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CARAMILLA
Inkoossa, peltojen ympäröimässä vanhassa
valkoisessa navetassa, valmistuu Camilla
Forsmanin käsissä herkullisia makeisia.
Makeisten tekeminen on todellista käsityötä.
Jokainen vaihe tehdään käsin, rakkaudella.

INTIAANISALMIAKKI
Lakritsijauheella päällystetty
salmiakkikaramelli. Intiaanisalmiakki saa
nimensä ja uniikin makunsa intiaanisokerista,
joka on ruskea käsittelemätön sokeri.
Vastustamaton salmiakin maku pysyy
vahvana alusta loppuun.
Sokeri, tärkkelyssiirappi, intiaanisokeri,
salmiakkijauhe, lakritsijauhe, merisuola,
lääkehiilitahna (väri). Pussikoko 100 g.

7,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / PUSSI

SITRUUNA
Raikas sitruunan makuinen karamelli.
Karamellin maku tulee sitruunaöljystä joka on
tehty aidosta hedelmistä ranskalaisella
luomutilalla. Karamelli saa värinsä pienestä
määrästä punajuurimehua.
Sokeri, tärkkelyssiirappi, sitruunaöljy,
sitruunahappo. Pussikoko 100 g.

PIPARMINTTU
Tämä raikas minttukaramelli saa makunsa
piparminttuöljystä eikä sisällä keinotekoisia
lisä- tai väriaineita.
Sokeri, tärkkelyssiirappi, piparminttuöljy.
Pussikoko 100 g.

APPELSIINI

KERMAKARAMELLI

Appelsiinikaramellin hienostunut maku tulee
appelsiiniöljystä joka on tehty aidoista
hedelmistä ranskalaisella luomutilalla.
Karamelli saa värinsä pienestä määrästä
punajuurimehua.

Vanhanajan kermakaramelli aidolla kerman
maulla, ripauksella suolaa. Karamelli on
täydellisen kokoinen ja koostumukselta
ihanan rapea. Tuote ei sisällä keinotekoisia
lisä-tai väriaineita ja on laktoositon.

Sokeri, tärkkelyssiirappi, appelsiiniöljy,
sitruunahappo, punajuurimehu (väri).
Pussikoko 100 g.

Sokeri, tärkkelyssiirappi, laktoositon kerma,
merisuola. Pussikoko 100 g.

7,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / PUSSI

KERMATOFFEE
Sokeri, laktoositon kerma, siirappi,
laktoositon voi, suola. n. 40g

Caramillan toffeet keitetään pitkään ja
maltilisesti saavuttaakseen ihanan pehmeän
ja tasainen maun silkinpehmeällä
koostumuksella. Kaikki vaiheet keitosta
pakkaamiseen tehdään käsityönä.
Toffeet ovat laktoosittomia sekä
gluteenittomia eikä sisällä keinotekoisia
väri- tai lisäaineita.
Myydään 3 toffeen setissä,
yksi kutakin makua.

12,RYHMÄN ANSIO
3 EUROA / 3 KAPPALETTA

MINTTUTOFFEE
Sokeri, laktoositon kerma, siirappi,
laktoositon voi, suola, piparminttuöljy.
n. 40g

SALMIAKKITOFFEE
Sokeri, laktoositon kerma, siirappi,
intiaanisalmiakki, laktoositon voi. n. 40g

”Ilman

ROSTA

kompromisseja,

Herkulliset tuotteet leivotaan kahvilan
leipomotiloissa Kirkkonummella.
Kaikki aidoista ja laadukkaista raakaaineista: munia, jauhoja, sokeria,
laktoositonta maitoa ja voita.

ilman
lisäaineita,
perinteitä
kunnioittaen.”

SIEMENNÄKKÄRI
Siemenpitoisuus 97 %.
Ainesosat/INCI: L. Kaurahiutale, auringonkukansiemen,
pellavansiemen, rukiinjyvä, kurpitsansiemen,
seesaminsiemen, puffattu (turvotettu) speltti,
puffattu ruismallas, omenakuitu,sokeri, suola, rypsiöljy,
psyllium, happamuuden säätöaine E262. Sisältö: 200 g

8,RYHMÄN ANSIO
2,50 EUROA / PAKKAUS

MAKEISTEHDAS
MAKEIDON
Pieni ja nostalginen makeistehdas sijaitsee
Pöytyällä, maaseudun rauhassa. Perheyrityksen
historia ulottuu vuosikymmenien taakse.
Kotimaiset tuotteet valmistetaan käsityönä
parhaista raaka-aineista vanhanajan resepteillä,
perinteitä vaalien.

MANSIKKA
Entisaikojen nostalginen pehmeä karamelli joka tuo
monelle lapsuuden muistot mieleen, ajan jolloin
karkkipäivä oli todellinen karkkipäivä.

”Aitous.
Käsityö.

Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit,
luontainen väri (karmiini). Pussikoko 120 g.

Kotimaisuus.”

MARJAMAKEISET

Marjamakeiset valmistetaan
korkealaatuisista kotimaisista marjoista.
Karamellien maku ja väri tulee aidoista
suomalaisista luonnon antimista.

