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Runsas herkkutervehdys

Tänä vuonna joulun yrityslahjojen keksiminen 
onkin helpompaa, kuin heinänteko! 

Yhteisen lahjan keksiminen isommalle pop-
poolle voi saada aivonystyrät solmuun ja tuoda 
turhaa painetta muuten ihanaan aikaan. Päätim-
mekin rientää mielihyvin avuksenne ja loihtia ko-
koon paketteja, jotka taatusti tuovat hyvää mieltä 
ja sopivat kaikille!

Piparkakkusuklaa | Goodio
Piparin ja suklaan täydellinen yhdistelmä, tämän 
avulla herkuttelija pääsee suoraan seitsemänteen 
taivaaseen! Goodion piparkakkusuklaata on täy-
dellisen makuelämyksen lisäksi vastuullinen valin-
ta: suklaan valmistuksessa on käytetty ainoastaan 
vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Tämä joulun 
superherkku on gluteeniton ja vegaaninen!

Ainesosat: kaakaopapu*, kookospalmusokeri*, 
kaakaovoi*, kookoshiutale*, piparkakku* (koo-
kospalmusokeri*, maissijauho*, kaurajauho, 
kookoshiutale*, kaakaovoi*, vesi, nostatusaine*, 
kaneli*, inkivääri*, neilikka*, kardemumma*). 
*=luomulaatuinen. 

Metsähunajat lahjapakkauksessa | 
METTÄ
Hunajainen tervehdys metsiköstä joulupöytään! 
Suomen luonnon uhkean upeat maut yhdistyvät 
mainion makoisasti hempeän hellivään huna-
jaan. Kolme ilakoivaa makua kauniisti pakattuna. 
Ihanat maut ovat mustikka-hunaja, kuusenkerk-
kä-hunaja ja pihlajanmarja-hunaja. Nauti hem-

peän hunajaisista herkuista vaikkapa kuumien 
juominen, jälkiruokien, puurojen, smoothien 
yms. luonnollisena makeuttajana.

Ainesosat: mustikka-hunajavalmiste 50 g: huna-
ja, pakastekuivattu mustikkajauhe 5 %, 100 % 
Suomesta.Kuusenkerkkä-hunajavalmiste 50 g: 
hunaja, pakastekuivattu kuusenkerkkäjauhe 3 %, 
100 % Suomesta. Pihlajanmarja-hunajavalmiste 
50 g: hunaja, pihlajanmarjajauhe 5 %, 100 % 
Suomesta.

Winter Glow -suklaa | Goodio
Talvinen makunautinto kermaisesta kaurasta ja 
muikeasta kaakaosta järkevämmällä sokerilla! 
Ainesosina ihastuttavat esimerkiksi koivuso-
keri, joka saa sokerikäyrät pysymään aisoissa 
mutta samalla nautinnon lähentelemään taivas-
ta. Muina uljaina ainesosina säväyttävät myös: 
gluteeniton kaura, kaakaopapu, karpalojauhe, 
inkivääri, neilikka, kaneli, kookoshiutale, po-
meranssinkuori, kardemumma, kaakaovoi ja 
kookossokeri.

Ainesosat: kaakaopapu*, kookospalmusokeri*, 
kaakaovoi*, kookoshiutale*, koivusokeri, kane-
li*, kardemumma*, pomeranssinkuori, karpalo-
jauhe*, inkivääri*, neilikka. *=luomulaatuinen. 

Kardemummakahvi | Cafetoria
Mieltä hyväilevä maustekahvinautinto, joka 
kruunaa jouluisen kahvihetken. Laadukas luo-
mukahvi, jossa mukana hyvälle tuoksuvia kar-
demumman siemeniä. Cafetorian intohimoinen 

tiimi valmistaa kahvit artesaanipanimossaan 
Lohjalla. Luomulaatua suodatinjauhatuksella 
sekä Reilun Kaupan menetelmiä kunnioittaen!

Ainesosat: kahvi, kardemumma.

Mustikka-kerkkä -glögitiiviste | 
Organic Health
Ehkäpä joulun herkullisin glögi, joka tuo joutuin 
joulutunnelman! Luonnon omat superfoodit 
mustikka ja kuusenkerkkä komeilevat tämän luo-
mujuoman mustaherukkaisessa pohjassa. Ma-
kua siivittää joulun omat maut kaneli, neilikka ja 
kardemumma ja tuopa oman pikantin poltteensa 
joukkoon vielä inkiväärikin! Siispä lämmitä, sie-
maile ja nauti lämmöstä ja tunnelmasta!

