
NAMUSET UUTUUS   
Nämä namut vievät kielen
mennessään!
Salmiakkilaku 150 g
Valkosuklaarusina 150 g
nro 8808    9,90 €

TEEHETKI                   UUTUUS   
Lahjaksi tai tuliaisiksi ren-
touttava teehetki joulun 
perinteisillä mausteilla sekä 
sitruksella ja ruusun leh-
dillä maustetulla mustalla 
teellä.
Joulutee, 
musta aromitee  80 g 
Kandisokeri 200 g 
nro 8979    9,90 €

KAHVIHETKI         UUTUUS   
Laatukahvia arvostavan 
toivelahja.
Chili-suklaa 80 g 
Wiener Toff ee 80 g. 
Tuotteet pakattu uudelleen 
suljettaviin pusseihin.
nro 8803    9,70 €

Mahtavia makuja vuoden 
ihanimpaan ruokajuhlien aikaan!

Laktoositon = L, Gluteeniton =G, Suolaton = S, Maidoton = M, 
Vegaaninen = V, Vähälaktoosinen = VL 

Kartonkiset lahjapussit ja -kääreet

TÄHTIDIPIT               UUTUUS   
Lahjaksi tai tuliaisiksi herk-
ku- ja ruokahetkiin.
Dip-mix Ranskankema-sipuli 

60 g (L,G)
Dip-mix Sitruuna-tilli 

60 g (L,G,M,V)
Dip-mix Valkosipuli 

60 g (L,G,M,V)
nro 8914    12,90 €

RIISTA GOURMET    

UUDISTETTU   
Eränkävijöiden elämään
makua tuomaan, niin 
lahjaksi kuin omaa saalista
maustamaan. 
Punaviinikastike 

100 g  (L,G,M,V)
Riistamarinadi 

100 g (L,G,M,V) 
Riistamauste, suolaton

80 g (L,G,S,M,V) 
Nro 8951   12,90 €  

KOTIKOKIN PARHAAT 

UUDISTETTU
Tekee arkiruokienkin 
kokkailusta juhlaa!
Broilerimauste 120 g
Jauhelihamauste 120 g
Pippurikastike 100 g 
(Kaikki tuotteet L,G,M,V)
nro 8975   12,90 €

Laakerinlehti
Asiakaslehti 2022 juhlasesonki www.kotigastronomi.fi 
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Lahjapakkauksia - jokaiselle jotakin 

JOULUMUORIN JUHLAPÖYTÄÄN                           UUTUUS   
Joulumuorin juhlapöydän kohokohtia ovat lihapullat ja pippu-
rikastike! Punainen lahjapakkaus sisältää:  Muorin maukkaat 

pyörykät (Lihapulla-aines, gluteeniton) (L,G,M,V) 200 g ja 
Muorin maukas Pippurikastike (L,G,M,V) 100 g .
nro 8978   9,90 € 

ATERIABOKSI            UUTUUS               

Vegaaneillekin sopiva ateriaboksi. Itämainen keitto 

(L,G,M,V) 80 g, Kasvispihvi-ainekset (L,G,M,V) 110 g ja 
Tex-mex pata (L,G,M,V)180 g ruskeassa kartonkipakkauk-
sessa.
nro 8977   12,90 € 

KULTAINEN SETTI, KAHVI / MAKEINEN             UUTUUS   
Kinuski maustekahvi 80 g ja Suklaalumimanteli

makeinen 150 g. Pakattuina mustiin aromipusseihin 
ja kullan värisellä rusetilla suljettuun sellofaanipakka-
ukseen.
nro 8836  11,50 €

Ö ÄÄ

Lisää lahjaideoita....Lisää lahjaideoita.... 
COLE & MASON PIPPURI- JA 

SUOLAMYLLY   Myllyjen koneis-
to on asennettu myllyn yläpää-
hän, jolloin jauhatus tapahtuu 
”ylösalaisin”, eivätkä mauste- ja 
suolamurut sotke kaappia tai 
pöytäpintoja. Pippurimyllyssä 5 
karkeussäätöä, suolalla 3. 
Korkeus 15,4 cm.
nro 2025 (pippuri) 38,90 €

nro 2030 (suola) 38,90 € 

PIHVIVEITSISETTI VICTORINOX

Setissä on 6 kpl sahalaitaista pihviveistä, terän pituus 
on 11 cm.
nro 6045    42,00 €

