
Suunnitelmissa luokkaretki, leirikoulu, 
turnausreissu tai muita menoja...?

TARJOAMME TEILLE TUOTTOISAA

VARAINHANKINTAA
 

Tuo  eillamme myyminen on helppoa ja riskitöntä!

MARAVE MARKKINOINTI OY
Laatutuo  eita lähes 30 vuoden kokemuksella.

www.ko  gastronomi.fi 



Laatutuo  eita, joiden myyminen on helppoa ja mukavaa!
Tuo  eet ovat paka  u helpos   käsiteltäviin pakkauksiin. 

Hyvä myyn  kate! Kateprosen    on  latusta määrästä riippuen 27-33 %.

Suomessa valmiste  uja! Maustesekoitukset ja dippikas  kejauheet ovat 
Suomessa valmiste  uja. Kaikki tuo  eet pakataan Suomessa.

Mahdollista myydä ilman riskiä ja palautuksia!
Voi  e myydä se  t ennakkoon myyn  esite  ä käy  äen ja  lata vain myydyt tuo  eet!
TAI
Pää  äkää, paljonko kukin haluaa myydä ja  latkaa valitsemanne määrä/valikoima myyn  in.  

Myy ensin - maksa si  en!
Ei toimitusmaksua. Maksuaikaa 14 vrk. 

Oma tarra myytäviin tuo  eisiin veloitukse  a! Oman logon voi toimi  aa meille jpg- tai  ff -muodossa.

Hinnat
Pakkausten suositusmyyn  hinnat ovat:
 

• se  t (Dippaillaan, Kokaillaan) 13,00 €        (ostohinta 9,30 / 9,50 €)
• leivontatuo  eet 10,00 €      (ostohinta 7,00 / 6,80 €)
• maustepurkit 9,00 €                                       (ostohinta 6,20 / 6,00 €)

Ansiot

ANSIO
JOPA 3,70 € /

TUOTE

TUOTTOISAA VARAINHANKINTAA

Myyn  esi  eitä toimitamme teille myyn  änne varten tarvitsemanne määrän. 
Myyn  esite on 2-sivuinen (tämän esi  een 3- ja 4 -sivu). Toisella sivulla on kuvat ja toisella tuote  edot. 
Lisäksi on saatavilla myynnin keräyslomake myyn  työtä helpo  amaan. 

    Esimerkkejä:

  20 henkilöä, jokainen myy 7 se   ä, 
  7 leivontapurkkia, 7 maustepurkkia, 
  ansiota kertyy 1386 €

  30 henkilöä, jokainen myy 7 se   ä, 
  7 leivontapurkkia, 7 maustepurkkia 
  ansiota kertyy 2079 €

Määrä
kpl

Myyn  ansio / 
se   

Myyn  ansio / 
leivontatuote

Myyn  ansio / 
maustepurkki

alle 100 kpl 3,50 € 3,00 € 2,80 €

100 kpl ja yli 3,70 € 3,20 € 3,00 €

Kappalemäärä voi koostua eri tuo  eista.



KOTIGASTRONOMI VARAINHANKINTA TUOTTEET

Dippaillaan ja Kokkaillaan: 13 € / se   

Dippaillaan: 
Dip-mixit 
Ranch (70 g)
Sitruuna-  lli (60 g) 
Valkosipuli (60 g)

Kokkaillaan: 
Broilerimauste (120 g) 
Jauhelihamauste (120 g) 
ja Pippurikas  ke (100 g)

Maustepurkit (330 ml) hintaan: 9 € / purkki

Purkit leivontaan (500 ml): 10 € / kpl

Broilerimauste (200 g) 
Grillimauste (220 g)
Grill Fish (200 g)
Sipuli-yr    Mix (200 g) 
Vegetarian-aromimauste (240 g)

Kanelijauhe (280 g)
Leivinjauhe (450 g)
Vaniljakreemi (400 g)
Nonparelli (380 g) 



KOTIGASTRONOMI VARAINHANKINNAN 
SETIT JA PURKIT 22.9.2021 www.ko  gastronomi.fi 

Laktoositon (L), Gluteeniton (G), Maidoton (M),
Vegaaninen (V), Vähälaktoosinen (VL)

SETIT

Dippaillaan - 15 annosta valmista dippiä (15x2dl)
Kolme erilaista makua dippailuun ja ruokien kylmäksi kas  kkeeksi. 
Tuo  eet ovat paka  u tyylikkääseen kartonkikääreeseen.

DIP MIX RANCH, 70 g, (VL,G)
Ainekset: Mausteet (sipuli, tomaa   , valkosipuli, persilja, chili maus-
teseos), dekstroosi (maissi), muunne  u tärkkelys (maissi), sokeri, jo-
dioitu suola (0,8 % valmis kas  ke), juustojauhe (gouda), aromit mm. 
juusto- ja paprikauute, happamuudensäätöaine (sitruunahappo).
DIP-MIX SITRUUNA-TILLI, 60 g, (L,G,M,V)
Ainekset: Dekstroosi (maissi), muunne  u maissitärkkelys, sokeri, 
mausteet (sipuli,  lli), jodioitu suola (0,7 % valmis kas  ke), aromit 
(mm. sitruuna), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri (be-
takaroteeni).
DIP-MIX VALKOSIPULI, 60 g, (L,G,M,V)
Ainekset: Dekstroosi, mausteet (valkosipuli, persilja), muunne  u 
maissitärkkelys, suola (0,4 % valmis kas  ke), maltodekstriini (mais-
si), aromi.