VADELMA
Herkullinen ja kova vadelmamakeinen.
Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi, sitruunahappo, aromit.
Pussikoko 120 g.

MUSTAHERUKKA
Aidoista suomalaisista marjoista valmistettu kova
karamelli, jonka maku ja väri tulee mustaherukasta.
Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi, mustaherukkajauhe,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), luontaiset
aromit. Pussikoko 120 g.

TERVA

SALMIAKKI

Kova tervakaramelli.
Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi, sitruunahappo,
lakritsiuute, luontaiset aromit väri (E153).
Pussikoko 120 g.

Vanhanajan perinteinen kova salmiakkikaramelli,
joka koukuttaa herkuttelijansa.
Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi, salmiakki, luontaiset
aromit, lääkehiili. Pussikoko 120 g.

KAIKKI MAKEISPUSSIT:

5,-

/ PUSSI

KAHVI
Valmistettu 100% aidoista paahdetuista kahvipavuista,
jonka täydellinen maku on todellinen löytö kahvin ystäville.
Ainekset: Sokeri, tärkkelyssiirappi, kahvi, aromit.
Pussikoko 120 g.

PAKKAUSESIMERKKI
Kaikki makeiset on pakattu
esimerkin pakkauksiin makeisten omilla etiketeillä.

RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / PUSSI

KINUSKI-MERISUOLA
FUDGE

MÄKITALON TILA

Pehmeä, käsintehty toffeemakeinen, mausteena
ripaus merisuolaa! Ihana makeansuolainen herkku
niin kahvikaveriksi kuin muihinkin herkutteluhetkiin.
Raaka-aineet: suomalainen maito, sokeri,
tärkkelyssiirappi, voi, maitojauhe, kasvirasva (shea),
soijalesitiini, aromit, merisuola. Pussikoko 150 g.

LAKRITSI FUDGE
Pehmeä, käsintehty toffeemakeinen, mausteena
aitoa raakalakritsijauhetta! Todellinen
lakritsinystävän himoherkku!
Raaka-aineet: suomalainen maito, sokeri,
tärkkelyssiirappi, voi, maitojauhe, kasvirasva (shea),
soijalesitiini, raakalakritsijauhe, merisuola.
Pussikoko 150 g.

8,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / PUSSI

Pieni perheyritys Satakunnasta, Eurajoelta.
Mäkitalon tila on luomu- ja lammastila, mutta tilalla
valmistetaan myös käsintehtyä FUDGE-toffeeta.
Karkkikeittiö on perustettu maatilan päärakennuksen
yhteyteen. Kaikki työvaiheet tehdään käsin, fudgea
valmistuu kerralla vain pienet, yksilölliset erät. Sen
vuoksi fudgepakkauksien ulkonäko voi hieman
poiketa tuotekuvista. Maku on silti aina yhtä
herkullinen ja muhkea.

KAIKKI FUDGET PAKETOIDAAN
PAHVIRASIOIHIN, JOTKA OVAT KAUNIITA
JA TUOTTEITA HYVIN SUOJAAVIA.

VEGAANINEN
MINTTUSUKLAA FUDGE

KAHVI FUDGE
Pehmeä, käsintehty toffeemakeinen, mausteena
tummaa vahvaa kahvia! Sopii täydellisesti kahvin
kaveriksi ja sellaiseenaan nautittavaksi.

Pehmeä, käsintehty vegaanimakeinen. Pirteän raikas,
mutta suklainen herkku mintturakeilla. Sopii maito- ja
soija-allergiselle.

Raaka-aineet: suomalainen maito, sokeri,
tärkkelyssiirappi, voi, maitojauhe, kasvirasva (shea),
soijalesitiini, aromit, merisuola.
Pussikoko 150 g.

Raaka-aineet: kookosmaito, sokeri, tärkkelyssiirappi,
kasvirasvat (kookos, shea), kookosmaitojauhe,
raakakaakaojauhe, auringonkukkalesitiini, aromi,
merisuola. Pussikoko 150 g.

VEGAANINEN
MAAPÄHKINÄ FUDGE
Pehmeä, käsintehty vegaanimakeinen. Muhkea ja
täyteläinen vegaaniherkku sisältää aitoa
maapähkinävoita. Sopii maito- ja soija-allergiselle.
Raaka-aineet: kookosmaito, sokeri, tärkkelyssiirappi,
kasvirasvat (kookos, shea), kookosmaitojauhe,
maapähkinävoi, maapähkinä, raakakaakaojauhe,
auringonkukkalesitiini, merisuola. Pussikoko 150 g.

8,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / PUSSI

VIERULAN
PAKASTEKUIVATUT
TUOTTEET
Pakastekuivatut mansikat, vadelmat ja mustikat
sekä marjajauheet ovat täysin lisäaineettomia ja
100 % suomalaista marjaa. Vierulan pakastekuivatut
tuotteet on tehty tilan omista, ensiluokkaisista
marjoista. Pakastekuivatuksessa marjojen maku,
ulkonäkö ja vitamiinit säilyvät ennallaan.
Pakastekuivaus on siis säilöntämenetelmä, jossa ei
tarvita lisä- tai säilöntäaineita. Vierulan tilan
pakastekuivattujen tuotteiden kuivatus tapahtuu
alihankkijalla suurten pakastekuivainten korkean
hinnan ja saatavuuden vuoksi.