HOPEINEN SETTI, TEE / MAKEINEN               UUTUUS   
Taikametsä musta aromitee 80 g ja Vadelmasuk-

laamanteli makeinen 150 g. Pakattuina mustiin 
aromipusseihin ja hopean värisellä rusetilla suljettuun 
sellofaanipakkaukseen.
nro 8835  11,50 €

GOURMET SUOLAT                                                            

Trendikkäät gourmet suolat ruoan viimeistelyyn 
lahjapakkauksessa. Himalajan Kristallisuola, hieno 

320 g ja Sormisuola 150 g. 
nro 8817   12,50 €     Saatavilla myös yksittäistuotteina.

 9,90 € 

BOKSI UUTUUS



PAISTIKASTIKE

Hienoarominen kastike niin juhlaan kuin arkeenkin. Sopii 
hyvin erilaisille liharuuille  ja patoihin. Helposti muunnelta-
vissa. (L,G,M,V).
Nro 1170  100 g  4,50 € 

PIPPURIKASTIKE

Pippureilla ryyditetty ruskea kastike maistuu koko perheel-
le. Pippurikermakastikkeen saat korvaamalla osan vedestä 
kermalla. (L,G,M,V).
Nro 1175  100 g  4,50 €

PUNAVIINIKASTIKE

Hienostuneen makuisessa punaviinikastikkeessa on aito pu-
naviinin maku. Kruunaa hyvän pihvin ja paahtopaistin, erin-
omaista myös pata- ja riistaruokiin. (L,G,M,V).
Nro 1245  100 g  4,50 €

LIHAPULLA-AINEKSET 

Helposti valmistettavat, maukkaat liha-kala- tai kanapyöry-
kät pikkujouluihin, joulupöytään ja uudeksi vuodeksi. Myös 
gluteenittomana.
nro 1344  300 g  6,90 €  (L,M).
nro 1345  300 g  6,90 € GLUTEENITON AINES (L,G,M,V).

AITO VANILJASOKERI

Sisältää aitoa Bourbon-vaniljaa.  
nro 1494  70 g   9,90 €

BROWNIE-MIX gluteeniton

Muhkea suklaaherkku syntyy Brownie-mixillä. Tarjoile 
esim. vaniljajäätelön tai vaniljakastikkeen kera. (G).
nro 1615  400 g   6,90 €

PIPARKAKKUMAUSTE

Piparkakkujen ja muiden leivonnaisten maustami-
seen. (L,G,M).
nro 1550  70 g   3,90 €

Makunautintoja juhlapöytään

SITRUUNAJAUHE

Sitruunajauhe korvaa ruoanlaitossa sitruunan kuoren ja me-
hun käytön. Sitruunajauhe sopii mm. kalaruokiin, jälkiruo-
kiin sekä erilaisiin kakkuihin ja piiraisiin. Jauhe säilyy hyvin 
ja on erittäin riittoisaa. 
Vinkki! Liukenee hyvin kuumaan veteen ja käy teen maus-
teeksi ¼ tl jauhetta / 2 dl teetä. 
Vinkki! Sitruunakastike: 1½ tl Sitruunajauhetta ½ dl:aan Hol-
landaise-kastikejauhetta.
nro 1605  50 g   4,40 €

LEIVINJAUHE

Leivonnaisten kohotusaine. 
nro 1540  140 g   3,50 €

SORMISUOLA

Hiutalemainen gourmetsuola. Ruokien viimeistelyyn ja 
pöytäsuolana. (L,G,M,V).
nro 1362  150 g PURKKI  6,90 €

HIMALAJAN KRISTALLISUOLA, HIENO

Sopii kaikkeen ruoanlaittoon. Mineraalirikas vaihtoehto 
tavalliselle suolalle (L,G,M,V).
nro 1363  320 g PURKKI  5,90 €

