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GLÖGI | SIIRAPPI
100ML

GLÖGI | TIIVISTE
LASIPULLO 0,5L

Talwimaku -siirapit sopivat monenlaisten
juomien maustamiseen! Talwimakuglögisiirappi joulun, uudenvuoden sekä
talvikauden juomiin, niin kylmiin kuin
kuumiinkin sekoituksiin. Raaka-aineet tulevat
suoraan luonnosta.

Glögi valmistetaan savolaisesta
mustaherukasta ilman lisäaineita
käsityönä Kiuruvedellä.

12,-

10,-

RYHMÄN ANSIO
3 EUROA / TUOTE

RYHMÄN ANSIO
3 EUROA / TUOTE

GLÖGI | MARMELADI
120G
Käsityönä kotimaisesta mustaherukasta
valmistetut jouluiset glögi-marmeladit!

8,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / TUOTE

MUSTIKKAMARMELADI

WILLIMAKU

Ainesosat:
sokeri, tärkkelyssiirappi, vesi, hyytelöimisaine
(E440), suomalainen mustikka (12%),
happamuudensäätöaine (E330)
Pakkauskoko 120 g.

Willimaku-tuotteissa maistuu suomalainen
luonto. Kiuruveteläisetn perheyrityksen
punaisena lankana ovat vanhat perinteiset
reseptit, perinneruoat ja paikallisuus.
Villiruokatuotteissa käytetään horsmankukkaa,
kuusenkerkkää, tervaa, mesiangervoa,
pihlajansilmuja, voikukannuppuja mustaherukkaa
ja mustikkaa, joista valmistetaan marmeladeja,
hillokkeita, siirappeja, glögiä
ja kuohujuomia.
Perheyritystä pyöritetään kahden sukupolven
voimin. Alusta asti yhdessä yrittäminen on
tuntunut luontevalta.

KUUSENKERKKÄSIIRAPPI
Ainesosat:
vesi, sokeri, suomalainen kuusenkerkkä,
sakeuttamisaine (E440),
happamuudensäätöaine (E330),
säilöntäaineet (E202, E211)
Pakkauskoko 100 ml.

8,-

RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / TUOTE

10,RYHMÄN ANSIO
3 EUROA / TUOTE

KUUSENKERKKÄMARMELADI

KUUSENKERKKÄTERVAMARMELADI

Ainesosat:
sokeri, tärkkelyssiirappi, vesi, hyytelöimisaine
(E440), suomalainen kuusenkerkkä,
happamuudensäätöaine (E330)
Pakkauskoko 120 g.

Ainesosat:
sokeri, tärkkelyssiirappi, vesi,
hyytelöimisaine (E440), suomalainen
kuusenkerkkä, happamuudensäätöaine
(E330), terva-aromi
Pakkauskoko 120 g.

"Kuusenkerkät ovat keväällä kuusessa olevia
noin 4 sentin mittaisia uusia vuosikasvun
alkuja, jotka maistuvat miedosti havulle.
Keräysvaihe kestää muutamia päiviä toukokesäkuussa. Kerkät pakastetaan ja niistä
valmistetaan tuotteita ympäri vuoden.
Kuusenkerkkäterva -tuotteissa käytetty terva
on männystä perinteisillä menetelmällä
valmistettua Kainuulaista hautatervaa,
tummaa, paksua ja tahmeaa öljyä."

8,RYHMÄN ANSIO
2 EUROA / TUOTE

VIERULAN TALVIJUOMA
Vierulan Talvijuoma on mausteinen, mutta raikas
glögi, jonka täyteläinen maku tulee Vierulan omista
mansikoista, vadelmista ja marja-aronioista.
Talvijuoma on maustettu kanelilla, kardemummalla,
neilikalla ja pomeranssinkuorella. Talvijuoma ei ole
niin makea kuin perinteiset glögit,
mutta maistuu joululta.
Talvijuoma on valmistettu yhteistyössä
hirvensalmelaisen Aten marja-aitan kanssa.
Talvijuoma myydään 0,5 litran lasipullossa.
Talvijuoma on glögitiivistettä, jota voi laimentaa
suhteessa 1:2 tai oman maun mukaan.
Talvijuoma sisältää kylmäpuristettua täysmehua
mansikoista, vadelmista ja marja-aronioista,
sokeria, sitruunamehua, kardemummaa, neilikkaa,
kanelia ja pomeranssinkuorta.

