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Arjen yläpuolella
Maailma muuttuu vauhdilla ja muutoksen 
myötä myös kuluttajien mieli muuttuu 
nopeasti. Uusien kokemusten ja elämysten 
kautta halutaan aika-ajoin pysähtyä ja 
tarjota itselle tai ystäville mahdollisuus 
”viettää hetki arjen yläpuolella”. 
Useimmiten tähän tarjoutuu mahdollisuus 
hyvässä ravintolassa tai tunnelmallisessa 
kahvilassa.

Ravintolassa hyvä ateria kruunataan 
mieleenpainuvalla jälkiruoalla tai 
kahvilassa rauhoitutaan hetkeksi höyryävän 
juoman ja pienen makean ääreen.

Kaivataan uusia makuja, mielenkiintoisia 
yhdistelmiä ja inspiroivia uutuuksia 
tarjoamaan vaihtelua arkiseen elämään.

Muokkaamalla ja maustamalla perinteisiä, 
hyväksi todettuja tuotteita uudella 
tavalla voidaan muutamalla perustuotteella 
tarjota asiakkaille helposti ja nopeasti 
uusia, mielenkiintoisia ja houkuttelevia 
vaihtoehtoja kustannustehokkaasti.

Pienellä viimeistelyllä tuotteeseen on 
mahdollista lisätä se persoonallinen 
kädenjälki, joka tekee siitä tunnistettavan 
ja jonka asiakas muistaa vielä 
myöhemminkin. 

Tähän julkaisuun olemme koonneet sinulle 
uusia ideoita ja vinkkejä, joiden toivomme 
helpottavan mahdollisuuksiasi tarjota 
asiakkaillesi tämä pieni hetki arjen 
yläpuolella.

Ole hyvä.
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ESIPUHE · 3 ·  FÖRORD

Leivonnaispakasteet  
mahdollistavat tehokkaan  
hävikinhallinnan – makua ja 
herkullisuutta unohtamatta

Tuotteet ovat sellaisenaan käyttövalmiita  
– vain oikein ajoitettu sulatus riittää.

Tuotteita voidaan sulattaa juuri tarvittava määrä.

Leivonnaiset on leikattu valmiiksi annospaloiksi 
– helpottaa hinnoittelua ja reseptisuunnittelua.

Leivonnaiset ovat näyttäviä ja herkullisia  
tarjottavia sellaisenaan.

Leivonnaiset ovat aina tasalaatuisia. 

Leivonnaiset ovat myös oivallisia edelleen  
jalostettavia tuotteita, tässä esitteessä  
tarjoamme paljon ideoita siihen.

Pienellä viimeistelyllä leivonnaisille saadaan 
omaleimainen ilme ja niitä voidaan luovasti  
soveltaa eri sesonkeihin ja vuodenaikoihin  
sopivaksi.

Leivonnaiset ovat helposti muokattavissa erilai-
siin tarjoilutarpeisiin. Palakokoa pienentämällä 
kahvila- ja vitriinitarjoiluun sopivasta tuotteesta  
saadaan muokattua kokous- ja kongressi-
tarjoiluun sopiva tuote. 

Leivonnaiset soveltuvat erilaisiin tarjoilu-
tapoihin. Lautaselta ja vadilta tarjottavaksi, 
noutopöytään, käsinsyötäväksi makupalaksi tai 
jälkiruoaksi sellaisenaan.

Hyödyntämällä erilaisia kertakäyttöisiä  
pakkausvaihtoehtoja voidaan tuotteita helposti 
soveltaa myös take away -myyntiin.
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Suklaakermaleivos 
ja banaania
(18 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 56 g) 
VÄHÄL AKTO OSINEN, GLUTEENITON

1 kpl Suklaakermaleivos-levy (18 palaa)
3 dl vispikermaa (HYLA)
sokeria
100 g kuivattuja banaaniviipaleita
Viimeistelyyn: tummaa kaakaojauhetta

Sulata leivokset pakkauksen ohjeen mukaan. 
Vatkaa kerma vaahdoksi, mausta sokerilla. 
Lusikoi leivosten päälle kermavaahtoa, 
viimeistele kuivatuilla banaaniviipaleilla 
sekä ripauksella tummaa kaakaojauhetta.

Suklaakermaleivos 
ja karamellisoituja 
suolapähkinöitä
(36 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 28 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN, GLUTEENITON

1 kpl Suklaakermaleivos-levy (18 palaa)
175 g suolapähkinöitä
2 rkl laktoositonta voita
2 rkl hunajaa
sormisuolaa

Leikkaa vähän vielä kohmeiset 
suklaakermaleivokset pitkittäin puoliksi. 
Kuumenna pannulla voi, lisää hunaja sekä 
pähkinät. Kääntele maut hyvin sekaisin ja 
jäähdytä pähkinät leivinpaperin päällä. 
Rouhi pähkinöitä hieman ja koristele 
leivospalat rouheella. Viimeistele 
ripauksella sormisuolaa.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 12 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN
GLUTEENITON

Suklaakahvin makuinen 
kermaleivos.
Meira Nova: 1074933
T-koodi/kod: 8038978
Kespro: 21195973

1 kg, 18 palaa
Palakoko n. 56 g
Myyntierä/Försäljningsparti:  
6 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

778

SUKLAAKERMALEIVOS
Chokladgräddbakelse

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI 7 613034 165589

MANSIKKAKERMALEIVOS 
Jordgubbsgräddbakelse

Vinkki: Leikkaa leivokset 
kahteen osaan ja tarjoa  
minileivoksina  
(palakoko n. 88 g)

Mansikka-levykakku
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 175 g)

1 kpl Mansikkakermaleivos-levy (12 palaa)
0,5 dl vispikermaa
125 g mascarponea
0,5 dl lemoncurdia
20 g valkosuklaata rouhittuna
tuoretta minttua

Sulata leivoslevy pakkauksen ohjeen 
mukaan. Siirrä kakkulevy tarjoiluvadille. 
Sekoita keskenään kerma, mascarpone ja 
lemoncurd. Lusikoi kerma-mascarponeseos 
pursotinpussiin. Pursota jokaiselle 
leivokselle vastakkaisiin kulmiin pienet 
ruusukkeet. Viimeistele leivospalat 
valkosuklaarouheella ja tuoreilla 
mintunlehdillä.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 12 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN

Kuin kesäinen poutapäivä 
– mahtavasti mansikkainen, 
kuohkeasti kermainen herkku.
T-koodi/kod: 714568
Kespro: 21196355

2,1 kg, 12 palaa
Palakoko n. 175 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

789

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI 7 613035 739987

1 kg, 18 palaa
Palakoko n. 56 g
Myyntierä/Försäljningsparti:  
6 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

778

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

Suklaakahvin makuinen 
kermaleivos.

