HERKKUKUVASTO

HERRA HERKKUSEN KOTIMAISET MAKEISET

HERRA HERKKUSEN

SALMIAKKISEKOITUS

Parhaat salmiakit samassa pussissa: Salmiakkiruutu, Salmiakkikallo,
Salmiakkipelikuvio, Salmiakkiautonrengas, Musta hevonen, Chilikallo.
TUOTENUMERO: 90203				

Pilkkoset-tuotteet ovat hyvän mielen tuotteita!
Niitä myymällä kymmenet tuhannet eri koululuokat,
urheilujoukkueet ja erilaiset yhdistykset rahoittavat
leirikouluja, turnausmatkoja ja harrastusvälineiden
hankintoja.

500g

10€
PAKKAUS

HERRA HERKKUSEN

KERMAKARAMELLI

4€

TUOTTO

TUOTTO

1744€

TUOTTO

2400€

Tämä klassikko maistuu kaiken ikäisille. Kermainen, täyteläinen
maku.
TUOTENUMERO: 90204				

500g

Nukarin koulun 5. luokka:

HELPPO TAPA ANSAITA RAHAA
LEIRIKOULUUN.
Laaja tuotevalikoima, hyvin ajoitettu
myyntikampanja sekä kätevä toimintatapa toivat
luokalle hyvän potin rahaa leirikoulukassaan.
Ensimmäistä kertaa Pilkkoset-kampanjaa tehnyt
ryhmä sai yhdellä kampanjalla tuottoa 1744€.

HERRA HERKKUSEN

MARMELADI

REILUSTI YLI TAVOITTEEN
Hyvä luokkahenki ja rohkea tapa myydä
mahdollisimman monelle loi uskoa yhteiseen
onnistumiseen Valkeakoskella. Yhdellä
myyntikampanjalla kartutettiin leirikoulukassaa
melkein 2400 eurolla – reilusti yli tavoitteen.

Tutustu onnistumistarinoihin nettisivuillamme.

Marjan- ja hedelmänmakuisia marmeladimakeisia. Herkuttele
sellaisenaan tai koristele vaikka juhlapöydän kakku.
TUOTENUMERO: 90205				

Roukon koulun 5B-luokka:

10€

www.pilkkoset.fi/onnistumistarinat/
500g

PAKKAUS

Ostamalla Herra Herkkusen maistuvia makeisia
autat meitä saavuttamaan tavoitteemme.

4€

TUOTTO

HERRA HERKKUSEN KOTIMAISET MAKEISET

HERRA HERKKUSEN ENGLANTILAISET FUDGET & TOFFEET

10€
PAKKAUS

HERRA HERKKUSEN FUDGE

KINUSKI

HERRA HERKKUSEN

KARKKISEKOITUS

TUOTENUMERO: 90201				

TUOTENUMERO: 90108				

HERRA HERKKUSEN TOFFEE

KERMAFUDGE

Suussa sulava ja ihanan pehmeä kermafudge. Suoraan Englannista
makeisiin herkutteluhetkiin.

Pehmeä, kuninkaallisen kinuskinen fudge mukana hyppysellinen
merisuolaa.

Monipuolinen sekoitus erilaisia hedelmä- ja salmiakkikarkkeja.
Karkkipäivän unelmapussi jossa mm. hedelmätutteja ja -matoja,
colaluita sekä salmiakkipääkalloja.

4€

TUOTTO

HERRA HERKKUSEN ENGLANTILAISET FUDGET & TOFFEET

300g

TUOTENUMERO: 90100				

500g

10€

10€
PAKKAUS

HERRA HERKKUSEN

PEHMEÄ LAKU

PAKKAUS

4€

TUOTTO

TUOTENUMERO: 90202				

500g

HERRA HERKKUSEN TOFFEE

Lakritsifudge on lakufanin toivemakeinen, joka vie kielen todellakin
mennessään.

Todelliselle nautiskelijalle fudgelajitelma. Neljä herkullista makua:
suklaa, kerma, rommirusina ja kahvi.

