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URTEKRAMILLA LAAJA VALIKOIMA 
JOULUISIA LUOMUTUOTTEITA 

NAPOSTELTAVAT HERKKUPÖYTÄÄN

Urtekramin luomulaatuiset kuivatut hedelmät sopivat 
esimerkiksi jouluiselle juustolautaselle tai sellaisenaan 
naposteltaviksi. Valikoimasta löytyy niin perinteisiä 
joulunajan herkkuja kuten aurinkokuivattuja taateleita 
sekä pieniä viikunoita, kuin raikkaita uusia tuttavuuksia 
kuten inkiväärikuutioita. Kokeile lisätä glögiin rusinoi-
den kaveriksi makeita kuivattuja karpaloita. 

Urtekramilta löydät kaikki luomutuotteet, 
jotka tarvitset jouluisen jälkiruokapöydän 
kokoamiseen. Tanskalainen luomupioneeri 
Urtekram tarjoaa laajan valikoiman kuivat-
tuja hedelmiä sekä mausteita joulunajan 
herkutteluhetkiin ja leivontaan. 

LUOMUA JOULUNAJAN LEIVONTAAN

Urtekramin valikoimasta löydät myös luomu makeut-
tajat joululeivonnaisiin. Kookossokeri on mainio vaih-
toehto valkoiselle sokerille. Kiinnostavilla mausteilla 
luot joulunajan trendikkäimmät herkut: kokeile pyöri-
tellä taateleita raakalakritsijauheessa ja mausta pikku-
leivät matcha-tee-jauheella. Vaniljajauhe tuo makua 
leivonnaisiin, riisipuuroon tai jouluisiin drinkkeihin. 



URTEKRAM  
MATCHA- 

TEE
  

Hinta: n. 8,80 €

URTEKRAM  
AITO  

KANELIJAUHE
  

Hinta: n. 2 €

URTEKRAM  
AURINKO- 
KUIVATTU 
TAATELI  

 
Hinta: n. 3 € 

URTEKRAM 
RAAKALAKRITSI-

JAUHE  

Hinta: n. 3,10 €

URTEKRAM 
VANILJA-

JAUHE  

 
Hinta: n. 8 €

URTEKRAM 
KOOKOS- 

SOKERI  

Hinta: n. 3 €

URTEKRAM 
KULTAINEN 

RUOKOSOKERI 

 
Hinta: n. 3 €

LUOMU KUIVAHEDELMÄT,  
MAKEUTTAJAT JA MAUSTEET

URTEKRAM  
PIENI  

VIIKUNA 
 

Hinta: n. 4,40 € 

URTEKRAM 
INKIVÄÄRI- 

KUUTIO 
  

Hinta: n. 5,40 € 

URTEKRAM 
MAKEA  

KARPALO  
 

Hinta:  4,50 € 

URTEKRAM  
JUMBO  

RUSINAT 

Hinta: n. 3,50 €

URTEKRAM  
KALIFORNIALAINEN 

LUUMU

Hinta: n. 5 €



Kuluttajatiedustelut: +358 407008298 / Kirsi Kaikko
Mediatiedustelut: aino@sugarhelsinki.com
Saatavuus: päivittäistavarakaupoista sekä luontaistuote- ja nettikaupoista 

URTEKRAM ON LUOMUN EDELLÄKÄVIJÄ  ♥
 
Urtekramilla on jo 47 vuoden kokemus luomun tuotekehityksestä, 
hankinnasta ja valmistuksesta. Urtekramin tuotevalikoimaan kuuluu yli 
1000 kosmetiiikka- ja elintarviketuotetta, joista jokainen on luomuser-
tifioitu. Valikoimassa on runsaasti vegaanisia ja gluteenittomia tuotteita 
sekä tuotteita ilman lisättyä sokeria.

Urtekramia myydään yli 40 maassa ja ja vuonna 2017 se valittiin Tans-
kan vastuullisimmaksi yritykseksi sekä vuonna 2018 vastuullisimmaksi 
ruokabrändiksi.

www.urtekram.fi

Midsona Finland on osa pohjoismaista Midsona-konsernia

Midsona Finland myy, markkinoi ja kehittää tuotteita, jotka auttavat 
ihmisiä elämään terveellisemmin. Midsona on pohjoismaiden johtava 
toimija luomuelintarvikkeissa sekä terveystuotteissa.

Tuotevalikoimaan kuuluu Suomessa omat tunnetut tuotemerkit kuten 
Tri Tolonen, Urtekram, Friggs, Naturdiet, Elivo sekä edustamiemme 
päämiesten Nakd, Compeed, Trek, Salus sekä Yogi Tea -tuotesarjat. 
 
www.midsona.fi