Kuin kesäinen poutapäivä 
– mahtavasti mansikkainen, 
kuohkeasti kermainen herkku.

2,1 kg, 12 palaa
Palakoko n. 175 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

789

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

LEIVOKSET ∙  7 ∙  BAKELSERLEIVOKSET ∙  6 ∙  BAKELSER

*7613034165589* *7613035739987*



MANSIKKARAHKALEIVOS
Jordgubbskvargbakelse

Kesäinen 
Mansikkarahkaleivos
(18 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 75 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN, GLUTEENITON

1 kpl Mansikkarahkaleivos-levy  
(18 leivosta/levy)
200 g pensasmustikoita
syötäviä kukkia, esim. pieniä orvokkeja

Sulata leivokset pakkauksen ohjeen mukaan. 
Viimeistele kokonaisilla ja puolitetuilla 
pensasmustikoilla ja pienillä syötävillä 
kukilla.

Mansikkarahkaleivos 
ja suklaalastuja
(36 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 37,5 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN, GLUTEENITON

1 kpl Mansikkarahkaleivos-levy  
(18 leivosta/levy)
150 g tummaa suklaata
5 g pakastekuivattuja mansikoita rouhittuna

Sulata suklaa vesihauteessa ja levitä 
se ohueksi levyksi leivinpaperin 
päälle. Ripottele suklaan pinnalle 
mansikkarouhetta. Pakasta levy ja 
paloittele se pieniksi suklaalastuiksi.
Sulata leivokset pakkauksen ohjeen 
mukaan. Puolita leivospalat ja koristele 
sitten leivokset mansikka-suklaalastulla 
painamalla lastu leivoksen pintaan.

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 12 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN
GLUTEENITON

Raikas mansikoilla päällys-
tetty sokerikakku kermai-
sella rahkatäytteellä.
Kespro: 21381007

1,35 kg, 18 palaa
Palakoko n. 75 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
6 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

785

Vinkki: Voit myös käyttää 
kuivatuilla marjoilla  
koristeltuja valmiita  
suklaalastuja.

7 613035 506398

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

1,35 kg, 18 palaa
Palakoko n. 75 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
6 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

785

Raikas mansikoilla päällys-
tetty sokerikakku kermai-
sella rahkatäytteellä.

LEIVOKSET ∙  9 ∙  BAKELSERLEIVOKSET ∙  8 ∙  BAKELSER

Raikas persikkainen leivos, jossa 
tuorejuusto-kermatäytettä 
kahden sokerikakkukerroksen 
välissä.

2 kg, 12 palaa
Palakoko n. 167 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
4 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

799

 KAHVILA &
VITRIINI

KOKOUS &
KONGRESSI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  11 h
Sulatus huoneenlämmössä

  5–6 h
VÄHÄLAKTOOSINEN
GLUTEENITON

PERSIKKALEIVOS
Persikabakelse

Persikkaleivos ja  
mehustettuja vadelmia
12 kpl persikkaleivoksia
400 g tuoreita vadelmia
1 dl tomusokeria
0,5 dl sitruunamehua
0,5 tl kardemummaa

Sulata leivokset pakkauksen ohjeen mukaan.
Mittaa kulhoon vadelmat, tomusokeri, sitruunamehu 
ja ripaus kardemummaa. Sekoita hyvin, osa vadelmista 
saa hieman muhjaantua. Nosta kakkupalat lautasille 
tai vadille ja lisää päälle mehustetut vadelmat.

Vinkki: Voit valmistaa mehus-
tetut vadelmat myös pakaste-
vadelmista. Mittaa tuolloin 
ainekset kattilaan ja kuumen-
na kiehuvaksi. Keitä pari  
minuuttia ja jäähdytä.
Myös tuoreet vadelmat voi 
halutessaan kuumentaa maku-
aineiden kanssa ja jäähdyttää 
nopeasti.

*4004311216293**7613035506398*



LEIVOKSET ∙  10 ∙  BAKELSER

11

Juustokakut
Ostkakor

Persikkaleivos, mantelikrokanttia 
ja tuoreita vadelmia
12 kpl persikkaleivoksia
200 g valmista mantelikrokanttia
250 g tuoreita vadelmia

Sulata leivokset pakkauksen ohjeen mukaan. Nosta leivokset lautasille tai 
vadille. Koristele mantelikrokantilla ja tuoreilla vadelmilla.

Voit käyttää valmista krokanttia tai tehdä krokantin itse. Itse tehty 
krokantti säilyy ilmatiiviissä astiassa noin viikon verran.

Itse tehty krokantti
100 g vaaleaa siirappia
1,5 dl sokeria
25 g voita
100 g manteleita rouhittuina

Mittaa siirappi, sokeri ja voi kattilaan, kuumenna kiehuvaksi 
ja keitä noin 5 minuuttia. Lisää mantelit ja keitä vielä noin  
3 minuuttia. Kaada seos leivinpaperin päälle ja anna jähmettyä. 
Rouhi hienoksi ja käytä viimeistelytuotteena.



JUUSTOK AKUT ∙  13 ∙  OSTKAKORJUUSTOKAKUT ∙  12 ∙  OSTKAKOR

Pyöreä juustokakku keskipohjalla 
ja marmoroidulla suklaa-tuore-
juustotäytteellä.

1,020 kg, 12 palaa
Palakoko n. 85 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

78614

Pyöreä juustokakku keksipohjalla 
ja marmoroidulla mustikkahillo- ja 
mustikkatuorejuustotäytteellä.

