reissuun
mukaan. Lämmittää viileinä kesäiltoina. Koko
70 x 200 cm. 100 % polyesteriä, varovainen
pesu 30°.
28. Keltainen
29. Pinkki
30. Terra
31. Viininpunainen
32. Violetti