VIERULAN TILA
Vierulan marja- ja vihannestila on perheyritys, jonka
nykyisille yrittäjille on kunnia-asia jatkaa edellisten
sukupolvien elämäntyötä ja kasvattaa lapsiaan
keskellä elävää maaseutua. Neljännen polven
viljelijäperheeseen kuuluu Tiinan ja Mikon
lisäksi kolme lasta.
Koska aina pitää syödä, Kohoset pitävät etuoikeutena
tehdä maailman tärkeintä työtä kotimaisina
ruuantuottajina. Vierulan tilan kivijalkana on tuottaa
puhdasta lähiruokaa, jonka asiakkaat saavat tuoreena
ja ilman turhia välikäsiä. Avoimen ja läpinäkyvän
toiminnan perusajatuksena on tarjota asiakkaille
sellaisia tuotteita, joiden laadusta yrittäjät
voivat olla aidosti ylpeitä.
Vierulan tila huomioitiin vuonna 2017 Etelä-Savon
Maistuva maaseutu -yrityksenä. Vuonna 2019 Tiina ja
Mikko Kohonen valittiin Etelä-Savon nuoriksi yrittäjäksi
ja samana vuonna Kohoset ylsivät finaaliin
valtakunnallisessa vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa.
Tunnustukset lisäävät uskoa siihen, että Vierulan
tilalla on oma paikkansa kotimaisten ruuantuottajien
joukossa ja Mäntyharjun Enonlahdella tuotetaan
lähiruokaa tulevaisuudessakin.

12,-

RYHMÄN ANSIO
3 EUROA / TUOTE

'PALLOT'
KUUSENKORISTEET

'RUSETIT'
KUUSENKORISTEET

Näillä koivuisilla joulukoristeilla teet kuusesta
kauniin ja pääset joulun tunnelmaan.

Näillä koivuisilla joulukoristeilla teet kuusesta
kauniin ja pääset joulun tunnelmaan.

Koristeita on kolme erilaista ja jokaista koristetta
on kaksi kappaletta. Yhteensä siis
kuusi koristetta. Koristeiden mukana tulee
valmiiksi solmittu kultanaru, jolla koristeen
ripustaminen käy kätevästi.

Koristeita on kolme erilaista ja jokaista koristetta
on kaksi kappaletta. Yhteensä siis
kuusi koristetta. Koristeiden mukana tulee
valmiiksi solmittu kultanaru, jolla koristeen
ripustaminen käy kätevästi.

Koska puu on elävä materiaali, saattaa tuotteissa
olla pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti
kuvan vastaaviin.
Materiaali: suomalainen koivu
Koko: n. 60 x 60 mm
Määrä: 6 kpl / pakkaus

18,RYHMÄN ANSIO
5 EUROA / 6 KPL SETTI

Koska puu on elävä materiaali, saattaa tuotteissa
olla pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti
kuvan vastaaviin.
Materiaali: suomalainen koivu
Koko: n. 50 x 70 mm
Määrä: 6 kpl / pakkaus

SUURET
KUUSENKORISTEET
Näillä koivuisilla joulukoristeilla teet kuusesta
kauniin ja pääset joulun tunnelmaan.
Koristeita on kolme erilaista.
Nämä koristeet ovat isoja ja näyttäviä.
Koristeiden halkaisija on n. 10 cm.
Koristeiden mukana tulee valmiiksi solmittu
kultanaru, jolla koristeen ripustaminen
käy kätevästi.
Koska puu on elävä materiaali, saattaa tuotteissa
olla pieniä poikkeamia ulkonäöllisesti
kuvan vastaaviin.
Materiaali: suomalainen koivu
Koko: n. 100 x 100 mm
Määrä: 3 kpl / pakkaus

15,-

RYHMÄN ANSIO
4 EUROA / 3 KPL SETTI

NJALLA-JOULUTONTTU
Persoonallinen ja ihana käsin tehty joulutonttu. Ei
ihan korvatunturilta, mutta läheltä kuitenkin.
Jouluiset tontut syntyvät käsityönä, puusta,
RisuVillan omien viehkojen lemmikkilampaiden
villasta sekä huovasta.
Tonttujen yksi tärkeimpiä tehtävä on toimittaa
lasten lahjatoiveet joulupukille, kertoa kuka on ollut
kiltti ja kuka lahjat ansaitsee. Tonttu auttaa myös
isää ja äitiä joulukiireissä. Ja kun aattoaamu lopulta
koittaa on tontun tehtävä vielä mantelit puuroon
piilottaa. Tontut huolehtivat myös eläinten
hyvinvoinnista ja vievät metsän eläimille
jouluherkkuja ja toivottelevat niillekin joulurauhaa.
Tärkein tontun tehtävä on tuoda iloa, valoa, sekä
rauhaa jokaiseen kotiin.
Koko n. 30-35cm

KOTIJOULUTONTTU
Ihana käsin tehty joulutonttu. Jouluiset tontut
syntyvät käsityönä, puusta, RisuVillan omien
viehkojen lemmikkilampaiden villasta sekä
huovasta. Kotitonttujen tehtävä täällä
maanpäällisessä ei olekaan ihan
vähäpätöinen. Ne suojelevat kotia ja sen
asukkaita mihin ikinä asettuvatkaan.
Saattaapa kotitonttu tarkkasilmäisenä jo
hyvissä ajoin ennen joulua olla valvomassa
joulutoimia ja raportoida korvatunturin
pajalle itse joulupukille onko kotona
sopuisasti sekä hyvillä mielin jouluvalmistelut
sujuneet. Kotitonttu tuo iloa ja hyvää mieltä
kodin asukkaille, aina vaarista perheen
pienimpiin.
Koko n. 30-35cm

24,RYHMÄN ANSIO
5 EUROA / TUOTE