1,020 kg, 12 palaa
Palakoko n. 85 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

78615

 KAHVILA &
VITRIINI

KOKOUS &
KONGRESSI

 KAHVILA &
VITRIINI

KOKOUS &
KONGRESSI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  24 h
Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  24 hSUKLAAMARMOROITU 
MINIJUUSTOKAKKU
Chokladmarmorerad  
mini-cheesecake

MUSTIKKAINEN 
MINIJUUSTOKAKKU

Amerikansk mini-cheesecake  
med blåbär

Minijuustokakut karkkikuorrutuksella
12 kpl Mustikkaisia minijuustokakkuja
150 g ranskanpastilleja murskattuina
50 g minivaahtokarkkeja
12 kpl Suklaamarmoroituja minijuustokakkuja
200 g suklaakaramelleja/ -konvehteja rouhittuina
ja/tai erilaisia suklaanonparelleja

Sulata minijuustokakut pakkauksen ohjeen mukaan.  
Nostele ne vadille. Ripottele mustikkaisten juustokakkujen  
pinnalle murskattuja ranskanpastilleja ja vaahtokarkkeja ja  
suklaamarmoroitujen juustokakkujen pinnalle suklaamakeisia  
ja -nonparelleja.

Mustikkainen minijuusto-
kakku ja marjasorbettia
12 kpl Mustikkaisia minijuustokakkuja
12 palloa Mövenpick Raspberry Strawberry -sorbettia
1,25 dl Nic mansikkakastiketta
180 g pensasmustikoita ja tuoreita vadelmia
tuoretta minttua

Sulata minijuustokakut pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta 
jälkiruokalautasille mansikkakastiketta. Lisää päälle 
juustokakut ja nosta viereen sorbettipallot. Viimeistele 
mustikoilla ja vadelmilla sekä mintunlehdillä.

Suklaamarmoroitu minijuusto-
kakku ja suolakinuskia
12 kpl Suklaamarmoroituja minijuustokakkuja
2 dl suolakinuskia
sormisuolakiteitä

Sulata minijuustokakut pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta an-
noslautasille suolakinuskia ja nosta päälle minijuustokakku. 
Viimeistele suolakiteillä.

Suolakinuski
12 ANNOSTA

3 dl kuohukermaa
3 dl fariinisokeria
1 dl siirappia
0,5 tl sormisuolaa

Mittaa ainekset kattilaan ja kiehauta. Keitä hiljaa poreillen, 
kunnes seos muuttuu kastikemaiseksi. Jäähdytä.

Vinkki: Voit käyttää myös valmista suolakinuskikastiketta tai 
maustaa peruskinuskikastikkeen laadukkaalla sormisuolalla.

*8591346314842* *8591346314835*



JUUSTOKAKKU 
Ostkaka

Sitruunainen 
juustokakku
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 134 g)

1 kpl Juustokakku
300 g lemoncurdia
Viimeistelyyn:
sitruunankuorta
tuoretta minttua

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Viimeistele kakkupalat lusikallisella 
lemoncurdia sekä sitruunankuorisuikaleella 
ja mintunlehdillä. 

Pese sitruunan kuori 
huolellisesti lämpimällä 
vedellä ja juuresharjalla 
ennen kuin teet siitä  
suikaleita.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 11 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h

Murotaikinapohjainen 
juustokakku, jossa mehevä 
tuorejuustotäyte.
Kespro: 21195969
T-koodi/kod: 983544

1,6 kg, 12 palaa 
Palakoko n. 134 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

757

K AHVIL A &  
VITRIINI 7 613032 407100

Persikka-
juustokakku
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 134 g)

1 kpl Juustokakku
2 persikkaa viipaleina (tuoretta tai 
säilyke)
4–6 mansikkaa viipaleina
3–4 rkl vaniljasiirappia (esim. Monin)

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Koristele kakun pinta persikka- ja 
mansikkaviipaleilla. Valuta kakun pinnalle 
lopuksi vaniljasiirappia.

Juustokakku ja 
omenakompottia
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 134 g)

1 kpl Juustokakku
Kompotti:
1,5 dl sokeria (127 g)
1,5 dl vettä
1 kanelitanko
1 tähtianis
1 vaniljatanko halkaistuna
2 keskikokoista omenaa
Koristeluun:
kanelitankoja
tähtianiksia

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Mittaa kattilaan sokeri, vesi, kanelitanko, 
tähtianis ja halkaistu vaniljatanko. Keitä 
10-15 minuuttia niin, että seos muuttuu 
siirappimaiseksi. Kuutioi omena. Nosta 
siirappi pois levyltä ja laita omenakuutiot 
kuuman siirapin joukkoon. Jäähdytä 
hyvin. Lusikoi jäähtynyt omenakompotti 
juustokakun pinnalle. Koristele muutamalla 
kanelitangolla ja tähtianiksella.

1,6 kg, 12 palaa 
Palakoko n. 134 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

757

K AHVIL A &  
VITRIINI

Murotaikinapohjainen 
juustokakku, jossa mehevä 
tuorejuustotäyte.

JUUSTOK AKUT ∙  15 ∙  OSTKAKORJUUSTOKAKUT ∙  14 ∙  OSTKAKOR

796

*4004311194195*



JUUSTOK AKUT ∙  17 ∙  OSTKAKORJUUSTOKAKUT ∙  16 ∙  OSTKAKOR

Murotaikinapohjainen, valmiiksi 
leikattu juustokakku, jossa 
mehevä tuorejuustotäyte ja 
mansikanpuolikkaita.

1,5 kg, 12 palaa
Palakoko n. 125 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

797

Murotaikinapohjainen 
juustokakku, jossa mehevä 
tuorejuustotäyte ja mustikka-
valmistetta. 

1,2 kg, 12 palaa
Palakoko n. 100 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

798

 KAHVILA &
VITRIINI

 KAHVILA &
VITRIINI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  12 h
Sulatus huoneenlämmössä

  5–6 h

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  12 h
Sulatus huoneenlämmössä

  5–6 h

MANSIKKAJUUSTOKAKKU
Jordgubbsostkaka

MUSTIKKAJUUSTOKAKKU
Blåbärsostkaka

1 kpl (12 palaa) mustikkajuustokakku
0,25 dl sitruunamehua
300 g pensasmustikoita
1 dl tomusokeria
20 g pakastekuivattua vadelmaa
muutama mintunlehti

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan ja nosta se tarjoiluvadille. Mittaa kulhoon 
sitruunamehu ja mustikat. Pyörittele niin, että mustikoiden pinta kostuu. Kaada yli-
määräinen sitruunamehu pois kulhosta. Lisää tomusokeri ja ravistele kulhoa niin, että 
mustikat saavat sokeroidun pinnan. Asettele mustikat kakun pinnalle. Murskaa pakaste-
kuivattuja vadelmia kevyesti ja ripottele ne sokeroitujen mustikoiden pinnalle.  
Viimeistele mintunlehdillä.

