MYYNTIKUVASTO

Tue meitä
ostamalla herkullisia
Herkku & Lakritsan
tuotteita
Jokainen myyty tuote auttaa meitä pääsemään
lähemmäksi tavoitettamme. Toivotamme sinulle
maistuvia herkutteluhetkiä keksien, lakujen
ja makeisten parissa!

Myyjän nimi:
Koulu/seura:
Myyntikampanjan tarkoitus:

Kiitos

kannatuksesta!

Kotimaiset herkut
Metrilaku originalmix

10 €
/ tuote

10 kpl / pss

/ tuote

Toffeesekoitus
Sekoitus kerma-, hedelmä- ja lakritsitoffeita: pehmeä
kermalehmä -toffee, lakritsitoffee, hedelmätoffeita
mm. mansikka, vesimeloni, persikka, makutoffee mm.
pähkinä, kookos, kaakao. Sisältö saattaa vaihdella.

Kotimaista, aitoa metrilakua. Tämä herkullinen lakupussi vie kielen
mennessään! Perinteinen sekoituksemme on todellinen hitti, ja se sisältää
10 kpl suosituimpia makuja: mansikka, banaani, omena, suklaa, toffee,
noitaputki, salmiakki-vadelma, minttu, kirsikka, cola. Sisältö saattaa vaihdella.

650 g / pss

Metrilaku kirpeämix

Luxuskonvehti

10 kpl / pss

Italialaisia cremetäytteisiä suklaakonvehteja.
Pussissa on viittä erimakuista kääreellistä konvehtia:
crispy-maitosuklaa, pähkinä-maitosuklaa,
kinuski-maitosuklaa, vanilja-tummasuklaa ja tummasuklaa.

Ihanan kirpeä uutuusmaku! Sisältää 10 kpl kirpeitä hedelmälakuja ja
salmiakkia: banaani, cola, mansikka, omena, vadema, vesimeloni,
sateenkaari, mansikka täytelaku, omena täytelaku sekä salmiakki
täytelaku. Sisältö saattaa vaihdella.

ON &
GLUTEENIT
EN
VEGAANIN

10 €

500 g / pss

Porvoon Lakritsi

Pähkinämix

Kotimaista, perinteistä lakua paloina.
Luontaisesti gluteeniton ja mikä parasta, tämä
herkku sopii myös vegaaneille.

Laadukas pähkinämix sisältää erilaisia pähkinöitä,
manteleita ja makeita rusinoita. Terveellinen herkku
sellaisenaan naposteltavaksi ja osana aamiasta tai
välipalaa.

Niin hyvää että tämä maistuu kaikille jotka pitävät mustasta lakusta.

400 g / rasia

Myyntierä 3 x 100 g

VEGAAN

ISET

LUONNO

LLISET

HERKUT

Karkkiboxi

Hedelmämix

Makeasti kotimainen irtomakeissekoitus! Tämä
monipuolinen ja laadukas karkkiboxi sisältää erilaisia
Finlandia candyn valmistamia hedelmä-, salmiakkija lakumakeisia. Kilon pakkauksesta riittää herkkuja
isommallekin porukalle!

Tämä ihanan aurinkoinen ja luonnonmukainen snack
sisältää erilaisia kuivattuja hedelmiä mehevinä paloina,
mm. papaijaa, ananasta ja banaania.

375 g / rasia

1000 g

Herkkusalkku

Lue lisää salkusta www.paperitukkuri.fi/makeiset

Sisältää 10 erilaista kotimaisia Finlandia
Candyn makeispussia mm. Leffa Mix
pusseja, salmiakkia, lakua, suklaa- ja
toffeekarkkeja. Runsas ja monipuolinen
makeissalkku on herkuttelijan unelma!

10 makeispussia / salkku
(Salkun sisältö saattaa vaihdella. Tarkista aina pussien ainesosat suoraan pusseista)

Salkku

20 €

Allergiat ja ruokavalio
Värikoodi tarkoittaa että tuote sisältää ainesosan. Tuoteselosteet löytyvät kotisivuiltamme www.paperitukkuri.fi.
= Omena

= Maito, laktoosi

= Soija, soijalesitiini, soijaöljy

= Gluteeni

= Kananmuna

= Pähkinä

= Jäämiä viljoista, pähkinöistä, siemenistä, soijasta ja kananmunasta

= Manteli

= Liivate

850 g

Suklaapala
Kahvipöydän perinteinen suosikkiherkku. Rapeita
suklaahippuja sisältäviä pikkuleipiä voit nautiskella
vaikka kahvin kanssa tai rouskutella maitolasillisen
kaverina.

900 g

Sydänkeksi
Tämä 1kg:n keksiämpäri sisältää suloisia,
kuorrutettuja, sydämenmuotoisia keksejä vaalealla
ja tummalla kuorrutteella. Kuorrutetta on sekä alla
että päällä.

1000 g

Hillosilmä
Syötävän suloisia vaaleita, ja pehmeitä
pikkuleipiä, joissa on keskellä reilusti
makeaa omenahilloa.

850 g

Kerroskeksi
Perinteinen tumma kerroskeksi, jossa on
suklaanmakuisten kerrosten välissä
reilusti vaniljatäytettä.

950 g

Kokonaismäärä

Laske yhteen myymäsi tuotteet

Kerroskeksi

Hillosilmä

Sydänkeksi

Suklaapala

Suklaaraita

Hedelmämix

Pähkinämix

Luxuskonvehti

Toffeesekoitus

Herkkusalkku

Karkkiboxi

Ostajan nimi / osoite / puhelin

Porvoon
Lakritsi

Suklaaseen kastettu vaalea ja murea keksi.
Suklaanmakuista kuorrutetta on keksin alla sekä
päällä. Suklaa sulaa ihanasti kun herkuttelet näitä
kuuman juoman kanssa.

/ tuote

www.paperitukkuri.fi

Metrilaku
Kirpeämix

Suklaaraita

10 €

Tilaukset
Metrilaku
originalmix

Reilut pakkaukset keksejä!

Ostajan nimi / osoite / puhelin

Laske yhteen myymäsi tuotteet

Kokonaismäärä
Kerroskeksi

Hillosilmä

Sydänkeksi

Suklaapala

Suklaaraita

Hedelmämix

Pähkinämix

Luxuskonvehti

Toffeesekoitus

Herkkusalkku

Karkkiboxi

Porvoon
Lakritsi

Metrilaku
Kirpeämix

Metrilaku
originalmix

Tilaukset
www.paperitukkuri.fi

