


Marja-maitotuotteita on loputtomasti
• Suklaakuorrutetut tuoreet marjat

• Suklaakuorrutetut kuivatut marjat

• Konvehdit

• Jogurtit

• Juotavat jogurtit

• Kondensoitu maito

• Marjajogurttikeksit

• Marjapatukat, energiapatukat/-juomat

• Marjapiimät

• Rahkat, viilit

• Raejuustot, smetanat

• Vanukkaat, mousset

• Risi ja mannafrutit

• Skyr´it

• Jäätelöt, jäätelöjogurtit

• Leipomotuotteet

• Kakut

• Triflet, leivokset

• Marengit

• Pannacotat, juustokakut

• Tartletit, kuppikakut

• Curdit

• Kiisselit, vanukkaat

• Smoothiet, pirtelöt

• Marja-maitojauheet

• Marjamaidot

• Juustot, voit

• Liköörit

• saippuat



Suuria marjojen käyttökohteita (marjat+maito)

• Jogurtit, rahkat, välipalat 
• Mm. Valion hillotehtaan tuotannosta 85 % jogurtteihin, rahkoihin ja 

välipalatuotteisiin

• Leipomoteollisuus

• Jäätelöt

• Kotitalouskäyttö (marjat+maito)
• Jälkiruoat

• Kakut, leivokset, leivonta

• Smoothiet



Suklaan ja tuoreen mansikan liitto

https://www.berries.com/
https://www.harryanddavid.com



Shari´s berries
Harryanddavid.com

Suklaamansikoita



Suklaamansikoita







Tuoreita mansikoita, pakastekuivattuja 
vadelmia suklaapinnoitettuina

https://www.agiftinsi
de.com/Fruit-Gifts/

3489 West 2100 South, 
Suite 350 West Valley 
City, UT 84119, USA

https://trufru.com/



Mustikoita ja omenoita suklaalla 

https://www.harryanddavid.co

2139 Greenwood Rd, Pembroke, 
ON K8A 6W2, Kanada

https://blueberryranch.ca/



Suklaapäärynöitä Floridasta

https://www.chocolate
coveredcompany.com/

6615 W Boynton Beach Blvd
Suite 335
Boynton Beach, FL 33437 USA



Suklaalla 
päällystettyjä 
hedelmiä ja 
pähkinöitä 
lahjarasioissa

https://www.chocolate
coveredcompany.com



https://www.harryanddavid.com/

Suklaapinnoitettuja 
kirsikoita ja marjoja



https://www.whittakers.co.nz/

https://en.fazer.com

sugar, cocoa butter, whole MILK powder, cocoa
mass, BUTTERMILK powder, dried strawberries
(6%), emulsifier (SOYA lecithin), glazing agent
(E904), flavourings (vanilla, vanillin). MAY 
CONTAIN WHEAT. In milk chocolate cocoa solids
30% minimum

Suklaata ja kuivattuja 
mansikoita, NZ ja Suomi



Raastuvankatu 20, 65100 Vaasa

Taiga Chocolate Oy

www.taigachocolate.com

Suklaata ja 
kuivattuja 
vadelmia ja 
tyrnin 
marjoja 
Vaasasta



Alaska Birch
Caramels

https://akwildberry.com/
product/alaska-birch-
caramels/

Mahlakonvehteja Alaskasta



https://www.koro-shop.fi/vadelma-
jogurtti-pallot-1-kg

41,5 % valkosuklaa (sokeri, TÄYSMAITOJAUHE, 
kaakaovoi, emulgointiaine: SOIJALESITIINI; 
vaniljauute), 40 % valkosuklaa (sokeri, 
kaakaovoi, TÄYSMAITOJAUHE, 
HERAPROTEIINIJAUHE (MAITO), 
emulgointiaine: SOIJALESITIINI; luonnollinen 
vanilja-aromi), riisijauhe, mallas: VEHNÄ, 
dekstroosi, 0,5 % vadelmajauhe, muunneltu 
tapiokatärkkelys, glukoosisiirappi, luonnollinen 
aromi, maissitärkkelys, emulgointiaine: 
auringonkukkalesitiini; kookosöljy, 
pintakäsittelyaine: sellakka

Vadelma- ja 
mansikkasuklaapalloja



Ainesosaluettelo

sokeria, maltoosisiirappia, sokeroitua 
rasvatonta maitotiivistettä, kaakaovoita, 
kaakaomassaa, kokonaan kovetettuja 
kasvirasvoja (auringonkukka, palmu), 
paahdettuja hasselpähkinöitä, 
täysmaitojauhetta, karamellisoitua sokeria, 
riisicrispiä (sisältää ohraa), kuivattuja 
mustikoita (2,7%), aromeja (mm. vanilliinia), 
emulgointiaineita (soijalesitiiniä, E471), suolaa, 
happamuudensäätöainetta 
(natriumvetykarbonaattia).

Cloetta Suomi Oy
PL 406, 20101 Turku
Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku

https://www.cloetta.fi/

Mustikkasuklaakonvehteja



Ainekset
Pastöroitu MAITOjuoma (Suomi), vadelma (4,5 
%), mansikka (4,5 %), muunnettu tärkkelys, 
stabilointiaine (pektiini), hapate, luontaiset 
aromit

Ainekset
Pastöroitu MAITO (Suomi), sokeri, lakka (4 %), 
hapate (asidofilus-bifido), aromi, säilöntäaine 
(kaliumsorbaatti).

Juustoportin 
marjajogurtteja



Ainesosat Pastöroitu maito (Suomi), 
vadelmahillo (vadelma 8%, sokeri, 
kaliumsorbaatti), maitojauhe, hapate.

https://www.kolattu.fi/ahon-jogurtit

Kolatun Juustola (valmistaja)
Kolatuntie 67, 31520 Pitkäjärvi (Somero)

Ahon jogurtit

Meritalon perheyritys valmistaa hillot 
korkeatasoisista suomalaisista raaka-aineista, 
jotka hankitaan suoraan viljelijöiltä ja 
sopimusvälittäjiltä.



Omatekoiset jogurttijäät
(Kolatun Juustolan ohje)

Tarvitset ainoastaan mehujäämuotteja, Kolatun 
Juustolan Ahon jogurttia ja pirteän kesämielen.
Jugujäiden kaveriksi voit tehdä myös mehujäitä 
Ahon jogurttien hillonkin valmistavan Meritalon 
mehuista.



