


Anna hyvää lahjaksi!
Kanelimamma on kotimainen yritys, joka haluaa tarjota henkilö-
kunnan ja asiakkaiden joulumuistamisiin mahdollisimman hyviä 
ja arjessa kuluvia lahjoja. Kanelimammalle on tärkeää eettisyys, ih-
misen ja luonnon kunnioitus. 

LUONTO. Kanelimamman herkut ovat hyviä. Suussasulavat jou-
lumakeiset eivät sisällä palmuöljyä, mikä on haitaksi maapallon 
keuhkoille, sademetsille ja kenties myös ihmisen terveydelle. Pak-
kaamme herkut mahdollisimmat ekologisiin ja uudelleen käytet-
täviin pakkauksiin. Kun valitset Kanelimamman herkut, arvostat 
samalla luontoa.

AVAINLIPPU. Etsimme herkuille parhaat ja luotettavat tekijät Eu-
roopasta, mutta pakkaustyö tapahtuu Suomessa. Kanelimamman 
lahjapakkauspalvelulle onkin myönnetty Avainlippu-merkki. 

KOTIMAISUUS. Monet sisustustuotteet sekä herkuista mm, kah-
vi, piparit ja glögi sekä kaikki pakkaukset valmistetaan kokonaan 
Suomessa. Kun valitset Kanelimamman yrityslahjat, luot samalla 
työtä Suomeen.

Löydät Kanelimamman joulukuvastosta monta kaunista ja vastuul-
lisesti luotua joululahjaa, joista voit valita yrityksellesi parhaiten 
sopivan kokonaisuuden. Hyvää Joulua Sinulle!
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Kuva: Tiia A
hjotuli



PIPARI&SUKLAA 
 

Kotimaiset suklaapiparit 250g
CHOCO-suklaatry�eli 150g (merisuola) 

+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 15,50 € (sis. alv ) 
 



Joulun kestosuosikki! 

HYVÄÄ JOULUA 
 

Hyvää joulua -voito�ee 250g
Kotimainen, maustettu joulukahvi 160g 

Joulun lämpö-omena/kanelitee 60g 
Vadelmainen CHOCO-suklaatry�eli 150g 

+ kotimainen lahjapakkaus 

OVH 31€ (sis. alv ) 

JOULU 
Kotimainen, maustettu joulukahvi 160g

Jouluto�ee -voito�ee 150g 
+ kotimainen lahjapakkaus, postitettava alle 3 cm 

OVH 17€ (sis. alv ) 

ENGLANNIKSI 
JA RUOTSIKSI 
OMA LAHJA-

SETTI!



JOULUN LÄMPÖ 
 

Vadelmainen CHOCO-suklaatry�eli 150g 
Joulun lämpö-omena/kanelitee 60g 

Jouluto�ee 150g 
+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 21,50€ (sis. alv) 

 

JOULUKARAMELLIT 
 

Kermakaramellit 150g
Joulutervehdys neljällä kielellä = JOULUKORTTI 

OVH 5 € (sis. alv) 
 



KEITTIÖMESTARI 
 

Kotimainen leikkuulauta 20x20cm, koivuvaneri 
Puuvilla/pellava -keittiöpyyhe 70x40cm 

Ruususuola & mustapippuri -mausteseos 150g  
(tai Ceylonin kaneli 80g) 

+ kotimainen lahjalaatikko (postitettava koko) 

OVH 49€ (sis. alv) 

Postitettava lahja, jolle on käyttöä! 

SUKLAAMANTELIT 
 

Suolakinuskimantelit valkosuklaalla 130g

OVH 7,50 € (sis. alv) 
 

POSTITETTAVA 
KIRJEKOKO!



LEIPURI 
 

Laadukas pellavaesiliina taskulla, yksi koko 
Puuvilla/pellava -keittiöpyyhe 70x40cm 

Jauhettu kaneli (Ceylonin hyvä kaneli) 80g 
Kotimainen puulusikka 

+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 72 € (sis. alv) 



PIKKUJOULU 
 

Vadelmainen CHOCO-suklaatry�eli 150g 
Joulun lämpö-omena/kanelitee 60g 

+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 15€ (sis. alv) 

Huom! Lahjalaatikon ikkunaan voi asettaa 
oman joulukortin “kanneksi”. Kysy lisää, niin 

suunnitellaan yhdessä hieno pakettikortti!

 



JOULUJUHLA 
 

Suomessa tehty Piparikahvi 160g 
Hyvää joulua -kanelito�ee 250g 
CHOCO-merisuolasuklaa 150g 

Kotimainen omena-kaneli -glögi 0,25 l 
Suklaamantelit (suolakinuski)130g 

Piparimauste 80g  
+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 47€ (sis. alv) 

KIITÄ 
UPEALLA 

HERKKULAH-
JALLA!



HERKKUVATI 
 

Kotimainen tarjoiluvati 30x30cm 
Kotimainen omena-kaneli -glögi 0,25 l 

Suolakinuskimantelit 260g 
+ kotimainen lahjalaatikko 

OVH 45€ (sis. alv) 

 

TOFFEE 
 

To�ee 250g 
Palmuöljytön, gluteeniton 

 
OVH 7€ (sis. alv) 

 
 
 
 
 

 

Ekologiselle ruohopaperille painettu etiketti! 
Sopii lisänä Herkkuvati-setin kanssa.  

Valikoimasta löytyy myös kahvi samalla etiketillä.



Kiitos, 
 

kun valitset kotimaisen pienyrityksen tuotteet joululahjoiksi. 
Kanelimamman herkkuja myydään vain erikoisliikkeissä, joten valit-

semalla Kanelimamman tuotteet, annat lahjaksi jotain 
erityistä ja hyvää. 

 
 

Hyvää joulua!

Terveisin,
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