Murskattua marenkia, syötäviä 
kukkia ja mansikoita
1 kpl (12 palaa) mansikkajuustokakku
50 g valkoista marenkia
200 g tuoreita mansikoita
syötäviä kukkia

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. Nosta kakku tarjoiluvadille. 
Murskaa pinnalle marenkia ja koristele puolitetuilla ja kokonaisilla 
mansikoilla. Viimeistele syötävillä kukilla.

Mustikkajuustokakku,  
sokeroituja pensasmustikoita ja  
pakastekuivattua vadelmaa

*7613035868304* *7613035867079*



JUUSTOKAKUT ∙  18 ∙  OSTKAKOR
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Kakut
Tårtar

Juustokakku murokeksipohjalla ja 
marmoroidulla suolaisella  
kinuskikastikkeella.

1,6 kg, 14 palaa
Palakoko n. 114 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

795

 KAHVILA &
VITRIINI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  12 h
Sulatus huoneenlämmössä

  5–6 h

SUOLAINEN 
KINUSKIJUUSTOKAKKU
Salt kinuski ostkaka

Suolainen Kinuskijuusto-
kakku sokeripaahdettujen 
popcornien ja  
pähkinöiden kera

1 kpl (14 palaa) Suolainen kinuskijuustokakku
2 isoa tai 3 pientä banaania viipaleina
25 g voita
3 rkl fariinisokeria
14 palloa vaniljajäätelöä
syötäviä kukkia koristeluun

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. Viipaloi 
banaanit n. 1 cm paksuiksi viipaleiksi. Sulata 
voi paistinpannulla ja lisää sokeri. Kiehauta ja 
keitä siirappimaiseksi. Kääntele joukkoon  
banaanit ja paista parin minuutin ajan niin, 
että viipaleet saavat väriä. Asettele kakkupalat 
lautasille tai vadille, lisää karamellisoidut 
banaanit sekä vaniljajäätelöpallo.

Suolainen Kinuskijuustokakku, 
karamellisoitua banaania ja  
vaniljajäätelöä

1 kpl (14 palaa) Suolainen kinuski-
juustokakku
25 g voita
3 rkl ruokokidesokeria
200 g popcorneja
200 g pekaanipähkinöitä
ripaus sormisuolaa

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Kuumenna voi pannulla ja ripottele 
joukkoon sokeri. Anna sulaa ja kään-
tele joukkoon ensin pähkinät. Paahda 
pari minuuttia ja lisää popcornit sekä 
suola. Kääntele maut nopeasti sekaisin 
ja kaada seos leivinpaperille. Jääh-
dytä ja paloittele. Nosta kakku tai 
kakkupalat vadille tai lautasille.  
Koristele sokeripaahdetulla 
popcorn-pähkinäsekoituksella.

*8591346312190*



VADELMAKAKKU 
Hallontårta

Kuningatarkakku
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 125 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN

1 kpl Vadelmakakku
100 g tuoreita pensasmustikoita
muutamia mintunlehtiä

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Koristele kakun pinta pensasmustikoilla. 
Viimeistele mintunlehdillä.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 11 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN

Raikasta kreemiä  
täytteenä ja paljon  
vadelmia päällä.
Kespro: 21196354

1,5 kg, 12 palaa
Palakoko n. 125 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

771

K AHVIL A &  
VITRIINI 7 613033 163098

MUSTIKKA-VALKOSUKLAAKAKKU 
Blåbär-vitchokladtårta

Mustikka-
valkosuklaakakku ja 
mustikkakastiketta
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 142 g)

1 kpl Mustikka-valkosuklaakakku
100 g valkosuklaata rouhittuna
1,5 pulloa Marli mustikkakastiketta  
(yht. 420 g)

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. 
Koristele kakku rouhitulla valkosuklaalla. 
Kaada mustikkakastike pieniin laseihin. 
Tarjoa kakkupalat mustikkakastikkeen kera. 
Nosta lautaselle kakkupala ja viereen 
mustikkakastike lasissa. Asiakas saa itse 
kaataa kastikkeen kakkupalalle.

Mustikka-
valkosuklaakakku  
ja pipareita
(12 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 142 g)

1 kpl Mustikka-valkosuklaakakku
12 kpl sokerivesikuorrutuksella  
koristeltuja pipareita (esim. tähden 
muotoisia)

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan.  
Paina pipari jokaisen kakkupalan pintaan.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 11 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h

Tumman ja vaalean kakku-
pohjan välissä pannacotta- 
täytettä. Päällä reilusti 
mustikkaa ja reunoilla 
valkosuklaarouhetta.
Kespro: 21196352

1,7 kg, 12 palaa
Palakoko n. 142 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

758

Joulusesongin 
herkku!

K AHVIL A &  
VITRIINI 7 613032 409838

1,5 kg, 12 palaa
Palakoko n. 125 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

771

K AHVIL A &  
VITRIINI

Raikasta kreemiä  
täytteenä ja paljon  
vadelmia päällä.

Tumman ja vaalean kakku-
pohjan välissä pannacotta- 
täytettä. Päällä reilusti 
mustikkaa ja reunoilla 
valkosuklaarouhetta.

1,7 kg, 12 palaa
Palakoko n. 142 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

758

K AHVIL A &  
VITRIINI

K AKUT ∙  21 ∙  TÅRTARKAKUT ∙  20 ∙  TÅRTAR

MUSTIKKAKAKKU
Blåbärstårta

*7613033163098* *7613032409838*



KAKUT ∙  22 ∙  TÅRTAR
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Levypiirakat
Pajer

Pyöreä kakku tummalla sisuksella,
suklaanmakuisella kermatäytteellä 
ja koristeltuna suklaakiehkuroilla.