Ainesosat Pastöroitu maito (Suomi), 
mansikkahillo (mansikka 6.7%, sokeri, 
kaliumsorbaatti), maitojauhe, hapate.

Ahon jogurtit valmistaa
Kolatun Juustola
Kolatuntie 67, 31520 Pitkäjärvi (Somero)https://www.kolattu.fi/

Herra Hakkaraisen 
mansikkajogurtti (Ahon 
jogurtit)



Ainesosat Pastöroitu maito (Suomi), 
hedelmämehutiiviste, mansikka (6%), 
maitoproteiini, sitruunamehutiiviste, 
maissitärkkelys, luontaiset aromit, D-vitamiini, 
jogurttihapate (+A&B hapate). Laktoosi 0 g/100 g.

https://www.arla.fi/tuotteet/luontoplus/

Arlan jogurtit



Ainesosat Pastöroitu maito*, sokeri, mansikka 
(5 %), maitoproteiini*, muunnettu tärkkelys, 
sakeuttamisaineet (pektiini, 
johanneksenleipäpuujauhe), aromit, väri 
(punajuuriväri), happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), hapate. *Yliherkkyyttä ja 
allergiaa aiheuttavat ainesosat

https://www.arla.fi/tuotteet/luontoplus/



Ainesosat Pastöroitu rasvaton maito (Suomi), 
vadelma (5%), fruktoosi, maitoproteiini, 
muunnettu perunatärkkelys, liivate, 
sakeuttamisaine (pektiini), aromit (mm. 
vanilliini, vanilja), väri (punajuuriuute), 
happamuudensäätöaine (natriumsitraatti), 
makeutusaineet(aspartaami ja asesulfaami K), 
hapate. Sisältää fenyylialaniinin lähteen.

https://www.arla.fi/tuotteet/luontoplus/



https://www.valio.ee/tooted/jogurtid/ Valion Alma –brändin 
marjajogurtteja Virosta



Ingredienser: Svensk högpastöriserad MJÖLK, 
socker 8,1%, blåbär 6,0%, modifierad 
majsstärkelse, förtjockningsmedel (pektin), 
arom, syrningskultur, vitamin D. Blåbären är 
svenska.

https://www.kavli.se/

Svensk högpastöriserad mjölk, , socker 7,7%, 
jordgubbar 3,2%, jordgubbsjuice från koncentrat
2,8%, smultron 0,4%, modifierad majsstärkelse, 
förtjockningsmedel (pektin, fruktkärnmjöl, 
karragenan), arom, syrningskultur, vitamin D. 
Jordgubbar och smultron är importerade. 

Ruotsalaisia Bärry -jogurtteja



Ålands 
Centralandelslag, ÅCA
Drittel-Mattesgränd 7
AX-22 150 JOMALA
ÅLAND

https://www.aca.ax/

Mansikka-/karviainen-
/sitruunaruoho- ja 
tyrnijogurtteja 
Ahvenanmaalta



Ingredienser
SE/DK: Yoghurt 80% 
(högpastöriserad/højpasteuriseret
mjölk/mælk*, yoghurtkultur, vitamin D), 
fruktkoncentrat 20% (druva/vindrue, 
äpple/æble, björnbär/brombær 5,2%, 
blåbär/blåbær 2,6%).

*Ursprungsland/Oprindelse: Sverige

https://www.skanemejerier.se/

Hedelmä-
/marjajogurttia 
Ruotsista



skummet melk, 7% bringebær fra juice* og
purè*, 5% sukker, gulrotjuice*, aroma, 
yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 
(A), Bifidobacterium Bb-12 (B), Lactobacillus
rhamnosus GG (LGG®), vitamin D*fra
konsentrat

https://www.tine.no/merkevarer/biola/produkter/

skummet melk, 8% blåbærjuice*, 5% sukker, 3% 
solbærjuice*,yoghurtkultur, Lactobacillus
acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), aroma, vitamin
D *fra konsentrat

Jogurtteja Norjasta



https://www.tere.eu

MILK, black currant 8%, sugar, modified starch, 
gelatin, skimmed MILK powder, natural
flavouring, acidity regulator: sodium citrates, 
black carrot concentrate,starter culture 
(contains Lactobacillus fermentum ME-3)

Virolainen mustaherukkajogurtti

https://www.tere.eu/


Ingredients
CULTURED PASTEURIZED WHOLE ORGANIC 
MILK, ORGANIC STRAWBERRIES, ORGANIC 
CANE SUGAR, WATER, NATURAL FLAVOR, 
PECTIN, ORGANIC LOCUST BEAN GUM, FRUIT 
AND VEGETABLE JUICE (FOR COLOR). 

Wallaby Yogurt Consumer Connections
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021, USA

https://wallabyyogurt.com/organic-dairy-
products/

Luomumansikkajogurttia USA:sta



Ainesosat
Hedelmä-marjasose 33% (banaani 23 %, puolukka 6 %, 
vadelma 4 %), vesi, rasvaton MAITO 21 %, lämpökäsitelty 
jogurtti (MAIDOSTA) 15 %, rapsiöljy, laktoosi (MAIDOSTA), 
maissitärkkelys, C-vitamiini, rauta.

Alkuperämaa/valmistusmaa
Ruotsi
Markkinoija
NUTRICIA BABY OY 

Tere drinking yogurt with wild strawberry 900 g

MILK, sugar, SKIMMED MILK POWDER, wild strawberry syrup
2% (sugar, glucose-fructose syrup, wild strawberries 5%, food 
colour (beetroot red), flavorings, thickener (pectin), acidity
regulators (citric acid, sodium citrate)), starter culture

