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Kotimainen joulutervehdys

Kun syksyn upea väriloisto vaihtuu kauniin 
valkeisiin maisemiin, on aika kiittää ja muis-
taa henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja 
asiakkaita. Arjen kiireessä ei aina ehdi ke-
hua Annelin omistauneisuutta tai Erkin il-
miömäistä kykyä ratkoa teknisiä pulmia, jo-
ten ajatuksella ja suurella sydämellä valittu 
joululahja lämmittää mieltä pitkään.

Kaikille sopivien joulumuistamisten valinta 
tuottaa joskus hieman päänvaivaa ja halu-
simmekin helpottaa askaretta, jotta jouluun 
lipuminen sujuisi mahdollisimman rennosti 
ja matkasta nauttien! Kotimainen jouluter-
vehdys -paketti on eettinen ja ekologinen 
hyvänmielen joululahja, joka pullistelee 
suomalaisten yritysten huipputuotteista.

Piparkakkusuklaa | Goodio
Piparin ja suklaan täydellinen yhdistelmä, tä-
män avulla herkuttelija pääsee suoraan seit-
semänteen taivaaseen! Goodion piparkak-
kusuklaata on täydellisen makuelämyksen 
lisäksi vastuullinen valinta: suklaan valmis-
tuksessa on käytetty ainoastaan vastuulli-

sesti tuotettuja raaka-aineita. Tämä joulun 
superherkku on gluteeniton ja vegaaninen!

Ainesosat: kaakaopapu*, kookospalmuso-
keri*, kaakaovoi*, kookoshiutale*, pipar-
kakku* (kookospalmusokeri*, maissijauho*, 
kaurajauho, kookoshiutale*, kaakaovoi*, 
vesi, nostatusaine*, kaneli*, inkivääri*, nei-
likka*, kardemumma*). *=luomulaatuinen.

Mustikka-kerkkä -glögitiiviste | 
Organic Health
Ehkäpä joulun herkullisin glögi, joka tuo 
joutuin joulutunnelman! Luonnon omat 
superfoodit mustikka ja kuusenkerkkä 
komeilevat tämän luomujuoman musta-
herukkaisessa pohjassa. Makua siivittää 
joulun omat maut kaneli, neilikka ja kar-
demumma ja tuopa oman pikantin polt-
teensa joukkoon vielä inkiväärikin! Siispä 
lämmitä, siemaile ja nauti lämmöstä ja tun-
nelmasta!

Ainesosat: sokeri*, mustaherukkamehutii-
viste*, rypälemehutiiviste*, mustikkamehu-

tiiviste*, kerkkä*, inkiväärimehu*, kaneli*, 
neilikka*, kardemumma*. *=luomulaatuinen.

Kardemummakahvi | Cafetoria
Mieltä hyväilevä maustekahvinautinto, joka 
kruunaa jouluisen kahvihetken. Laadukas 
luomukahvi, jossa mukana hyvälle tuok-
suvia kardemumman siemeniä. Cafetorian 
intohimoinen tiimi valmistaa kahvit arte-
saanipanimossaan Lohjalla. Luomulaatua 
suodatinjauhatuksella sekä Reilun Kaupan 
menetelmiä kunnioittaen!

Ainesosat: kahvi, kardemumma.

Hyvä uni -yrttitee | METTÄ
Kotimainen, rentouttava yrttitee tuudittaa 
hellävaraisesti uneen joulutohinan keskel-
lä! Höyhensaarille houkutteleva, puhtaita 
kotimaisia yrttejä sisältävä juoma maistuu 
herkullisen pehmeälle.

Ainesosat: maitohorsmanlehti, vadelman-
lehti, kanervankukka, piparminttu, sitruu-
namelissa, humalankäpy, meirami.

Jalkavoide | Taika
Jalkavoide, joka jallittaa kuivat kantapäät! 
Kevyt, nopeasti imeytyvä koostumus, joka 
hoitaa ja pehmentää jalkapohjia. Sisältää 
ihoa rauhoittavaa koivunmahlaa sekä ksy-
litolia ja glyserolia, jotka kosteuttavat ihoa 
tehokkaasti ja pitkäkestoisesti.

Ainesosat: Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stea-
rate Citrate, Butyrospermum Parkii But-
ter*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Linum 
Usitatissimum Seed Oil*, Xylitylglucoside, 
Betula Alba Juice*, Anhydroxylitol, Xylitol,  
Inonotus Obliquus Extract, Cetearyl Oliva-

te, Sorbitan Olivate, Xanthan Gum, Toco-
pherol, Glycine Soja Oil, Citric Acid, Lactic 
Acid, Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Li-
monene, Linalool, Citral, Geraniol.

Käsivoide | Taika
Kevyt ja nopeasti imeytyvä käsivoide hoi-
taa ihoa rauhoittavalla luomukoivunmahlalla 
ja kosteutta sitovalla ksylitolilla glyserolilla. 
Miellyttävän tuoksuinen käsivoide ei jätä 
ihoa tahmeaksi. 

Ainesosat: Aqua, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Cetyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl 
Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Li-
num Usitatissimum Seed Oil*, Betula Alba 
Juice*, Xylitylglucoside, Cetearyl Olivate, 
Anhydroxylitol, Sorbitan Olivate, Sodium 
Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Xyli-
tol, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, 
Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Lactic Acid, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Juice*, Cetyl 
Palmitate, Parfum, Limonene, Linalool, Ge-
raniol, Sorbitan Palmitate, Glycine Soja Oil, 
Sorbitan Oleate, Citric Acid.

Jätä joulun yrityslahjojen pohtijaiset 
meidän kontollemme ja nauti sinä matkasta 
kohti joulun tunnelmaa. Kotimainen 
joulutervehdyksemme sisältää pelkkää 
hyvyyttä eettisten ja ekologisten herkkujen 
sekä hemmottelun muodossa ja sopiikin 
vielä ihan kaikille!

Täytämme mielellämme 
myös monenlaisia erikois-

toiveita joululahja pakettien 
suhteen - ole rohkeasti 

yhteydessä! Autamme ilolla - 
Ruohonjuuren yrityspalvelu on 

pal veluksessasi joka päivä: 
yrityspalvelu@ruohonjuuri.fi