1,4 kg, 12 palaa
Palakoko n. 117 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

78613

 KAHVILA &
VITRIINI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  24 hPRAHALAINEN SUKLAAKAKKU
Chokladkaka Prag

Prahalainen suklaakakku ja  
mansikkajäätelöä + mansikoita
12 palaa Prahalaista suklaakakkua
12 palloa mansikkajäätelöä
500 g tuoreita mansikoita

Sulata kakku pakkauksen ohjeen mukaan. Nosta kakkupalat lautasille ja lisää  
viereen puolitetut mansikat. Lisää lopuksi jäätelöpallo.

*8591346314859*



RAPARPERI-KARVIAISMARJAPIIRAKKA
Rabarber-krusbärspirog

Raparperi-
karviaispiirakkaa, 
vaniljarahkaa ja 
keksimurua
(10 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 62,5 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN

5 kpl Raparperi-karviais  piirakkapalaa
500 g vaniljarahkaa (HYLA)
Viimeistelyyn: keksi- tai vohvelimurua

Sulata piirakkapalat pakkauksen ohjeen 
mukaan. Leikkaa palat neljään osaan. 
Laita annosmaljojen pohjalle 1 pieni 
piirakkapala. Lusikoi päälle vaniljarahkaa 
(0,5 dl per annos) ja nosta rahkan päälle 
toinen piirakkapala. Viimeistele annokset 
keksi- tai vohvelimurulla. Jokaiseen 
annokseen tulee 2 pientä piirakkapalaa.

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 12 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

Runsaasti mehukasta  
täytettä, kotoinen ja raikas 
makuyhdistelmä.
Meira Nova: 1074909
Kespro: 20511925

2,5 kg, 20 palaa 
Palakoko n. 125 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
3 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

726

4 008210 603321

KUNINGATARPIIRAKKA 
Drottningpaj

Kuningatar-
minipalat
(40 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 27,5 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN

1 kpl Kuningatarpiirakka-levy (10 palaa)
40 kpl pensasmustikoita
40 kpl tuoreita mintunlehtiä
40 cocktailtikkua
Viimeistelyyn: tomusokeria

Leikkaa vähän vielä kohmeiset piirakkapalat 
ristikkäin neljään osaan. Asettele jokaisen 
palan päälle mintunlehti ja pensasmustikka. 
Paina cocktailtikku piirakkaan niin, että 
tikku lävistää mustikan ja mintunlehden. 
Viimeistele minikokoiset piirakkapalat 
tomusokerilla.

Kuningatarleivos
(20 ANNOSTA, PAL AKOKO n. 55 g)
VÄHÄL AKTO OSINEN

1 kpl Kuningatarpiirakka-levy (10 palaa)
250 g sokerivesikuorrutetta
200 g tuoreita marjoja (esim. vadelmia, 
mansikoita ja mustikoita)

Leikkaa vähän vielä kohmeinen piirakka-
pala pitkittäin kahteen osaan. Pursota 
palojen pinnalle sokerivesikuorrutetta 
ja viimeistele jokainen pala muutamalla 
tuoreella marjalla.

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

Raikkaan vadelmainen, 
maukkaan mustikkainen 
piirakka. Päällä murupinta.
T-koodi/kod: 189639
Kespro: 21196351

2,2 kg, 20 palaa
Palakoko n. 110 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

765

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 12 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 5–6 h
VÄHÄL AKTO OSINEN

4 012641 310703

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

2,5 kg, 20 palaa 
Palakoko n. 125 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
3 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

726

Runsaasti mehukasta  
täytettä, kotoinen ja raikas 
makuyhdistelmä.

K AHVIL A &  
VITRIINI

KOKOUS &  
KONGRESSI

2,2 kg, 20 palaa
Palakoko n. 110 g
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

765

Raikkaan vadelmainen, 
maukkaan mustikkainen 
piirakka. Päällä murupinta.

LEVYPIIR AKAT ∙  25 ∙  PA JERLEVYPIIR AKAT ∙  24 ∙  PA JER

*4008210603321* *4012641310703*



LEVYPIIR AKAT ∙  26 ∙  PA JER
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Vohvelit
Våfflar

Sokerikakku mandariini-appel-
siineilla ja hapankirsikoilla ja 
kaakaopohjaisella päällyksellä.

4 kg, 40 palaa
Palakoko n. 100 g
Myyntierä/Försäljningsparti:
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr:

78612

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

  24 hHEDELMÄINEN LATTE MACCIATO 
PIIRAKKA

Latte macchiato rutor med frukt

 KAHVILA &
VITRIINI

KOKOUS &
KONGRESSI

Latte Macchiato levypiirakkaa ja  
kahvilla maustettua vaniljakastiketta

Vinkki: Tarjoa Latte 
Macchiato levypii-
rakkaa myös ihanan 
Mövenpick Capuccino 
-jäätelön kanssa!

Vinkki: Voit oikaista vaniljakastikkeen 
kanssa siten, että maustat perusvaniljakas-
tikkeen laadukkaalla pikakahvijauheella.

20 palaa Hedelmäistä Latte macchiato levypiirakkaa
1 l kahvilla maustettua vaniljakastiketta
0,5 dl pikakahvijauhetta

Vaniljakastike:
4,5 dl kermaa
3 dl maitoa
1,5 dl espressoa
3 keltuaista
1,5 dl sokeria
1 rkl maissitärkkelystä
1 tl vaniljajauhetta

Valmista ensin vaniljakastike. 
Mittaa kaikki ainekset paksupoh-
jaiseen kattilaan. Vatkaa tasai-
seksi mieluiten kierrevatkaimella. 
Kuumenna kastike hiljalleen kiehu-
vaksi koko ajan sekoittaen poh-
jaa myöten. Anna kuplia varovasti 
muutama minuutti ja nosta kattila 
liedeltä. Jäähdytä. Sulata levy-
piirakka pakkauksen ohjeen mukaan. 
Nosta palat vadille tai lautasille 
ja valuta päälle kahvilla maustet-
tu vaniljakastiketta. Ripottele 
pinnalle pikakahvijauhetta.