LEIVONTAJAUHOSEOS

Kotigastronomin gluteenittomalla jauhoseoksel-
la loihdit helposti niin suolaisen kuin makeankin 
leivonnaisen. Tuote ei sisällä vehnätärkkelystä! 
 (L,G,M).  
Nro 1616  400 g    5,60 €
   

MUFFINS-JA KAKKU-MIX VANILJA

Monikäyttöinen, viettelevän vaniljainen jauhoseos 
kotikonditoria tuotteiden leivontaan! Ei sisällä veh-
nätärkkelystä! Sopii hyvin kahvikakkujen leivontaan, 
muffi  nsseihin ja  kuohkeisiin sokerikakkupohjiin. 
(L,G,M).
Nro 1618, 280 g   4,90 €

SINAPPIJAUHE   

Sinappijauheesta valmistat helposti perinteisen kotisinapin 
(L,G,M,S).
nro 400  100 g pussi  4,20 €

MANSIKKA-, SUKLAA- JA VADELMA HYYDYKE

UUTUUKSIA!
Hyydykejauheilla saa helposti tehtyä herkullisen 
makuisia hyydykekakkuja sekoittamalla seoksen ja 
kermavaahdon. Hyydykejauheesta voi valmistaa 
myös upeita jälkiruokia, mousseja yms. Mansikka- ja 
vadelmahyydykkeet sisältävät aitoja marjoja. Kaikki 
hyydykkeet ovat laktoosittomia, gluteenittomia ja 
maidottomia. 
Nro 1626, MANSIKKA HYYDYKE     200 g   7,50 €

Nro 1628, SUKLAA HYYDYKE             200 g   7,50 €

Nro 1630, VADELMA HYYDYKE         200 g   7,50 €



VALKOSUKLAARUSINA

Valkosuklaalla kuorrutettuja jumbokokoisia rusinoita. 
nro 8488  150 g PUSSI   5,60 €

MAITOSUKLAARUSINA

Maitosuklaalla kuorrutettuja jumbokokoisia rusinoita. 
nro 8489  150 g PUSSI   5,60 €

KARPALO, kuivattu

Maistuva kevyesti makeutettu karpalo. Nauti sellaisenaan 
tai käytä jälkiruokien valmistamisessa ja leivonnassa. Lisää 
puuron, viilin, jogurtin yms. joukkoon.
Nro 1645, 170 g KARPALO, KUIVATTU   5,50 €

VADELMASUKLAAMANTELI

Vadelmasuklaalla päällystetty manteli.
nro 8453 150 g   PUSSI  5,90 €

nro 8454 200 g   PURKKI 8,90 €

SUKLAALUMIMANTELI

Sokerihuntuinen maitosuklaalla päällystetty manteli.
nro 8451 150 g PUSSI  5,90 €

SUKLAA-SALMIAKKIMANTELI  

Salmiakin ystäville mitä mainioin
herkku!
nro 8447  150 g PUSSI   5,90 €

VALKOSUKLAA-MUSTAHERUKKA

Valkosuklaalla kuorrutettu kuivattu mustaherukka.
nro 8455  150 g   5,90 €

TUMMA- ja VALKOSUKLAAKARPALO sekä MIX

Tummalla tai valkosuklaalla kuorrutettu karpalo. 
Sopii myös leivontaan ja jälkiruokiin.
nro 8480  150 g TUMMASUKLAA   5,30 €

nro 8485  150 g  VALKOSUKLAA   5,30 €

nro 8487  150 g  SUKLAAKARPALO-MIX   5,50 €

MUSTIKKASUKLAA LAKU

Mustikkaisella valkosuklaalla 
päällystetty lakritsi.
nro 8439  150 g PUSSI   5,60 €

Makeispussit ja purkit
Aitoja marjoja ja manteleita, rusinoita sekä supersuosikkeja lakritsaa ja salmiakkia. Sesonkivalikoimastam-

me löytyy jokaiselle oma suosikkiherkku.

tu mustaherukka.