https://www.tere.eu/

Juotavia jogurtteja Ruotsista ja Virosta



Stonyfield Farm
10 Burton Drive
Londonderry, NH 
03053
USA

https://www.stonyfield.com/

https://organicmeadow.com

Kanada

Jogurtteja lapsille 
USA:sta ja 
Kanadasta



Jälkiruokavinkki 
kondensoidusta maidosta



Ainesosat
Ainekset: Viljat 54,7% täysjyvävilja 28,4% (KAURAHIUTALEET 
12%, TÄYSJYVÄVEHNÄJAUHO 11,5%, TÄYSJYVÄOHRAJAUHO 
2,9%, SPELTTIJAUHO 1%, TÄYSJYVÄRUISJAUHO 1%), 
VEHNÄJAUHO 26,3%, sokeri, kasviöljyt (rapsi, palmu, kookos), 
glukoosi-fruktoosisiirappi, mansikkasose 
4,7%,kosteudensäilyttäjä (glyseroli), VEHNÄTÄRKKELYS, 
jogurttijauhe 1,4% (rasvaton MAITO, jogurttihapate), 
glukoosisiirappi, kivennäisaineet(kalsiumkarbonaatti, 
magnesiumkarbonaatti, rauta), nostatusaineet (E500, E450, 
E503), aromit, karhunvatukkatiiviste0,2%, 
emulgointiaineet(SOIJALESITIINI, auringonkukkalesitiini), 
happamuudensäätöaineet (E330, E296, E331, E333), suola, 
hyytelöimisaine (pektiini), rasvaton MAITOJAUHE, 
mansikkatiiviste 0,04%, vitamiinit E-vitamiini, B1-vitamiini 
(tiamiini). Saattaa sisältää KANANMUNAA, PÄHKINÄÄ.

Alkuperämaa/valmistusmaa
Tshekin tasav.
Markkinoija
MONDELEZ FINLAND OY

Marja-/jogurttitäytteinen 
aamupalakeksi Tsekistä



Ainesosaluettelo: Jogurttikuorrute 20% 
(palmurasva, sokeri, täysmaitojogurttijauhe, 
herajauhe (maito), emulgointiaine (E 322 
auringonkukka)), täysjyvävehnähiutale 18%, 
täysjyväkaurahiutale 18%, glukoosi-
fruktoosisiirappi, glukoosisiirappi, riisihiutale 
(riisi, sokeri, suola, ohramallasuute), 
pakastekuivattu mansikka paloina 3%, 
kuivattu omena paloina 2,5%, maltodekstriini, 
auringonkukkaöljy, jogurttijauhe rasvattomasta 
maidosta, kosteudensäilyttäjä (E 422), aromi, 
emulgointiaine (E 322 auringonkukka), suola, 
happo (E 330).

Jogurttimansikkamyslipatukka, 
Rainbow



Ainesosat
Sokeri, kasvirasva (palmu), täysmaitojauhe, kaakaovoi, kaakaomassa, 
kirnumaitojauhe, herajauhe (maidosta), jogurttijauhe, emulgointiaine
(lesitiini mm. Soija), maltodekstriini, aromit (mm. Vadelma), 
happamuudensäätöaine (E330), kuivatut vadelmat (0,1%), muunnettu 
perunatärkkelys. Saattaa sisältää pähkinää, mantelia ja gluteenia sisältävää 
viljaa. Maitosuklaassa vähintään 30% kaakaota. 

Vadelma/jugurtti patukka Fazerilta
https://www.fazer.fi/



Tuotetiedot (patukka)
Jogurttikuorrute 18% (sokeri, kaakaovoi, rasvaton 
jogurttijauhe (sisältää MAITOA), LAKTOOSI, 
emulgointiaine (SOIJAlesitiini), aromit, 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), 
KAURAhiutale, inverttisokerisiirappi, glukoosisiirappi, 
riisirouhe (riisijauho, VEHNÄgluteeni, sokeri, 
VEHNNÄmallas, glukoosi, suola), soijarouhe 
(SOIJAproteiini, riisijauho, OHRAmallastiiviste, suola), 
rusina, makeutettu karpalo 5,9% (karpalo, sokeri, 
auringonkukkaöljy), mansikkavalmiste 4,9% (sokeri, 
mansikka, hedelmäsokeri, omena, kirsikka, riisijauho, 
sakeuttamisaine (pektiini), palmuydinrasva, 
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit), 
hedelmäsokeri, palmurasva, emulgointiaine
(SOIJAlesitiini), aromit, happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), vitamiinit (C-vitamiini, niasiini,E-
vitamiini, pantoteenihappo, B2-vitamiini, B6-vitamiini, 
B1-vitamiini, foolihappo, B12-vitamiini),suola, väriaine 
(karmiini)

https://www.tehosport.fi/products/jogurtti-marja/

www.olvi.fi

TEHO Sport 
palautusjuomat on 
valmistettu 
kotimaiseen 
laktoosittomaan 
lähimaitopohjaan 
Osuuskunta 
Maitomaalla 
Suonenjoella. 
Sis. Mansikka-aromi

https://www.olvi.fi/


https://lifewaykefir.com/

Lifeway Foods, Inc.
6431 West Oakton St.
Morton Grove, IL 60053 USA

Marja – piimä yhdistelmiä 
USA:sta



Ainekset
Pastöroitu MAITO (Suomi), mustikka (4,5 %), 
mansikka (4,5 %), vadelma (4,5 %), luontaiset 
aromit, hapate

https://www.juustoportti.fi

Ainekset
Pastöroitu MAITOjuoma (Suomi), mansikka (8 
%), banaani (4 %), vadelma (2,3 %), hapate, 
luontaiset aromit.

Juustoportin marjarahkoja



Marja-jogurttihyytelö (Anna –lehti)

Marjarahka (pullahiiri.com)

Kotikeittiön jälkiruokia 
marjoista, jogurtista ja 
rahkasta



Raejuustojälkiruoka (Arla) 
ekoita raejuusto, mantelit, tomusokeri, 
vaniljasokeri ja karvasmanteliöljy keskenään. 
Vaahdota kerma. Annostele juustoseos laseihin 
ja tarjoile kerman ja hillon kanssa.