*4012641303200*



BELGIALAISET VOHVELIT 
Belgiska våfflor

Maailmankuulusta  
vohvelista on moneksi. 
Aito eurooppalainen  
torikahvilatunnelma  
syntyy herkullisilla  
lisukkeilla: jäätelöllä,  
kermavaahdolla ja  
kastikkeella.

Vohveli- 
kermajogurtti-
herkkumalja
(1 ANNOS, PAL AKOKO n. 50 g)

puolikas Belgialainen vohveli
2 dl maustamatonta paksua jogurttia
1 dl kermavaahtoa
100 g marjoja/hedelmäkuutioita
1 tl sitruunamehua
2 tl tomusokeria

Paloittele vohveli. Sekoita jogurtti  
ja kermavaahto keskenään. Sekoita  
marjojen joukkoon sitruunamehu ja  
tomusokeri. Kokoa aineksista kerros- 
herkku isoon jälkiruoka- tai 
jäätelömaljaan.

K AHVIL A &  
VITRIINI

Sulatus jääkaapissa 5–7°C

 2 h
Sulatus huoneenlämmössä 

 30 min
VÄHÄL AKTO OSINEN

Maailmankuulusta vohvelista 
on moneksi. Lisukkeiksi 
sopivat esim. jäätelö,  
kermavaahto ja kastike. 
T-koodi/kod: 714345 
Kespro: 21183032

5,4 kg, 54 kappaletta 
Palakoko n. 100 g / vohveli
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

790

7 613035 906303

IDEOITA JA OHJEITA 
MAUSTAMISEEN JA KORISTELUUN

K AHVIL A &  
VITRIINI

5,4 kg, 54 kappaletta 
Palakoko n. 100 g / vohveli
Myyntierä/Försäljningsparti: 
1 kpl/st

Tuotenro/produktnr: 

790

Maailmankuulusta vohvelista 
on moneksi. Lisukkeiksi 
sopivat esim. jäätelö,  
kermavaahto ja kastike. 

∙  29 ∙VOHVELIT ∙  28 ∙  VÅFFLOR

Itse tehty  
krokantti
100 g vaaleaa siirappia
1,5 dl sokeria
25 g voita
100 g manteleita rouhittuina

Mittaa siirappi, sokeri ja voi kattilaan, 
kuumenna kiehuvaksi ja keitä noin 5 mi-
nuuttia. Lisää mantelit ja keitä vielä 
noin 3 minuuttia. Kaada seos leivinpaperin 

päälle ja anna jähmettyä. Rouhi hienoksi 
ja käytä viimeistelytuotteena.

Kahvilla maustettu 
vaniljakastike
1 l kahvilla maustettua vaniljakastiketta
0,5 dl pikakahvijauhetta

Vaniljakastike:
4,5 dl kermaa
3 dl maitoa
1,5 dl espressoa
3 keltuaista
1,5 dl sokeria
1 rkl maissitärkkelystä
1 tl vaniljajauhetta

Valmista ensin vaniljakastike. Mit-
taa kaikki ainekset paksupohjaiseen 
kattilaan. Vatkaa tasaiseksi mielui-
ten kierrevatkaimella.Kuumenna kas-
tike hiljalleen kiehuvaksi koko ajan 
sekoittaen pohjaa myöten. Anna kuplia 
varovasti muutama minuutti ja nosta 
kattila liedeltä. Jäähdytä. Ripottele 
pinnalle pikakahvijauhetta.

Vaniljakastike

Mantelikrokantti

*7613035906303*



Vaahtoja

Suklaa-
tuorejuustovaahto
100 g tummaa suklaata
4 dl vispikermaa
175 g maustamatonta tuorejuustoa
1 dl tomusokeria

Sulata suklaa mikrossa tai vesihauteessa. 
Vaahdota kerma melko napakaksi vaahdoksi. 
Sekoita tuorejuustoon sokeri ja sitten su-
latettu suklaa. Kääntele lopuksi joukkoon 
kermavaahto pienissä erissä. Käytä tarvit-
taessa sähkövatkainta.

Tämä vaahto on kestävä ja toimii hyvin 
sekä vitriinituotteissa että kokous- ja 
kongressitarjoiluissa. Käytä täyttämiseen, 
kuorruttamiseen ja koristeluun.

Mascarponevaahto
250 g mascarponea
4 dl vispikermaa
0,5 dl tomusokeria (30 g)
1 rkl vaniljasokeria
1-2 rkl sitruuna- tai appelsiinimehua

Vatkaa kerma löysäksi vaahdoksi. Sekoita 
varovasti joukkoon notkistettu mascarpone 
ja sokerit. Mausta sitruuna- tai appelsii-
nimehulla.

Tämä vaahto sopii koristeluun ja lisuk-
keeksi. Lusikoi kakkujen ja piirakoiden 
vierelle, viimeistele tuoreilla marjoilla 
tai hedelmäkuutioilla ja tarjoile. 

Huom: Mascarponevaahto on herkkä pursotet-
tava. Pursota viileässä ja toimi ripeästi. 
Lämpimissä (matalapaineisissa) olosuhteis-
sa mascarpone heroittuu helposti.

Hedelmää ja marjaa

Hedelmäkompotti
n. 4 dl

1,5 dl sokeria (127 g)
1,5 dl vettä
1 kanelitanko
1 tähtianis
1 vaniljatanko halkaistuna
n. 200 g hedelmäkuutioita

Mittaa kattilaan sokeri, vesi, kanelitanko,  
tähtianis ja halkaistu vaniljatanko.  
Kiehauta ja anna porista n. 5 minuuttia, 
lisää hedelmät ja keitä 10–15 minuuttia 
niin, että seos muuttuu siirappimaiseksi. 
Nosta siirappi pois levyltä ja jäähdytä 
hyvin.

Marjahilloke
5–6 dl

500 g marjoja
1 dl sitruunamehua
2,5 dl sokeria
1 vaniljatanko halkaistuna

Mittaa kaikki ainekset kattilaan ja kuu-
menna kiehuvaksi. Keitä miedolla lämmöllä 
hiljaa poreillen 20-30 minuuttia. Kaada 
hilloke puhtaisiin purkkeihin. Jäähdytä ja 
säilytä jääkaapissa.

Hedelmäkompotti ja marjahilloke sopivat 
hyvin raikastamaan ja kosteuttamaan kakku- 
ja piiraspaloja.