Kokkaillaan
Tämän pakkauksen tuo  eita on helppo käy  ää niin jokapäiväiseen 
kokkailuun, kuin myös juhlavampiin aterioihin.

BROILERIMAUSTE, 120 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Kana-, kalkkuna- ja broileri- sekä sianliharuokiin.
Ainekset: Suola (37 %), mausteet (paprika, sipuli, sarviapila, sina-
pinsiemen, kurkuma, chili, musta- ja valkopippuri), maltodekstriini 
(maissi), dekstroosi (maissi), aromit, kurkuma- ja paprikauute.
JAUHELIHAMAUSTE, 120 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Jauheliharuokiin ja mureketaikinoihin, kas  kkeisiin. Valmis-
tusohje: n. 1 tl jauhe  a/100 g jauhelihaa.
Ainekset: Suola (36 %), mausteet (sipuli, maustepippuri, sinapinsie-
men, kurkuma, chili, mustapippuri, kirveli), maltodekstriini (maissi), 
dekstroosi (maissi), aromit, kurkumauute.
PIPPURIKASTIKE, 100 g, (L,G,M,V)
Täyteläinen ja sopivan pippurinen kas  ke, joka sopii loistavas   niin 
broilerin, porsaan kuin naudan lihallekin sekä kasvisruuille. 
Ainekset: Muunne  u maissitärkkelys, kasvisrasva (auringonkukka), 
maltodekstriini (maissi), mausteet (sipuli, valkosipuli, mustapippuri, 
paprika, korianteri, kumina, valkopippuri), suola (0,8 % valmis kas-
 ke), aromit (mm. liha, mauste), mustapippuriuute, proteiinihydro-

lysaa    (maissi), sokerikulööri.

PURKIT 330 ml

Broilerimauste, 200 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Kana-, kalkkuna- ja broileri- sekä sianliharuokiin.
Ainekset: Suola (37 %), mausteet (paprika, sipuli, sarviapila, sinapinsie-
men, kurkuma, chili, musta- ja valkopippuri), maltodekstriini (maissi), 
dekstroosi (maissi), aromit, kurkuma- ja paprikauute.

Grillimauste, 220 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Hienoarominen maustesekoitus niin lihojen kuin kasvistenkin 
grillaukseen ja paistamiseen, kas  kkeisiin ja pataruokiin.
Ainekset: Suola 38 %, mausteet (paprika, sipuli, valkosipuli, mustapip-
puri, sinapinsiemen, valkopippuri, kumina, korianteri), maltodekstriini 
(maissi), sokeri, paprikauute. 

Kalamauste Grill Fish, 200 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Paistetulle ja grillatulle kalalle. Kalan marinoin  in.
Ainekset: Merisuola, mausteet (sipuli, paprika, valkosipuli, pippuri, kur-
kuma, korianteri, kumina), persilja,  lli, sitruuna, perunatärkkelys.

Sipuli-yr    Mix, 200 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Kasvisruokiin, grillilihoille tai vaikkapa lihapullataikinaan makua 
antamaan. Kokeile myös maustevoissa tai salaa  nkas  kkeessa sekä 
lämpimissä kas  kkeissa.
Ainekset: Mausteet (sipuli, valkosipuli, ruohosipuli, purjosipuli, persilja, 
paprika, chili, basilika), suola 30 %, sokeri, aromit.

Vegetarian-aromimauste, 240 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Kei  oihin, muhennoksiin, kas  kkeisiin, riisi- ja kasvisruokiin, 
gluteeni  oman leivän maunparantaja.
Ainekset: Suola 48 %, mausteet (sipuli, porkkana, sellerinjuuri, persilja, 
oregano), dekstroosi (maissi), maltodekstriini (maissi), aromit, kurku-
mauute. 

PURKIT 500 ml

Kanelijauhe, 280 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Leivontaan, jälkiruokiin, juomiin, puuroon, viiliin ja omenajäl-
kiruokiin. 

Leivinjauhe, 450 g, (L,G,M,V)
Käy  ö: Leivonnaisten kohotusaine.
Ainekset: Natriumpyrofosfaa   , natriumkarbonaa   , perunatärkkelys.

Vaniljakreemi, 400 g, (L,G,M)
Käy  ö: Kestää paistamisen ja pakastamisen. Veteen sekoite  una: Täy-
tekakut, leivokset, tortut, pullat. Kermaan sekoite  una: Kakut, letut, 
marjat, erilaiset jälkiruoat.
Ainekset: Sokeri, muunne  u perunatärkkelys, auringonkukkaöljy, glu-
koosisiirappi, muunne  u maissitärkkelys, jodioitu suola, sakeu  amisai-
ne (E404), aromit, väri (E160a). Saa  aa sisältää jäämiä maidosta.

Nonparelli, 380 g, (L,M)
Käy  ö: Jälkiruokiin ja leivontaan. 
Ainekset: Sokeri, vehnä/maissitärkkelys, glukoosisiirappi, värit (E120, 
E131, E141, E161a) (<0,1%), kasviöljy (kookos, rapsi), pintakäsi  elyaine 
(mehiläisvaha valkoinen (<0,1%)).

Yhteyshenkilö: 
 

Kaikki maustesekoitukset ja dippi-
kas  kkeet ovat:

• Suomessa valmiste  uja
• gluteeni  omia 
• laktoosi  omia tai vähälaktoosisia