Metsä-Marjoja-Kerma-
Rahka-Leikkaukset

Marjat-Smetana-
Kerma

https://pro.perties.
com/fi/berries-sour-cream-cream/

https://pro.perties.com/fi/berries-
https://pro.perties.com/fi/berries-


https://www.gurmee.net/blog/ihana-brita-
kakku-tuoreilla-marjoilla

Talkkuna-marjapöperö (Martat)
•4 dl mustikoita tai muita marjoja
•2 dl vispi-/kuohukermaa
•1 rkl sitruunamehua
•1 dl sokeria
•1 prk (250 g) maitorahkaa
•1 dl talkkunajauhoja

Britakakku ja marjapöperö



https://riitanherkku.fi
/tuote/kaurainen-
puolukkarahka-130g/

Marjarahkoja
Valiolta ja 
Riitan 
Herkulta



Ainesosat
rasvaton RAHKA 52,3 %, vesi, sokeri, pastöroitu 
KERMA, marjat 10 %(karhunvatukka, 
mansikka, mustikka), rasvaton JOGURTTI, 
muunnettutärkkelys, liivate, sakeuttamisaineet 
(E440,E412),happamuudensäätöaineet (E330, 
E331), aromit

Alkuperämaa/valmistusmaa
Ranska
Valmistuttaja
Kesko Oyj

Alkuperämaa/valmistusmaa
Viro

Marjarahkoja Virosta ja Ranskasta



TERE AS
PÄRNU MNT 139E
11317 TALLINN, Viro
https://www.tere.eu

Ainesosat

Pastöroitu rasvaton maito, pastöroitu kerma, sokeri, mansikka 
6,7 %, vesi, muunnettu tärkkelys, 
mustaporkkanatäysmehutiiviste, mansikkatäysmehutiiviste, 
stabilointiaine (guarkumi), aromi, happo (sitruunahappo), 
happamuudensäätöaine (natriumsitraatit), hapate. Maidon 
alkuperämaa Suomi.

Osuuskunta Maitokolmio
Sievintie 9, 69300 Toholampi

https://www.maitokolmio.fi/

Kermarahkoja 
Suomesta ja 
Virosta



Fresh Servant Oy Ab
Marjasaarentie 12, 68870 
Edsevö

https://hetkessa.fi/

Kinuskirahka



Ainesosat
pastöroitu maito*, maitovalmiste* 
proteiinivakiointiin, sokeri, vadelmatäysmehu 
tiivisteestä 3,0 %, mansikkatäysmehu 
tiivisteestä 2,0 %, sakeuttamisaine (pektiini), väri 
(punajuuriväri), seljanmarjatäysmehutiiviste, 
aromit, hapate ja D-vitamiini.

Ainesosat
pastöroitu maito*, maitovalmiste* 
proteiinivakiointiin, sokeri, mansikkatäysmehu 
tiivisteestä 5 %, sakeuttamisaine (pektiini), väri 
(punajuuriväri), aromit, hapate ja D-vitamiini.

Valion marjaviilejä



Alkuperämaa/valmistusmaa Suomi
Valmistaja ARLA OY

Ainesosat
Pastöroitu MAITO(Lypsymaa: Suomi(FI) tai Suomi ja 
Ruotsi(FI/SE) kts päiväysleima), sokeri, mansikka(6%),aromit( 
mm vanilja, vanilliini), sakeuttamisaine(E440), 
happamuudensäätöaine(E330), säilöntäaine(E202), väri(E120) 
ja hapate.

Puutarhan marjat 160g
Herkullinen välipalavanukas on yhdistelmä vadelmaa, kirsikkaa 
sekä punaisia ja mustia viinimarjoja. Marjavanukas saa 
rinnallaan aidosta Bourbon-vaniljasta valmistetun täyteläisen 
vaniljakastikkeen. Näistä maukkaista raaka-aineista on syntynyt 
suussa sulava ja lusikoitavan runsas Puutarhan marjat vanukas, 
joka maistuu niin aamiaisella, välipalana kuin 
jälkiruokaherkkuna.

Bielefeld, Saksa https://www.oetker.fi/

Välipalavanukas Saksasta



Pastöroitu rasvaton MAITO, pastöroitu KERMA, sokeri, 
mansikkasose 6 %, vesi, MAITOJAUHE, peruna- ja 
maissitärkkelys, sakeuttamisaineet (guarkumi, pektiini), liivate, 
aromit, väri (karmiinit), hapate.

Ainesosat
Vanukas: MAITO, MAITOproteiini, sakeuttamisaineet (karrageeni, 
selluloosakumi), makeutusaineet (asesulfaami K, aspartaami), aromi, 
väri (laktaasientsyymi. Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Siemen-
marjasekoitus: Pellavansiemen, mulperimarja, kurpitsansiemen, 
gojimarja, chia-siemen.

Alkuperämaa/valmistusmaa
Saksa
Markkinoija
CELSIUS FINLAND OY

Marjavanukkaita 
Suomesta ja Saksasta



• 400 g vihreitä karviaisia
• 2+4 rkl sokeria
• 4 dl kuohukermaa
• 0,5 tl vaniljasokeria

Puhdista marjat ja laita kattilaan. Lisää 2 rkl sokeria ja 
kuumenna välillä sekoittaen matalalla lämmöllä noin 5 
minuuttia eli kunnes sokeri on sulanut ja marjoista on hieman 
mehua irronnut (säästa 8 marjaa koristelua varten) Nosta 
kattila liedeltä ja soseuttaa marjat sauvasekoittimella. Painele 
karviais-sose siivilän läpi, että siemenet ja kuoret erottuvat. 
Kuumenna toisessa kattilassa kerma ja 4 rkl sokeria 
kiehumispisteeseen ja anna matalalla lämmöllä poreilla 
muutama minuuttia. Kerman pitäisi paksuuntua hieman. 
Sekoita vaniljasokeri ja karviaissose kermaan (nosta 4 rkl 
koristelua varten sivuun) Jaa seos neljän annoslasiin ja peitä 
kelmulla. Nosta jääkaappiin ja anna tekeytyä vähintään kolme 
tuntia tai yön yli. Ennen tarjoilua nosta jokaiselle jälkiruoka 
annokselle pari marjaa ja päälle lusikallinen marjasosetta.

Karviais posset eli vanukas

https://www.kinuskikissa.fi/



Ainesosat
MAITO, KERMA, vesi, sokeri (9 %), marjat (6 %) 
(vadelma, mustikka, boysenmarja, 
karhunvatukka), MANNASUURIMO VEHNÄSTÄ 
(4 %), sakeuttamisaineet (pektiini, karrageeni), 
VEHNÄTÄRKKELYS, luontaiset aromit (mm. 
vanilliini), happo (sitruunahappo), suola.

Valmistusmaa Ruotsi
Valmistaja Orkla Foods Finland Oy

MAITO, vesi, riisi (8,5 %), mansikka (7 %), sokeri 
(6,7 %), KERMA, mustaseljanmarjatäysmehu, 
sakeuttamisaineet (pektiini, karrageeni), 
luontaiset aromit (mm. vanilliini), suola, happo 
(sitruunahappo).

https://www.risifrutti.fi/



Proteiinirahkoja

väriaine 
(porkkanamehu), 
luontainen aromi



Ainesosat: pastöroitu rasvaton maito, 
mansikka (12%), sokeri, maissitärkkelys, aromi, 
kasvistiiviste, makeutusaine (stevioliglykosidit), 
skyrhapatteet.