Marjakastike
4–5 dl

250 g kotimaisia pakastemarjoja
0,5 dl vettä
1 dl sokeria

Mittaa kaikki aineet kattilaan ja kiehauta. 
Keitä 5-10 minuuttia ja soseuta tasaiseksi.

Keitä marjakastike kauden marjoista. Vii-
meistele kastikkeilla kakku-, leivos- tai 
jäätelöannoksia.

Koristelastuja ja  
paahdettuja pähkinöitä

Kauralastut
20 ISOA JA 30 PIENTÄ L ASTUA

75 g voita sulatettuna
2 dl kaurahiutaleita
1,5 intiaanisokeria
1 rkl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 kananmuna

Mittaa sulatetun voin joukkoon kaurahiu-
taleet ja sokeri. Sekoita joukkoon myös 
vehnäjauhot, joiden joukkoon on sekoitet-
tu leivinjauhe. Lisää lopuksi kananmuna 
ja sekoita taikina tasaiseksi. Lusikoi 
taikina pieniksi keoiksi leivinpaperilla 
peitetylle leivinpellille ja jätä reilusti 
leviämisvaraa. Paista 175-asteisessa uu-
nissa 6-8 minuuttia. Jäähdytä ja nostele 
lastut vadille.

Marja-suklaalastut
150 g tummaa suklaata
5 g pakastekuivattuja marjoja rouhittuina

Sulata suklaa vesihauteessa ja levitä se 
ohueksi levyksi leivinpaperin päälle.  
Ripottele suklaan pinnalle marjarouhetta.  
Pakasta levy ja paloittele se pieniksi 
suklaalastuiksi.

Vinkki: Voit ripotella suklaan pinnalle 
marjojen sijasta myös esim. rouhittuja 
pähkinöitä tai manteleita tai pieniä mu-
ruja sormisuolaa. Kokeile myös erivärisiä 
nonparelleja tai vaikkapa popcorneja. 

Kaura- ja suklaalastut sopivat monenlai-
seen koristeluun. Koristele niillä mm. 
kakkuja, leivoksia ja annoksia. Lastut 
tuovat näyttävyyttä ja vaihtelua tarjoi-
luihin.

Karamellisoidut 
pähkinät ja 
mantelit
175 g pähkinöitä tai manteleita
2 rkl laktoositonta voita
2 rkl hunajaa tai siirappia

Kuumenna pannulla voi, lisää hunaja tai 
siirappi sekä pähkinät. Kääntele maut 
hyvin sekaisin, anna paahtua hetki koko 
ajan sekoitellen keskilämmöllä. Jäähdytä 
pähkinät leivinpaperin päällä, paloittele 
tai rouhi. Säilytä ilmatiiviissä astiassa 
viileässä ja valolta suojassa.

Karamellisoidut pähkinät ja mantelit tuo-
vat kakkuihin ja leivonnaisiin näköä ja 
makua sekä mukavaa purutuntumaa.

Kinuskeja

Kinuski
n. 6 dl

4 dl kuohukermaa
4 dl sokeria (340 g)

Mittaa kerma ja sokeri kattilaan. Sekoita 
ja kuumenna kiehuvaksi. Keitä hiljaa  
poreillein kunnes seos muuttuu kinuski-
maiseksi (n. 20 minuuttia). Jäähdytä.

Vinkki: Lisää makua ja tummempaa väriä ki-
nuskiin saat korvaamalla puolet sokerista 
esim. muscovado- tai fariinisokerilla.

Suklaakinuski
n. 6 dl

4 dl kuohukermaa
4 dl sokeria (340 g)
2 rkl tummaa kaakaojauhetta

Mittaa kerma, sokeri ja kaakaojauhe katti-
laan. Sekoita ja kuumenna kiehuvaksi. Keitä 
hiljaa poreillein kunnes seos muuttuu ki-
nuskimaiseksi (n. 20 minuuttia). Jäähdytä.

Kinuskit tuovat annoksiin herkullisuutta 
ja paahteista makeutta. Ne ovat monikäyt-
töisiä erilaisiin kakku-, piirakka-,  
leivos- ja jäätelöannoksiin. 

Kinuskit säilyvät viileässä n. 5 päivää. 
Jos kinuskit jähmettyvät viileässä, niitä 
voi lämmittää varovasti mikrossa tai vesi-
hauteessa, jotta niistä tulee juoksevia.
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HERKUTTELUHETKIMustikkainen minijuustokakku
ja marjasorbettia + kahvi

HERKUTTELUHETKI
Prahalainen suklaakakku ja  
mansikkajäätelöä + kahvi

HERKUT
TELUHE

TKI

Hedelmä
inen La

tte Mac
chiato 

-piirak
ka  

ja kahv
illa ma

ustettu
a  

vanilja
kastike

tta + k
ahvi

HERKUTTELUHETKI
Suklaamarmoroitu minijuustokakku 

karkkikuorrutuksella + kahvi

HERKUTTELUHETKI
Suolainen kinuskijuustokakku, 
sokeripaahdettuja popcorneja ja 

pähkinöitä + kahvi

HERKUT
TELUHE

TKI

Mansikk
akermal

eivos +
 kahvi
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Jäätelöakatemian  
verkkokaupan käyttö
on helppoa & nopeaa!

Mene osoitteeseen www.jäätelöakatemia.fi ja  
valitse VERKKOKAUPPA.

1.

SUUNNITTELE OMA MATERIAALISI: 
valitse aineiston tyyppi ja pohja ja lisää hinnat.  

3.

TULOSTA materiaali itse tai TILAA  
PAINETTUNA painotalokumppaniltamme.

4.

Kirjaudu palveluun. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, 
voit luoda ne verkkokaupan rekisteröitymissivulla.

2.

Jäätelöakatemia.fi

Tulosta tai tilaa tuotevalikoimaasi vastaavat  
myynninedistämismateriaalit helposti.

Tässä esitteessä olevista ohjeista löydät myös 
valmiita kahvi + kakku -hinnastoja, jotka voit tulostaa 

käyttöösi JäätelöAkatemian verkkokaupasta. Lisäksi 
Jäätelöakatemian verkkokaupasta löydät kuvat näistä 
leivoinnaispakasteista sellaisenaan, ja voit tehdä 

niistä kätevästi valmiit hinnastot.