TUOTENUMERO: 90107				

KÄSINTEHTY

HERRA HERKKUSEN

LAKUSEKOITUS

Valikoima herkullisia raitamatto-, kierre- ja kuorrutelakuja. Ihana
lakusekoitus kaikille herkkusuille.
500g

Herra Herkkusen englantilaiset
fudget valmistetaan käsin
parhaista raaka-aineista

4€

TUOTTO

HERRA HERKKUSEN FUDGE

LAKRITSI

Puoli kiloa pehmeitä ja maistuvia lakupaloja todellisen lakritsin
ystäville. Täyttä tavaraa vaikka isommallekin porukalle.

TUOTENUMERO: 90200				

340g

300g

FUDGELAJITELMA

TUOTENUMERO: 90101				

340g

AINESOSAT:
SALMIAKKISEKOITUS: glukoosisiirappi, sokeri, vesi, muunnettu tärkkelys, tärkkelys, ammoniumkloridi (salmiakki), lakritsiuute, liivate,
happamuudensäätöaine (E331), aromit, väri (E153), suola, pintakäsittelyaine (E903).
KERMAKARAMELLI: sokeri, glukoosisiirappi, rasvaton maitojauhe 10%, kasvirasva ( kasviöljy, kovetettu kasvirasva), emulgointiaine ( E471), kerma, voi, suola, aromi (etyylivaniliini). Tuote saattaa sisältää jäämiä vehnän-, rukiin-, ohran- ja kauran gluteenista, kananmunasta, maapähkinästä, soijapavusta, manteleista,
hassel-, saksan,-cashew-, pekaani-, para,-pistaasi- ja macadamiapähkinöistä sekä seesamin siemenistä.
MARMELADI: sokeri, glukoosisiirappi, vesi, hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaine (E330), aromit, värit (E160a, E163, E141), kasviuutteet (mustaporkkana, safflori). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa.
KARKKISEKOITUS: glukoosisiirappi, sokeri, vesi, muunneltu tärkkelys, liivate, happamuudensäätöaineet (E330, E331), aromit, ammoniumkloridi (salmiakki), lakritsiuute, värit (E100, E120, E150c, E153, E160a, E141), kasvisöljy (palmu), pintakäsittelyaineet (E903).
PEHMEÄ LAKUPALA: sokerisiirappi, vehnäjauho, sokeri, glukoosi-fruktoosisiirappi, lakritsiuute, väri (E153) säilöntäaine (E202), aromi, pintakäsittelyaine (E 901).
LAKUSEKOITUS: sokeri, melassi, vehnäjauho, tärkkelyssiirappi, kasvirasva (soija, palmu, rapsi, shea), liivate, stabilointiaine (E422), lakritsiuute, suola, happamuudensäätöaine (E330), kaakaojauhe, aromit, värit (E120, E131, E150c, E153, E160a, E171), anisöljy, ammoniumkloridi (salmiakki), pintakäsittelyaine (E901).
LAKRITSI FUDGE: sokeri, glukoosisiirappi, makeutettu maitotiiviste (maito, sokeri), sokerimassa (sokeri, glukoosi), kookosöljy, suolattu voi (maito, suola), merisuola, väriaineet (hiili), aromi.
KINUSKI FUDGE: sokeri, suolattu voi 16 % (maito, suola), siirappi, makeutettu maitotiiviste (maito, sokeri) , glukoosisiirappi, merisuola 0,6 %, luontainen aromi.
KERMAFUDGE: sokeri, glukoosisiirappi, makeutettu maitotiiviste, palmuöljy, kerma 4 % (maito), voi (maito), emulgointiaine soijalesitiini, glyseriini, suola.
FUDGELAJITELMA: sokeri, glukoosisiirappi, makeutettu maitotiiviste, palmuöljy, voi (maito), kerma (maito), rusinat, kaakaojauhe, emulgointiaine soijalesitiini, tumma rommi, kahvi, glyceriini, aromit, suola
Allergeenit tummennettuna ainesosissa. Fudge: saattaa sisältää pähkinöiden jäämiä. Lakusekoitus & Karkkisekoitus: saattaa sisältää jäämiä vehnän, rukiin, ohran ja kauran gluteenista, kananmunasta, maapähkinästä, soijapavusta, maidosta, manteleista, hassel-, saksan-, cashew-, pekaani-, para-, pistaasi- ja
macadamiapähkinöistä sekä seesamin siemenistä.