Ainesosat: Pastöroitu rasvaton maito, mansikka 
(11%), kerma (4,1%), sokeri, maissitärkkelys, 
porkkanatiiviste, sakeuttamisaine (pektiini), 
laktaasientsyymi, aromi, skyrhapatteet.

https://www.iseyskyr.fi/

Skyr Finland Oy
Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki

Islantilaisperäiset skyr´it



https://www.sydanmerkki.fi/tuotteet/



Jymy vadelma & valkosuklaa

Täysmaito, valkosuklaa, vadelma (13%), sokeri, 
kerma, rasvaton maitojauhe, glukoosisiirappi 
(luomuriisistä), kananmunankeltuainen, 
sitruunamehu, johanneksenleipäpuujauhe, 
suola. Tuote pastöroitu. Kaikki ainesosat 
kokonaan luomua. Valmistettu Suomessa.

Marjajäätelöt

https://www.jymy.fi/

Suomisen Maito Oy
Tarvasjoentie 25 B
21380 AURA



Mitä tarkoittaa hiilinegatiivinen?

Meille jäätelössä yhtä tärkeää kuin se, mitä siihen laitetaan on 
se, mitä siihen ei laiteta.
Siksi kaikissa Jymy-jäätelöissä käytetään oman tilan lehmistä 
lypsettyä luomumaitoa ja vain aitoja raaka-aineista.
Siis minttu todella on minttua, omena omenaa ja vadelma aitoa 
vadelmaa. Koska Taivas-jäätelöistä poistimme myös niiden 
hiilikuorman, aitojen makujen lisäksi niissä maistuu parempi 
maailma.

https://www.jymy.fi/etusivu/jymy-kaikella-rakkaudella/

Hiilineutraalisuutta
/-negatiivisuutta 
käytetään 
markkinoinnissa 



Ainesosat
MAITO, KERMA, kotimainen vadelma, sokeri, 
MAITOJAUHE, tärkkelyssiirappi, vesi, 
valkosuklaa (sokeri, KAAKAOVOI, MAITOJAUHE, 
SOIJALESITIINI, vanilja), rypälesokeri, 
KANANMUNA, sitruuna, 
johanneksenleipäpuujauhe. 

Kolmen Kaverin Jäätelö Oy,
Kivikonlaita 36, 00940 Helsinki

https://www.3friends.com/fi/



Ainesosat
Ennastettu täysmaito, sokeri, marjakastike
(sokeri, vadelma, mustikka, vesi, stabilointianie
(E 440), happamuudensäätöaine (E 330)), 
täysmaitojauhe, kerma, glukoosisiirappi, voiöljy, 
stabilointianieet (E 410, E 412, E 407), 
emulgointiaine (E 471), aromit. Marjoja 2,8%. 
Maidon ja kerman alkuperä Suomi. Vadelman 
ja mustikan alkuperä Puola.

Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Unilever Finland Oy, ICF

Unileverin marjajäätelö



Ainesosat

Laktoositon maito, laktoositon kerma, sokeri, glukoosisiirappi, 
mustaherukka 4,4 %, laktoositon maitojauhe, vesi, 
suklaakeksirae 1 % (suklaa (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, 
maitorasva, emulgointiaine (soijalesitiini), luontainen vanilja-
aromi), keksi (vehnäjauho, sokeri, vehnämallasjauho, 
vehnätärkkelys, nostatusaine (E 500), suola, kaakaovoi, 
luontainen vanilja-aromi), glukoosisiirappi, sokeri, 
pintakäsittelyaine (E 414)), stabilointiaineet (E 410, E 412), 
emulgointiaine (E 471), happamuudensäätöaine (E 330), 
vanilja, suola. saattaa sisältää pieniä määriä hassel-, cashew- ja 
pistaasipähkinää.

Valmistusmaa Suomi
Valmistaja Suomisen Maito Oy
Tarvasjoentie 25, 21380 Aura, Suomi
Valmistuttaja SOK
PL 35, 00088 S-Ryhmä

Mustaherukkajäätelö



Ainesosat

pastöroitu maito* ja kerma*, sokeri, 
maitojauhe*, mansikka 2,5 %, dekstroosi, 
kaakaovoi, mansikkasose 1,0 %, 
tärkkelyssiirappi, emulgointiaineet
(rasvahappojen mono-ja diglyseridit, 
auringonkukkalesitiini), sakeuttamisaineet 
(johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi), 
muunnettu perunatärkkelys, kookosöljy, aromit, 
voiöljy* ja väri (punajuuriväri)

Alkuperämaa: Suomi 

Valmistusmaa:     Suomi 

Valmistaja:           Valio Oy, Oulu

Kotimaisuusaste: 77 %

Valio on palannut 
jäätelömarkkinoille



Ainesosat: Rasvaton MAITO, sokeri, mansikkasose (10%), 
kaakaovoi¹, vesi, kookosöljy, glukoosi-fruktoosisiirappi, 
TÄYSMAITOJAUHE, glukoosisiirappi, MAITORASVA, rasvaton 
MAITOJAUHE tai -tiiviste, happamuudensäätöaine (E330), 
herajauhe (MAITO), emulgointiaineet (E471, E442, E476), 
stabilointiaineet (E410, E412, E407), punajuurimehutiiviste, 
aromit, seljanmarjamehutiiviste. ¹Rainforest Alliance™ 
sertifioitu. 

Alkuperämaa/valmistusmaa
Saksa
Markkinoija
UNILEVER FINLAND OY
PL 254, 00101 HELSINKI

Unileverin
mansikkajäätelö



Alkuperämaa/valmistusmaa Suomi
Lisätiedot
Ainesosa: Mansikka
Määrä 6 %, viljelypaikka: EU
Viimeinen valmistuspaikka: Suomi
Markkinoija
FRONERI FINLAND OY
PL 50, 02151 ESPOO

Ainekset: Rasvaton MAITO (Suomi), KERMA (Suomi), sokeri, 
glukoosisiirappi, mansikka (6 % EU), herajauhe (MAITO), 
dekstroosi, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, 
guarkumi), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja 
diglyseridit), muunnettu tärkkelys, sakeuttamisaine (pektiini), 
luontainen vanilja-aromi ja muita luontaisia aromeja, väri 
(punajuuriväri), jauhettu vaniljatanko, happamuudensäätöaine 
(sitruunahappo), maltodekstriini.