VIERULAN MANSIKKAMUSTIKKA SMOOTHIEJAUHE
Vierulan mansikka-mustikka -smoothiejauhe on
tehty tilan pakastekuivatuista marjoista.
Puhtaasti kotimainen smoothiejauhe maistuu
aidoilta marjoilta.
Mansikka-mustikka -smoothiejauhe sopii
erinomaisesti rahkojen ja jugurttien
maustamiseen sekä antaa marjojen makua
erilaisiin smoothiesiin. Smoothiejauhe toimii
herkullisena välipalana, kun lisää annospussin
sisältöön vettä tai maitoa ja sekoittaa ainesosat
smoothieksi.
Mansikka-mustikka -smoothiejauhe sisältää 25 %
mansikkaa, 25 % mustikkaa, 20 % omenaa,
riisimaitojauhetta, mantelimaitojauhetta ja
inuliinia. Smoothiejauhe myydään 36 gramman
ilmatiiviissä pussissa.

6,-

RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / TUOTE

VIERULAN VADELMAMUSTAHERUKKASMOOTHIEJAUHE
Sisältää vadelmaa, mustaherukkaa,
riisimaitojauhetta, mantelimaitojauhetta ja
inuliinia. Smoothiejauhe myydään 36 gramman
ilmatiiviissä pussissa.

PAKASTEKUIVATTU
MANSIKKA

PAKASTEKUIVATTU
MUSTIKKA

Vierulan pakastekuivatut mansikat ovat täynnä aitoa
makua. Mansikkaviipaleet maistuvat lähes yhtä
hyviltä kuin kesän ensimmäiset tuoreet mansikat.

Vierulan pakastekuivatut mustikat on kokonaisia,
Mäntyharjun puhtaasta luonnosta kerättyjä
metsämustikoita, joissa on aito maku.

Vierulan pakastekuivatut mansikat ovat aina
ykkösluokkaista Polkaa. Pakastekuivauksessa vain
marjan rakenne muuttuu, mutta hyvä maku, ulkonäkö
ja vitamiinit ovat lähes ennallaan.
Mansikkaviipaleet maistuvat makealle ja toimivat
loistavasti naposteltavina karkinkorvikkeina.
Pakastekuivattu mansikka sopii monipuolisesti
leivontaan, näyttää kauniilta kakkujen koristeena ja
tuo erilaisiin juomiin aitoa mansikan makua.
Pakastekuivatut mansikat ovat täysin lisäaineettomia
ja sisältävät ainoastaan suomalaista mansikkaa.
20 gramman ilmatiivis pussi.

Pakastekuivauksessa vain marjan rakenne muuttuu,
mutta hyvä maku, ulkonäkö ja vitamiinit ovat lähes
ennallaan.

Huom.: pakastekuivatuissa mustikoissa rajoitettu
saatavuus. Ennen varainkeruun aloittamista
Sulo varmistaa yrittäjältä mustikan saatavuuden.

8,RYHMÄN ANSIO
2,50 EUROA / TUOTE

Pakastekuivattu metsämustikka sopii naposteluun,
antaa mukavaa makeutta aamupuuroon sekä
tarjoaa mustikan luonnollista makua ja syvänsinistä
väriä leivonnaisiin.
Pakastekuivatut mustikat ovat lisäaineettomia ja
sisältävät ainoastaan suomalaista metsämustikkaa.
Pakastekuivattu mustikka myydään 20 gramman
ilmatiiviissä pussissa.

VIERULAN
MANSIKKAHILLO

VIERULAN
VADELMAHILLO

Vierulan mansikkahillo on keitetty tilan omista
mansikoista mummon herkullisella reseptillä.
Mansikkahillossa nousee esille tuoreiden
mansikoiden makea maku.

Vierulan vadelmahillo on keitetty tilan omista
vadelmista mummon perinteisellä reseptillä.
Vadelmahilloon on tallennettu Glen amble lajikkeen raikas, hieman kirpeä maku.

Mansikkahillo maistuu kotitekoiselta ja sopii
erityisen hyvin perinteisiin lettukesteihin.
Mansikkahillo tuo aitoa kesän makua kakkuihin ja
leivonnaisiin.

Vadelmahillo sopii lettujen ja pannukakun kanssa
sekä tuo tuoreen vadelman aitoa makua
leivonnaisiin.
Vadelmahillo sisältää suomalaista vadelmaa,
sokeria, vettä, hedelmäpektiiniä, sitruunahappoa,
kaliumsorbaattia ja natriumbentsoaattia (E211).
Vadelmahillo myydään 250 gramman lasipurkissa.

Mansikkahillo sisältää suomalaista mansikkaa,
sokeria, vettä, hedelmäpektiiniä, sitruunahappoa,
kaliumsorbaattia ja natriumbentsoaattia (E211).
Mansikkahillo myydään 250 gramman lasipurkissa.

8,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / TUOTE

