
Talviset tuoteuutuudet Sugarilla: 
English Tea Shopin luomuteet & joulukalenterit, Pana Chocolaten raakasuklaat, 
Organic Healthin luomutuotteet ja Lapin Marian glögit saapuivat Sugarille!

Joulun ihanimmat luomuteejoulukalenterit English Tea Shopilta 
 
Hinta: 16,90 - 17,20 €  
Saatavuus: Luomu- ja luontaistuotekaupat, Sokos -tavaratalot, valikoidut ruokakaupat

English Tea Shop Joulutee-rooiboshaudukkeet
Hinta: 8,90 € (40 pss)

Candy Cane (piparminttu, appelsiini, kaneli, sikuri & vanilja)
Gingerbread (kaneli, inkivääri, kaardemumma, omena) 
Silent Night (kaneli, piparminttu & ruusu) 
Sleigh Ride (kaneli, omena, appelsiini, neilikka) 

English Tea Sop:  
 

English Tea Shop -sarjan luomuteet ovat 
asiantuntemuksen ja kokemuksen loppu-
tulos, joka pohjautuu mm. yhteistyöhön 

perinteisten ja arvostettujen teenvalmistajien 
kanssa Sri Lankassa. 

Korostamalla perinteisiä valmistusmenetel-
miä ja vähentämällä modernin teollisuuden 
kikkailuja teenvalmistuksessa, English Tea 

Shop pyrkii tukemaan kestävää kehitystä ja 
ekologisuutta.

English Tea Shop -haudukkeet
Hinta: 5,95 € (20 pss) 
 
Detox Me, Happy Me, Sleepy Me, Slim Me  

English Tea Shop  
-lahjapakkaus  
Hinta: 17,90 € (24 pss) 



Pana Chocolate -raakasuklaat ovat raakasuklaiden aatelia 

Pana Chocolate on maailmankuulu uskomattoman suussasulavista tryffelimäisen pehmeistä raakasuklaistaan. Pana 
Chocolate -raakasuklaat valmistetaan käsin Australiassa. 100% raaka, luomu, vegaaninen, gluteeniton, soijaton ja 
käsintehty. Ympäristöasiat ovat myös tärkeitä: kaikki pakkausten painomusteista suojakääreisiin ovat biohajoavia.

Hinta: n. 4,99 € / 45g  
Saatavuus: Ruohonjuuri, Vegekauppa.fi 

Pana Chocolate -maut: 

Raakasuklaa (pure) 
Raakasuklaa 80% 

Appelsiini
Ananas & inkivääri 

Hamppu & kaakaonibsit 
Minttu 
Kaneli 

Kirsikka & vanilja
Kookos & goji

Pähkinä
Viikuna & appelsiini 

Lapin Maria luomuglögit lämmittävät pimeneviä iltoja

Lapin Maria luomuglögitiiviste
Luomuglögin vahva maku syntyy Napapiirin marjoista ja aidoista mausteista. Tiivis-
teestä syntyy noin puolitoista litraa valmista glögiä.

Hinta: n. 6,20 € / 350 ml, laimennussuhde 1+3

Revontuli-glögijuoma
Aidolla Madagaskarin luomuvaniljalla maustettu mustikkaglögi. Päiväntasaajan 
lämmössä kasvaneet vanilja, kardemumma ja kaneli ovat suloisessa sopusoinnussa 
napapiirin yöttömän yön mustikoiden kanssa.

Hinta: n. 7,00 € / 750 ml 
Saatavuus: Stockmann, Ruohonjuuri, eko- ja luomukaupat



Organic Health Himalajan Ruususuola

Himalajan ruususuola (kristallisuola) louhitaan Himalajan vuoriston juurelta, jossa se on 
säilynyt puhtaana ja koskemattomana. Alkuperäisen, jalostamattoman ruususuolan tunnis-
tat kauniin punertavasta väristä ja aromikkaasta mausta, joka korostaa pehmeästi ruokien 
luonnollisia makuja. Valitessasi Organic Healthin Himalajan Ruususuolan, voit olla varma 
sen korkeasta laadusta ja tuotannon eettisistä standardeista.

Hinta: 4,65 € / 500 g. Myös sirottimessa 3,95 € / 200g
Saatavuus: Ruohonjuuri, Hyvinvoinnin tavaratalo

Jodioitu versio!  
Hinta: 4,25 € 

Organic Health Kurkumamehu 
 
Kurkuma taistelee monipuolisesti terveytesi tukena mm. tukien maksan, hengitys-
teiden, nivelten, luiden ja hermoston hyvinvointia. Pidä kurkuman avulla vastustus-
kyky kunnossa ja kolesteroli kurissa.

Hinta: 16,90 €  
Saatavuus: Ruohonjuuri, Hyvinvoinnin tavaratalo 

Organic Health Intiaanisokeri

Intiaanisokeri tuo paahteisen toffeen makua leivonnaisiin, ja sopii erityisesti kak-
kuihin, kuppikakkuihin ja muffinsseihin. Leivonnaisissa maukasta intiaanisokeria 
kannattaa annostella hiukan tavallista sokeria runsaammin. Intiaanisokerin ravinto-
aineet kestävät hyvin kuumennusta ja se on hyvä valinta esimerkiksi marjahillojen 
valmistuksessa.

Hinta: 5,20 € / 400 g
Saatavuus: Ruohonjuuri, Hyvinvoinnin tavaratalo

Organic Health gluteenittomat pikkuleivät

Tattaripiparkakku, gluteeniton  
Hinta: 4,15 € (100 g) 

Suklaa-unelma, gluteeniton  
Hinta: 4,30 € (100 g) 

Saatavuus: Ruohonjuuri, Hyvinvoinnin tavaratalo

Gluteeniton pipari! 

Mediatiedustelut: ida@sugarhelsinki.com 
Kuluttajatiedustelut: Luomuruokatukku +358 50 559 1558