Froneri Finland on osa maailmanlaajuista yhteisyritystä, jonka omistavat puoliksi 
elintarvikeyritys Nestlé ja englantilainen jäätelönvalmistaja R&R. Froneri on toiseksi suurin 
jäätelönvalmistaja Euroopassa ja kolmanneksi suurin maailmassa, toimimme yli 20 maassa 
ympäri maailman. Suomessa meitä on parisataa.
Toimintamme alkoi Froneri-yhtiön nimissä lokakuussa 2016, kun Suomen Nestlén
jäätelöliiketoiminta siirtyi kokonaisuudessaan Froneri Finland Oy:hyn. Suomessa 
toimintamme perustuu vahvaan, lähes 60-vuotiseen osaamiseen kotimaisessa 
jäätelönvalmistuksessa. Me jatkamme nyt suomalaisen jäätelön valmistusta Turengin 
tehtaalla entistäkin vahvempana Froneri Finland Oy:n nimissä. Turengin tehdas on yksi 
suurimmista Pohjoismaiden jäätelötehtaista.
Tarjoamme kuluttajille herkullisia jäätelöhetkiä ja suomalaisten 
suosikkimakuja. Valikoimastamme löytyvät suomalaisille rakkaat, paikalliset brändit, 
esimerkiksi Pingviini, Aino, Classic ja Puffet. Tuomme myös jatkossa maistuvia jäätelöitä 
suomalaisten iloksi Euroopan tehtailtamme. Niitä ovat esimerkiksi Mövenpick of Switzerland
ja Pirulo.



Puolukka-piimäjäätelö

Valmistusaineet: maito (Suomi), puolukka 
(Suomi) 20 %, sokeri, piimä 17 % (pastöroitu 
maito, maitovalmiste, hapatteet, D-vitamiini), 
kerma (Suomi), dekstroosi, rasvaton 
maitojauhe, maitoproteiini, sakeuttamisaineet 
(E410, E412), luontainen vaniljauute, suola.

https://postitienjaatelo.fi/



www.seaction.com

Purnuksentie 55
02570 SIUNTIO



https://www.jaatelotehdas.fi/

Tampereen Jäätelötehdas Oy
Vikinraitti 8
33880 Lempäälä 



http://isoaidin.fi/
Joutsa

Jyväskylän 
Jäätelötehdas Oy
https://www.jätskilä.fi/

Saliter Oy
Liitostie 6

28220 Pori, Finland
https://karhulinnanjaatelo.fi/

https://vuonoksenjaatelo.fi/
Vuonosahontie 1 B, 83500 OUTOKUMPU

http://isoaidin.fi/
https://vuonoksenjaatelo.fi/


https://www.appleby
farms.co.nz/

Chocolate & 
BoysenberryWith around 630 A2-certified cows across our 

two family farms, there are a lot of mouths to 
feed at Appleby Farms.

So as well as having free rein over 300 hectares 
of lush green pasture, our girls also enjoy quality 
feed. And when our local orchard has extra 
apples and kiwifruits, we give them those too.

WE ALWAYS KNEW THE MILK 
FROM OUR HERD OF 
GORGEOUS A2 COWS WAS 
TOO GOOD TO SEND OFF IN A 
BIG TANKER.

Jäätelöä A2 maidosta, 
Uusi-Seelanti



Haluamme tarjota jäätelöä tuoreista 
raaka-aineista tehtynä. Niinpä 
valmistamme sesonkituotteita, jotka 
valmistetaan muun muassa kotimaisista 
marjoista. Vadelma-, mansikka- ja 
mustikkajäätelöt valmistuvat, kun 
marjat ovat kypsiä. Ja ainoastaan silloin.

https://suomenjaatelo.fi/

Oy Suomen Jäätelö Ab
Kivipyykintie 1,
FI-01260 VANTAA

Jäätelöä suomen karjan maidosta



https://www.vuohitilakosket.fi/

Toukarin Jäätelö
Tuoritie 8428190 Pori

Vuohenmaitojäätelöitä

Mansikkajäätelö sisältää: Vuohenmaitoa, 
sokeria, intiaanisokeria, ruokosokeria, 
johanneksenleipäpuusiemenjauhetta, suolaa ja 
vastapoimittua mansikkaa (sisältää 38,6% 
vastapoimittua mansikkaa).



Yhteystiedot: Pekkolan tila
Torvoilantie 1242, 14690 
Torvoila

Bäätelö
Mitä se on?
Valmistamme yhteistyössä Sarkasen tilan 
kanssa kermaisen pehmeän makuista 
lampaanmaitojäätelö Bäätelöä. Bäätelö on 
gelato-tyyppistä jäätelöä, jossa on vahva, 
puhdas maku . Lampaanmaito sopii mahtavasti 
jäätelön raaka-aineeksi sillä siinä on 
luonnostaan sopivasti rasvaa ja proteiinia ja 
jäätelöstä saadaan siksi pehmeän täyteläistä 
ilman turhia lisäaineita.  Bäätelöt eivät sisällä 
lehmäperäisiä ainesosia eivätkä keinotekoisia 
väri- tai aromiaineita.

https://www.pekkolantila.fi/

Lampaanmaitojäätelöitä



https://www.glassmagasinet.se/

Euroopan suurin 
jäätelökauppa, Visby, Ruotsi



TESCO´n ohje:
150ml semi-skimmed milk
1 x 170g tube condensed milk
2 x 150g packs blackberries

Kotitekoisia 
marjajäätelöitä 
jäätelömuotilla



https://rooslifesite.blog/2017/03/
11/frozen-yogurt-kahdella-eri-
tavalla/

Kotitekoisia 
marjajäätelöitä 



https://www.stonyfield.com/

10 Burton Dr, Londonderry, NH 03053, USA

Jäätelöjogurttia USA:sta



Leipomotuotteita 
marjoista

Kiteen Kotileipomo



https://malinkaleipomo.com/

Ainekset: tumma kakkupohja, vadelmahillo, 
kerma, rahka, sokeri, marjat

Malinka leipomo
Urheilutie 7b, 10210 Inkoo 

https://kiteenkotileipomo.fi/

Ainekset; vehnäjauho, sokeri, kananmuna, 
leivinjauhe
laktoositon kerma, mustikka (40%), vesi, 
sakeuttamisaineet (E1422 maissi, E406), 
happamuudensäätöaineet (E330, E333), aromi, 
säilöntäaine (E202), pensasmustikka

Kiteen Kotileipomo, Niittytie 2, 82500 Kitee



Tmi KakkuAnne
Nenämäentie 3
21410 
Vanhalinna



Mustikka-vadelmatrifle
Ainekset: vadelma, mustikka, kerma, 

tuorejuusto, sokeri, liivate, keksipohja, voi. Koristus: 

valkosuklaa, marjat.