RPALO sekä MIXPALO sekekkkkkääääää MMIX

KU

LAAKARPA

STIKKAASUKLAA LAKLAK

gg

TAATELIKAKKU

1 pss Taateleita
2 kkp vettä
250g sulatettua margariinia
2kkp sokeria
3kkp vehnäjauhoja
1 tl Soodaa
2tl Leivinjauhetta
2 tl Neilikkaa
4 kpl munia

Kiehauta taatelit pehmeiksi vedessä. Lisää margariini kuumaan 
seokseen. Lisää sokeri seokseen ja lopuksi keskenään sekoitetut kui-
vat aineet. Kaada vuokaan ja paista 175 asteessa noin 40 minuuttia.

PIPARINMAKUINEN
KÄÄRETORTTU
4 munaa
1 dl sokeria
1 rkl Aito Vaniljasokeri
1,25 dl perunajauho
1 rkl Piparkakkumauste
1 tl Leivinjauhe
TÄYTE:
2 dl kermaa vatkattuna
40 g Suklaa hyydyke + 0,5 dl vettä

Tee kääretorttupohja, ja paista kypsäksi. Pohjan jäähtyessä tee 
Suklaatäyte hyydykepussin ohjeen mukaan. Kumoa hieman 
jäähtynyt kääretorttupohja sokeroidun leivinpaperin päälle. 
Levitä täyte pohjan päälle, ja kääri rullalle. Koristele ja kuorru-
ta haluamallasi tavalla.

RESEPTI-
VINKKI!

TAATELI, kivetön 

Herkullisen mehevät ja pehmeät taatelit sopivat hyvin esi-
merkiksi smoothieen tuomaan makeutta ja rakennetta. Ne 
ovat raakakakkujen yksi pääraaka-aineista ja raakaravinnon 
ruokien yksi suosituimmista makeuttajista. 
Nro 1651  300 g pussi   3,90 €

PÄHKINÄHEDELMÄ SEKOITUS
Suolaista pähkinää, rusinaa ja makeaa hedelmää; ananasta, 
papaijaa ja banaania. 
nro 8494  150 g, uudelleen suljettava pussi,   5,90 €

SUPERFOOD marjasekoitus

Todellinen ”Superfood”. Neljä erilaista kuivattua super-
food-marjaa: Goji, inka, karpalo ja mustikka.
Nro 1649, 140 g      6,90 €

Sinun jälleenmyyjäsi

RESEPTI-
VINKKI!



Maistuvat joulukortit

Joulukortti, taitettu + kirjekuori (valkoinen). Kortin välissä 
Joulukahvi maustekahvi 15 g.
nro 8731  4,30 €    JOULUKORTTI KAHVI

nro 8740  11,90 €     3 KPL/PKT

Joulukortti, taitettu + kirjekuori (valkoinen). Kortin välissä 
Granaattiomena musta aromitee 15 g.
nro 8732  4,30 €    JOULUKORTTI TEE

nro 8741  11,90 €    3 KPL/PKT

Glögimauste

Joulukortti, taitettu + kirjekuori (valkoinen). Kortin välissä 
4 sydämenmuotoista suklaata (kultaisissa kääreissä).
nro 8734  4,30 €    JOULUKORTTI SUKLAASYDÄN

nro 8742  11,90 €     3 KPL/PKT

Joulukortti, taitettu + kirjekuori (valkoinen). Kortin välissä 
Glögimauste 15 g.
nro 8739  4,30 €    JOULUKORTTI GLÖGI

nro 8743  11,90 €     3 KPL/PKT

Taas alkaa 
ilonjuhla tuo
arkeen hetken 

levon suo,
ei paina 

taakka harteita
on joulunaika 

rauhaisa!

Unohda kiire 
ja lento,

ota hetkeksi 
asento rento.
Hiljaisuutta 
kuulostele,

keitä kahvit 
ja nautiskele!

On joulussa
tuoksua, lämpöä, 

taikaa,
on joulussa hitunen

mennyttä aikaa,
on joulussa

suurta salaisuutta,
ihanaa tähtien

valoisuutta.

On joulun tunnetta 
tulvillaan

sydän valoisa,
odotusta, iloa, 

onnea,
saa jälleen tuntea!

