
Herkku-
tervehdys



Herkkutervehdys

Pimeä ilta ja tähtitaivas, hengitys höy-
ryää ja sormenpäitä kipristelee - jostain 
tulvii mausteisen glögin tuoksu. On siis 
jälleen aika muistaa ja kiittää henkilös-
töä, yhteistyökumppaneita ja asiakkai-
ta kuluneesta vuodesta.

Yhteisen lahjan keksiminen isommalle 
joukolle voi olla välillä kimuranttia, joten 
riennämme ilomielin avuksenne suu-
rella sydämellä ja huolella mietittyjen 
pakettiemme kera!

Piparkakkusuklaa | Goodio
Piparin ja suklaan täydellinen yhdistel-
mä, tämän avulla herkuttelija pääsee 
suoraan seitsemänteen taivaaseen! 
Goodion piparkakkusuklaata on täydelli-
sen makuelämyksen lisäksi vastuullinen 
valinta: suklaan valmistuksessa on käy-

tetty ainoastaan vastuullisesti tuotettuja 
raaka-aineita. Tämä joulun superherkku 
on gluteeniton ja vegaaninen!

Ainesosat: kaakaopapu*, kookospal-
musokeri*, kaakaovoi*, kookoshiuta-
le*, piparkakku* (kookospalmusokeri*, 
maissijauho*, kaurajauho, kookoshiu-
tale*, kaakaovoi*, vesi, nostatusaine*, 
kaneli*, inkivääri*, neilikka*, karde-
mumma*). *=luomulaatuinen.

Mustikka-kerkkä -glögitiiviste | 
Organic Health
Ehkäpä joulun herkullisin glögi, joka 
tuo joutuin joulutunnelman! Luonnon 
omat superfoodit mustikka ja kuusen-
kerkkä komeilevat tämän luomujuoman 
mustaherukkaisessa pohjassa. Makua 
siivittää joulun omat maut kaneli, nei-

likka ja kardemumma ja tuopa oman 
pikantin poltteensa joukkoon vielä in-
kiväärikin! Siispä lämmitä, siemaile ja 
nauti lämmöstä ja tunnelmasta!

Ainesosat: sokeri*, mustaherukkame-
hutiiviste*, rypälemehutiiviste*, mustik-
kamehutiiviste*, kerkkä*, inkiväärime-
hu*, kaneli*, neilikka*, kardemumma*. 
*=luomulaatuinen.

Kardemummakahvi | Cafetoria
Mieltä hyväilevä maustekahvinautinto, 
joka kruunaa jouluisen kahvihetken. 
Laadukas luomukahvi, jossa mukana 
hyvälle tuoksuvia kardemumman sie-
meniä. Cafetorian intohimoinen tiimi 
valmistaa kahvit artesaanipanimossaan 
Lohjalla. Luomulaatua suodatinjauha-
tuksella sekä Reilun Kaupan menetel-
miä kunnioittaen!

Ainesosat: kahvi, kardemumma.

Hyvä uni -yrttitee | METTÄ
Kotimainen, rentouttava yrttitee tuudit-
taa hellävaraisesti uneen joulutohinan 
keskellä! Höyhensaarille houkutteleva, 
puhtaita kotimaisia yrttejä sisältävä juo-
ma maistuu herkullisen pehmeälle.

Ainesosat: maitohorsmanlehti, vadel-
manlehti, kanervankukka, piparminttu, 
sitruunamelissa, humalankäpy, meirami.

Tattisormisuola | METTÄ 
Suola, joka ei ole vain suolaa! Oi-
vallinen mauste maustamaan joulun 
liha- ja kalaruokia. Tattisormisuola on 
aromikas gourmetsuola Pohjolan par-

haista mauista. Muhkeita, maukkaita ja 
korkealaatuisia herkkutatteja suoraan 
Suomen metsistä yhdistettynä suoma-
laiseen nokkoseen ja timjamiin. 

Ainesosat: pohjoismainen hiutaleme-
risuola (86 %), herkkutatti (Boletus 
edulis) (7 %), timjami, nokkonen. 
Saattaa sisältää pieniä määriä kasvin 
varren osia. 

Tomusokeroitu inkivääripala | 
Organic Health
Jouluna voi herkutella myös hieman 
terveellisemmin ja siihen oivallinen 
vaihtoehto on tomusokerilla päällyste-
tyt kuivatut inkiväärikuutiot. Käytä lei-
vonnassa tai napostele sellaisenaan. 
Inkivääripalaset soveltuvat loistavasti 
omatekoiseen mysliin tuomaan ma-
keutta ja kirpeyttä, puuroihin, jogurttiin, 
jäätelön sekä kakkujen viimeistelyyn, 
tai vaikkapa teehen.

Ainesosat: inkivääri* 50 %, tomusoke-
ri* 50 %. *=luomulaatuinen.

Yritysten joululahjavalinnat 
sytyttävät välillä mietintämyssyn melkein 
tuleen! Saavummekin nuttu hulmuten 
viilentelemään ylikuumentuneita aivo-
nystyröitä tarjoamalla suurella sydämellä 
valmiiksi mietittyjä joulupaketteja. Herkku-
tervehdys sisältää kimaran eettisesti ja 
ekologisesti tuotettuja ihanuuksia, jotka 
tuovat hyvää mieltä ihan kaikille hieman 
pintaa syvemmältä.

Täytämme mielellämme 
myös monenlaisia erikois-

toiveita joululahja pakettien 
suhteen - ole rohkeasti 

yhteydessä! Autamme ilolla - 
Ruohonjuuren yrityspalvelu on 

pal veluksessasi joka päivä: 
yrityspalvelu@ruohonjuuri.fi