Suunnittele ja tilaa 
materiaalit leivonnaisten 

myynninedistämiseen



VALIONRO TUOTENIMI VÄHÄLAKTOOSINEN GLUTEENITON UUTUUS

78613 Prahalainen suklaakakku 1,4kg, 12 annospalaa •

78615 Mustikkainen minijuustokakku 1,02kg, 12 annosta •

78614 Suklaamarmoroitu minijuustokakku 1,02kg, 12 annosta •

78612 Hedelmäinen Latte Macciato piirakka 4kg, 40 annospalaa •

771 Vadelmakakku 1,5kg, 12 annospalaa, VL x

758 Mustikkakakku 1,7kg, 12 annospalaa

785 Mansikkarahkaleivos 1,35kg, 6x18=108 annospalaa, VL, G x x

789 Mansikkakermaleivos 2,1kg, 12 annospalaa, VL x

778 Suklaakermaleivos 6x1kg, 6x18=108 annospalaa, VL, G x x

799 Persikkaleivos 2kg, 12 annospalaa, VL, G x x

796 Juustokakku 1,45kg, 12 annospalaa

797 Mansikkajuustokakku 1,5kg, 12 annospalaa

798 Mustikkajuustokakku 1,2kg, 12 annospalaa

795 Suolainen kinuskijuustokakku 1600g, 14 annospalaa

765 Kuningatarpiirakka 2,2kg, 20 annospalaa, VL x

726 Raparperi-karviaismarjapiirakka 3x2,5kg, 3x20=60 annospalaa, x

790 Belgialaiset vohvelit 5,4kg, 54kpl, VL x

TUOTETIEDOT
(jäätelökioskit, kahvilat, liikenneasemat, tukut, vapaa-aika,   

henkilöstöravintolat, ravintolat ja suurkeittiöt)

MYYNNIN YHTEYSTIEDOT HORECA

Åland

Hanko

Helsinki

Lohja

Salo

Turku

Uusikaupunki

Rauma

Tampere

Forssa
Riihimäki

Hämeenlinna

Porvoo Kotka

Hamina = Edustajan 
   sijainti

Kouvola
Lahti

Mäntsälä

Heinola

Lappeenranta

Mikkeli

Savonlinna

Varkaus

Pieksämäki

Kuopio Joensuu

Lieksa

Nurmes
Iisalmi

Kajaani
Kuhmo

Raahe

Oulu

Pudasjärvi

Kemi

Rovaniemi

Kemijärvi

Kuusamo

Sodankylä

Viitasaari

Kokkola

Ylivieska

Jyväskylä

Keuruu

Pori

Kankaanpää

Töysä

Kauhajoki

Seinäjoki

Vaasa

Saarijärvi

Jämsä
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5
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2
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Anu Leppänen
040 533 2173
anu.leppanen@fi.froneri.com

  Alue 7

Jani Aaltonen
040 763 9632
jani.aaltonen@fi.froneri.com
Kenttämyyntipäällikkö

Kim Wallenius
040 663 4245
kim.wallenius@fi.froneri.com

  Alue 3

Pekka Tuovinen
040 500 7181
pekka.tuovinen@fi.froneri.com

  Alue 6

Jan Häkkä
040 527 8122
jan.hakka@fi.froneri.com
Avainasiakaspäällikkö

Marja-Liisa Alakoski
0400 923 160
marja-liisa.alakoski@fi.froneri.com

  Alue 5

Johan Loikas
040 761 0999
johan.loikas@fi.froneri.com

  Åland

Kaija Hurrila
040 662 4700
kaija.hurrila@fi.froneri.com

  Alue 1

Jani Nieminen
040 548 4270
jani.nieminen@fi.froneri.com

  Alue 4

Juha Pursila
040 700 0614
juha.pursila@fi.froneri.com
Avainasiakaspäällikkö

Anssi Pesonen
045 666 2551
anssi.pesonen@fi.froneri.com

  Alue 2

TILAUS
Leivonnaispakastetilaus on mahdollista tehdä VALO-

tilauspalvelussa, Valion myyntipalvelun kautta, 

tai sähköpostitse. Tilausta varten tarvitset VALO-

käyttäjätunnuksen / Valion asiakasnumeron, tilattavien 

tuotteiden tuotenumerot ja -määrät. 

VALIO OY MYYNTIPALVELU

Sesongilla arkisin  8.00–16.00

Sesongin ulkopuolella arkisin  10.00–14.00

Puhelin 010 381 191

Beställningar på svenska 010 381 197

VALO-tilauspalvelu  www.valotilaus.fi

Sähköposti froneri.tilaukset@valio.fi

TOIMITUS
Valio toimittaa leivonnaispakasteet suoraan asiakkaan

toimipisteeseen. Valion kuljetus hoitaa

leivonnaispakasteiden reitityksen.

ASIAKASPALAUTTEET  
TILAUKSISTA JA TOIMITUKSISTA
Arkisin 8.00–16.00

Puhelin 010 381 2678

Sähköposti asiakaspalaute@valio.fi

Valotilauspalvelun asiakaspalautteet 

leivonnaispakastetilauksista:  

asiakaspalvelu@valotilaus.fi

TILAUSMENETTELY & YHTEYSTIEDOT

Leivonnaispakastetoimituksiin liittyvät poikkeamat 

tulee ilmoittaa Valiolle 24 tunnin kuluessa tavaran

vastaanotosta (asiakaspalaute@valio.fi).

FRONERI FINLAND OY

Asiakaspalvelu & Myyntireskontra

Arkisin 9.00–15.30

Puhelin 020 741 2400

Sähköposti asiakaspalvelu@fi.froneri.com

 

Froneri Finland Oy:n asiakaspalvelu vastaa 

asiakastietojen ylläpidosta, laskutuksesta, 

maksuliikenteen seurannasta sekä auttaa 

jäätelökalusteisiin liittyvissä asioissa. Nopeutat 

asiointia kertomalla Fronerin asiakasnumeron.

KULUTTAJAPALVELU 

Puhelin 0800 166 111

Sähköposti kuluttajapalvelu@fi.froneri.com

Froneri Finland Oy 
Keilasatama 5, 02150 Espoo
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