Ainesosat: sokeri*, mustaherukkamehutiivis-
te*, rypälemehutiiviste*, mustikkamehutiiviste*, 
kerkkä*, inkiväärimehu*, kaneli*, neilikka*, kar-
demumma*. *=luomulaatuinen.

Tattisormisuola | METTÄ 
Suola, joka ei ole vain suolaa! Oivallinen mauste 
maustamaan joulun liha- ja kalaruokia. Tattisor-
misuola on aromikas gourmetsuola Pohjolan 
parhaista mauista. Muhkeita, maukkaita ja kor-
kealaatuisia herkkutatteja suoraan Suomen met-
sistä yhdistettynä suomalaiseen nokkoseen ja 
timjamiin. 

Ainesosat: pohjoismainen hiutalemerisuola 
(86 %), herkkutatti (Boletus edulis) (7 %), 
timjami, nokkonen. Saattaa sisältää pieniä mää-
riä kasvin varren osia. 

Neilikkajauhe | Foodin
Herkullinen Madagascarin neilikka! Mausta nei-
likkajauheella erilaiset joulun juomat ja leivonnai-
set tai suolaiset ruoat. Neilikka sopii erittäin hyvin 
yhteen esimerkiksi omenan kanssa.

Ainesosat: neilikkajuhe*.*=luomulaatuinen. 

Provencen yrtti | Foodin
Luomulaatuinen ranskalainen maustesekoitus 
kauniissa lasipurkissa. Aromaattinen, maistuva 
sekoitus Etelä-Ranskan maaseudun parhaim-
mistoon kuuluvia yrttejä hurmaa marinadeissa, 
padoissa ja kastikkeissa. Sopii jouluisiin liha- ja 
kasvisruokiin.

Ainesosat: basilika*, fenkolin siemen*, meira-
mi*, persilja*, rosmariini*, laventelin kukka*, ra-
kuuna*, timjami*. *=luomulaatuinen.

Rosmariini | Foodin
Vehreä, aromaattinen maustekaveri kirvoittaa ve-
den kielelle! Rosmariini on aromikas mauste liha-
ruokien marinointiin sekä peruna-, sieni-, maka-
roni- ja tomaattiruokiin. Tähän muikeaan yrttiin on 
helppo ihastua! 

Ainesosat: rosmariini*, *=luomulaatuinen.

Hyvä uni -yrttitee | METTÄ
Kotimainen, rentouttava yrttitee tuudittaa hellä-
varaisesti uneen joulutohinan keskellä! Hyvä uni 
-yrttitee johdattelee nautiskelijan rentoon oloti-
laan puhtaiden kotimaisten yrttien avulla. Höy-
hensaarille houkuttelee etenkin teen sisältämä 
sitruunamelissa, jonka tehoa muut yrtit tukevat. 
Sisältää maitohorsman lehtiä, jotka tuovat juo-
maan herkullisen ja pehmeän maun.

Ainesosat: maitohorsmanlehti, vadelmanlehti, 
kanervankukka, piparminttu, sitruunamelissa, 
humalankäpy, meirami.

Tomusokeroitu inkivääripala | 
Organic Health
Jouluna voi herkutella myös hieman terveelli-
semmin ja siihen oivallinen vaihtoehto on to-
musokerilla päällystetyt kuivatut inkiväärikuutiot. 
Käytä leivonnassa tai napostele sellaisenaan. 
Inkivääripalaset soveltuvat loistavasti omate-
koiseen mysliin tuomaan makeutta ja kirpeyttä, 
puuroihin, jogurttiin, jäätelön sekä kakkujen vii-
meistelyyn, tai vaikkapa teehen.

Ainesosat: inkivääri* 50 %, tomusokeri* 50 %. 
*=luomulaatuinen.

Kun väriloistossaan keikaroineet lehdet ovat 
vaihtuneet kylmän kauniisiin päiviin, on jälkeen aika 
muistaa ja kiittää henkilöstöä, yhteistyökumppaneita 
ja asiakkaita kuluneen vuoden yhteisistä ponnisteluista. 
Runsas Herkkutervehdys -paketti sisältää eettisesti 
ja ekologisesti tuotettuja ihanuuksia, jotka takaavat 
maistuvan ja runsaan joulupöydän!

Täytämme mielellämme 
myös monenlaisia erikoistoiveita 
joululahja pakettien suhteen - ole 
rohkeasti yhteydessä! Autamme 

ilolla - Ruohonjuuren yrityspalvelu 
on palveluksessasi joka päivä: 

yrityspalvelu@ruohonjuuri.fi


