
Ryhmämme myy
harvinaisia herkkumixejä
edulliseen hintaan! Näitä ei kaupoista löydy!
Tilaathan nyt, kun sinulla on mahdollisuus,
samalla tuet ryhmäämme. Kiitos!

Ryhmä Myyjä

Varainhankinnan tarkoitus Viimeinen tilauspäivä

Tilaajan nimi / osoite / puhelin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Myyty yhteensä:
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Sweet Dreams
Sweet Dreams



8. Maku-suku-lakumix  500 g  10 €
Huikean hyvät erimakuisilla suklailla paksusti
kuorrutetut lakupallot. 9 eri makua! Salmiak-
kilakua päällystettynä sitruunavalkosuklaalla ja
maitosuklaalla, normi lakua päällystettynä
maitosuklaalla ja valkosuklaalla (makuina
vadelma, toffee, mustikka). Lisäksi kultaisia
lakupalloja ja lakurae päällystettyjä palloja.

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, veriappel-
siini, 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 €.

6. Toffeemix      600g / 80 kpl 10 €
Iso pussillinen hyvänmakuisia yksittäispakattuja toffeeka-
ramelleja. 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.

7. Fudgemix 500 g   10 €
Fudge on pehmeää toffeeta ja hienosta sinisestä doypack
pussista löytyy neljä kaikkein herkullisinta makua mukavina
suupaloina: kaksi-värinen vadelma-lakritsa, mehevä toffee,
ihanan kaakaoinen suklaa ja musta lakritsa.
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1. All- In- One   15 €
Jättipussi sis. 15 kpl makeita ja kirpeitä metrilakuja: 
mustikkakierre, tutti fruttikierre, sitruunakierre, toffee, 
appelsiini, suklaa, banaani, mansikka, sukulaku, kirpeä 
cola, kirpeä vadelma, kirpeä omena, noitapilli, vadelma-
noitapilli ja päärynä-noitapilli. Hienossa metallinhohto 
sinisessä pussissa! Noin 750g.

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.

3. Salt & Sour  10 €
Musta pussi sis. 10 kpl kirpsakoita ja mustia metrilakuja: 
noitapilli, vadelma-noitapilli, päärynä-noitapilli, salmiakki,
kirpeät lakutäyte mansikka, cola, vadelma ja omena, extra 
kirpeät väritäyte mansikka ja omena. Noin 500 g.

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.

9. Maku-suku-mantelimix 500 g 10 €
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! 

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. Pähkinämix 500 g    10 €
Rapeita, herkullisia ja terveellisiä pähkinöitä isossa
500 gramman pussissa! Yhdessä pussissa neljää eri
pähkinää – cashewpähkinöitä, hasselpähkinöitä,
manteleita, pecanpähkinöitä ja rusinoita. Luonnon
oma energiapakkaus! Nappaa evääksi, salaatin
päälle tai napostele pikkunälkään. Ei sisällä suolaa.
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