Pavlova- leivos
Ainekset: marjarahka, kerma, 

kananmunan valkuainen, 

sokeri, marjat

https://malinkaleipomo.com/

Urheilutie 7b, 10210 INKOO



http://cafemodika.fi/

Leipomo-Konditoria Cafe 
Modika Ky , Museotie 1 A 1, 
Noormarkku 

Leipomo-Konditoria 
Cafe Modika Ky



Healthy cake, 
Vantaa

Kakkupuoti 
Lingonberry
Cakes
Vantaa

Anna Mantere, 
Helsinki

Marja-Liisa 
Järvinen, 
Vaasa

https://www.
kakkumestarit.fi/

https://www.kakkumestarit.fi/
https://www.kakkumestarit.fi/


Karantie 2, A-porras
Keran hallit
02630 Espoo

Linnan Marenki Oy

https://www.linnan
marenki.fi/



Makea Taide

Jaana Kakko
puh. 044 317 1988
jaana@makeataide.fi

Särkeläntie 51
90940 Jääli



Ketogeeninen pannacotta-mutakakku

Mascarponejuustokakku

Mansikkavalkosuklaakakku

Bööna Oy
Vellamonkatu 15-17
33500 Tampere

https://www.boona.fi/



MANSIKKA-RAPARPERI

MUSTAHERUKKA-VALKOSUKLAA 

KUNINGATAR-KAKKU

JUUSTOKAKUT

Konditoria Tårta på Tårta
Arinatie 4
00370 Helsinki

http://www.tartapatarta.fi/



https://annabelskitchen.com.au/
recipe-view/easy-lemon-curd/

https://cookinglsl.com/be
rry-lemon-tartlets-and-a-
giveaway/

https://www.abakingjo
urney.com/strawberry-
tartlets-with-custard/

Tartletteja



https://harrowgatefinefoods.com/

Factory: 569 Furnace Hills Pike, Lititz, PA 17543, USA

We make our English Curds 
the traditional way, with lots 
of eggs and butter which give 
it a velvety smooth texture 
and bright flavors.

vadelmacurd

Karpalo-
appelsiinicurd



CURD, sugar, CREAM, cranberries 3%, 
chokeberries, red currants, black currants, 
thickener (pectin), acid (citric acid), 
flavouring

https://www.tere.eu

Karpalo curd (Viro)

Villimansikka curd (Viro)

Ingredients: curd paste, cream, sugar, 
strawberries 4,2%, wild strawberries
0,3%, modified starch, thickener
(pectin), flavouring, acidity regulators
(citric acid, sodium citrates), colour
(beetroot red). 



Puolukkatahna eli 
lingonberry curd

3 dl (200 g) (pakaste) puolukoita
3 munaa
1 dl sokeria
75 g voita
1/2-1 tl kardemummaa

https://kotiliesi.fi/himahella/lingonberry
-curd-eli-puolukkatahna-mainio-
syysherkku-ja-ruokalahja/



Maitosuklaamousse ja 
marinoidut herukat

https://www.rosaviinijaruoka.fi/resepti/maito
suklaamousse-ja-marinoidut-herukat/

https://www.mtvuutiset.fi/makuja/reseptit/res
epti/valkosuklaakiisseli/

Valkosuklaakiisseli

https://www.myllynparas.fi/reseptit/vaniljaine
n-pannacotta-vadelmilla-ja-kauramurulla

Pannacotta



https://www.marthastewart.
com/352652/raspberry-
mousse-pie

Mousset
https://www.valio.fi



https://www.janakkalansanomat.fi/elamanmeno
/art-2000006682335.html

smoothiet



Nutrilett Smoothie Nordic Berries

https://www.nutrilett.fi/

AINESOSAT: Rasvaton jogurtti, vesi, hedelmämehu 5 % 
tiivisteestä (vadelmamehu 3 %, metsämarjamehu 2 % 
(mansikkamehu 1,4 %, mustikkamehu 0,2 %, 
karhunvatukkamehu 0,2 %, mustaherukkamehu 0,2 %)), 
sokeri, maitoproteiinitiiviste, auringonkukkaöljy, sikurijuurikuitu 
(inuliini), sakeuttamisaineet (pektiini, gellaanikumi), aromit, 
laktaasientsyymi, kivennäisaineet (ferrolaktaatti, sinkkisulfaatti, 
kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, kaliumjodidi, 
natriumseleniitti), vitamiinit (A-vitamiini, D-vitamiini, E-
vitamiini, C-vitamiini, tiamiini, riboflaviini, niasiini, B6-vitamiini, 
foolihappo, B12-vitamiini, biotiini, pantoteenihappo, K-
vitamiini), hapot (sitruunahappo, maitohappo), 
happamuudensäätöaineet (kaliumsitraatti, 
magnesiumhydroksidi), makeutusaineet (asesulfaami K, 
natriumsakariini), väriaineet (riboflaviini, karmiinihappo). 



1,5% maito (87%), sokeri (6,5%), 
rasvaton maitojauhe, stabilointiaineet 
(kaarageeni, gellaanikumi, guarkumi), 
luontainen aromi.