Ilahduttavat ystäviä lähellä ja kaukana! Mukana runo + kahvi, tee, glögimauste tai makeinen ja kirjekuori

GLÖGIMAUSTE, perinteinen

Maustesekoitus herkullisen glögijuoman valmistukseen. 
Sisältää mm. sitruunaa, kanelia, neilikkaa, kardemum-
maa ja vaniljaa.  
Nro 1732  80 g   4,90 €

KANDISOKERI

Kuumien juomien makeuttamiseen. Karamellisoitu so-
keri korostaa hienosti juoman makua tuoden sen aromit 
paremmin esiin. Teen juojan ehdoton hankinta!
Nro 1920, 200 g   4,30 €



Teet

IHANA INKIVÄÄRI, vihreä tee

Pehmeä ja miellyttävän makuinen inkivääriä sisältävä 
tee, jossa maistuu myös omena. 
nro 1770  60 g PUSSI  4,40 €

Maustekahvit - parhaisiin kahvihetkiin 
KINUSKI            

Toff ee- ja kerma-aromeilla maus-
tettu kahvisekoitus.
nro 1927  80 g  4,90 €

VALKOSUKLAA-AMARETTO

Mantelilikööri- ja vanilliiniaromilla 
maustettu kahvisekoitus.
nro 1913  80 g   4,90 €

JOULUKAHVI

Jouluinen kahvisekoitus on maus-
tettu appelsiinilla, rommilla, vanil-
jalla ja kardemummalla. 
nro 1917  80 g   4,90 €

WIENER TOFFEE

Kaakaolikööri- ja krokantti aromilla 
maustettu kahvisekoitus.
nro 1915  80 g   4,90 €

CHILI-SUKLAA

Chili- ja suklaa-aromeilla maustettu 
kahvisekoitus.
nro 1926  80 g  4,90 €

CRÈME BRÛLÉE, rooibos tee

Crème Brûléelle tyypillinen kermainen maku. Makea 
karamellin tuoksu täydentää tätä makuelämystä.
nro 1895  80 g PUSSI  4,90 €

PÄÄRYNÄ-MANGOSTANI, vihreä tee 

Eksoottisen makuinen vihreä tee!
nro 1774  60 g PUSSI   4,40 €  

TALVEN HEHKU, rooibos tee

Kanelilla ja appelsiinilla maustettu jouluinen Rooi-
bos-teesekoitus. Todellinen kestosuosikki!
nro 1855  80 g PUSSI  4,90 €

JOULUTEE, musta aromitee

Joulun perinteisillä mausteilla sekä sitruksella ja ruusun 
lehdillä maustettu musta tee. 
Nro 1730  80 g PUSSI  4,90 €

TIRAMISU

Herkullisen Tiramisun makuinen 
maustekahvi. 
nro 1910  80 g   4,90 €

SUKLAAMOCCA

Minttusuklaan makuisella aromilla 
maustettu kahvisekoitus. 
nro 1916  80 g  4,90 €

TAIKAMETSÄ, musta aromitee

Ihania ruusunuppuja, katajanmarjoja ja muita metsän 
marjoja sisältävä musta tee. Teesekoitus, joka lumoaa 
niin ulkonäöllään, tuoksullaan kuin maullaankin.   
nro 1728  80 g PUSSI   4,80 €  

MANGO-CHILI, musta tee

Kuumottavan hyvä musta tee tulisella sydämellä! Mehevän 
mangon makuinen tee, joka sisältää mm. chiliä ja kaktuk-
sen kukkia. 
nro 1722, 80 g PUSSI 4,60 € 

KUUMA KURKUMA, vihreä tee

Makealla ananaksella ja kurkumalla maustettu vihreä 
hienoarominen tee. 
Nro 1762, 60 g PUSSI 4,40 €

UUNIOMENA, rooibos tee

Rooiboksen, omenan ja kanelin täydellinen yhdistel-
mä. Ihastuttaa vuodesta toiseen. 
nro 1886  80 g PUSSI  4,90 €

GRANAATTIOMENA, musta aromitee

Maukas musta tee, jossa maistuu granaattiomenan lisäksi 
mm. ruusunmarja, hibiscus, goji-marjat sekä vadelmapalat.
nro 1715  80 g PUSSI   4,60 €
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