Arla power cow
mansikanmakuinen pirtelö 



https://yenchuan.co/

Maito/mustikka-
jauhe
Taiwan



INGREDIENTS MILK, LIQUID SUGAR (SUGAR, 
WATER), BLUEBERRY JUICE CONCENTRATE, 
NATURAL FLAVORS, VITAMIN D3.

https://www.oakhurstdairy.com/

364 Forest Avenue
Portland, Maine 04101, USA 

Villimustikkamaito



https://www.pakkasmarja.fi/resepti
/mansikka-pannacotta/

Mansikka-pannacotta

Marja Puree Mansikka

https://riitan
herkku.fi/

Riitan Herkku 
Kuningatar 
Pannacotta

Valio Herkku 
Pannacotta

Pannacotat

Tyrnipanna-
cotta



https://www.saarioinen.fi

vaniljakiisselit



Markkinoija
DR. OETKER SUOMI OY
SÖRNÄISTEN RANTATIE 
29
00500 HELSINKI

Alkuperämaa/valmistusmaa
Saksa

Marjat (35%) 
(kirsikka, vadelma, 
puna- ja 
mustaherukka)

Dr. Oetker
FruitDeli
Puutarhamarja
-Vanilja kevyt 
marjavanukas 



Ainesosat

Sokeri, muunnettu perunatärkkelys, glukoosisiirappi, 7 % 
pakkaskuivattu mansikkapala (glukoosisiirappi, 36 % mansikka, 
fruktoosi, muunnettu perunatärkkelys, sakeuttamisaine (E401)), 
kovetettu kookosöljy, liivate (nauta), emulgointine (E472b), 
MAITOPROTEIINI, 2 % mansikkajauhe (50 % mansikka, 
maltodekstriini, happamuuden säätöaine (sitruunahappo)), 
happamuuden säätöaine (sitruunahappo), värit (punajuuriväri, beta-
karoteeni), sakeuttamisaine (E415), rasvaton MAITOJAUHE, aromi. 
Saattaa sisältää pienen määrän GLUTEENIA ja KANANMUNAA.

E-koodit: E160e, E162, Punajuuriväri, betaniini E330
Sitruunahappo, E401, Natriumalginaatti, E415
Ksantaanikumi, E472b

Alkuperämaa/valmistusmaa
Unkari

Markkinoija
DR. OETKER SUOMI OY
SÖRNÄISTEN RANTATIE 29
00500 HELSINKI

Dr. Oetker Mousse, 
Mansikka



Ainesosat

Pastöroitu rasvaton MAITO, vesi, sokeri, 12% vadelmamehu, 
kokonaan kovetettu kookosrasva, muunnettu tärkkelys, liivate 
(nauta), MAITOPROTEIINIT, emulgointiaineet (rasvahappojen 
mono- ja diglyseridit (sisältää MAITOa)), happo 
(sitruunahappo), tärkkelys, aromi (sisältää MAITOA), porkkana-
ja mustaherukkatiiviste, sakeuttamisaine 
(johanneksenleipäpuujauhe).

Alkuperämaa/valmistusmaa
Saksa

Markkinoija
DR. OETKER SUOMI OY
SÖRNÄISTEN RANTATIE 29
00500 HELSINKI

Dr. Oetker mousse, vadelma



https://www.saputospecial
ty.com/

Ilchester® White Stilton Cheese 
with Blueberries

Saputo Cheese USA Inc.
One Overlook Point, Suite 300
Lincolnshire, IL. 60069, USA

Mustikkajuustoa 
USA:sta



https://www.webstaurantstore.com/

https://saluti-cheese.com/british-cheeseKarpalojuustoja



Wensleydale cheese (milk, bacterial culture, 
salt, microbial enzyme) Raspberry spread
(sugar, raspberry puree, citric acid, pectin). 
Sugar, raspberry powder flavour, Prosecco wine

https://www.coombecastle.com/

Coombe Castle International
The Creamery, Western Way, Melksham, SN12 
8FH, UK

Vadelmajuustoa Britanniasta



Ingredients

PASTEURIZED MILK AND CREAM, SUGAR, 
STRAWBERRY PUREE, WHEY PROTEIN 
CONCENTRATE, WHEY, DRIED STRAWBERRIES, 
SALT, MODIFIED FOOD STARCH, CAROB BEAN 
GUM, COLOR ADDED, NATURAL FLAVOR, 
NATAMYCIN (A NATURAL MOLD INHIBITOR), 
VITAMIN A PALMITATE, CHEESE CULTURE.

https://www.philadelphia.co.uk

Mansikkatuorejuusto



Duc De Coeur Cheese Snack Box 
with a Lingonberry Dip (frozen)

https://www.lidl.co.uk/

Juustotäytteisiä 
snäksejä puolukka 
dipillä (pakaste)



Ingredients

1 cup butter (2 sticks), softened
2 tablespoons powdered sugar
½ cup fresh or thawed berries of 
choice

https://acultivatednest.com/

Marjavoi



Ingredients

garlic
parsley
coriander
lime
salted butter
horseradish cream
wholegrain mustard
Worcestershire sauce
black pepper
salt flakes
chipotle powder
frozen mixed berries
honey
vanilla extract
orange
unsalted butter

https://skinnymixers.
com.au/

Marja- ym
voit



https://www.baileys.com/ kermaliköörit



https://kindschi.ch/

Kindschi - 'Rahm-Erdbeer' 
Strawberry-Cream Liqueur (70 CL)

https://www.fourcousins.co.za

South Africa



https://thecreamheroes.com/

Committed to a
better planet

Cream Heroes was founded with a clear vision:
To create a community which allows you to live life like an 
everyday Hero, with the philosophy and commitment to 
contribute to create a better planet.

To strengthen this commitment and contribute to the change, 
at Cream Heroes we have partnered with 1% FOR THE PLANET 
to give back at least 1% of our revenues to our selected non-
profit organizations that protects & celebrates climate change, 
food, land, pollution and wildlife. It is a small commitment 
today that can make a huge impact tomorrow! We can be 
better. We can do better. 1% from us. 100% for the planet.

Espanja



Purple Cow Saskatoon Berry 
Cream Liquor

Hansen Distillery
Made in Edmonton
$33.50 per 750 ml
hansendistillery.com 

Address:
17412 111 Ave NW
Edmonton, AB, Canada



https://www.deadmansfingers.com/

the Bristol & Bath Rum 
Distillery at:
87-89, Park Street, Bristol, 
BS1 5PW  Great Britain

Vadelmarommi/kermalikööri



Lampaanmaitosaippuoita

https://www.schafmilchseifen.at

Address
Gerlinde Hofer - Florex GmbH
Niederbrunnernstraße 13
A-4522 Sierning, Österreich



https://kissesand
caffeine.com/


