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Hyvää joulua!
Kanelimamma tarjoaa henkilökunnan ja asiakkaiden joulumuistami-
siin mahdollisimman hyviä ja arjessa kuluvia lahjoja. Tämän joulun 
teemana on JOULU YHDESSÄ ja mikäpä sen mukavampaa kuin koota 
palapeliä ja nauttia jouluherkuista yhdessä perheen kanssa. Tai laittaa 
ruokaa ja kattaa pöytä kauniiksi yhteiselle jouluaterialle. 

LUONTO. Kanelimamman herkut ovat hyviä. Suussasulavat jouluma-
keiset eivät sisällä palmuöljyä, mikä on haitaksi maapallon keuhkoille, 
sademetsille ja kenties myös ihmisen terveydelle. Pakkaamme herkut 
mahdollisimmat ekologisiin ja uudelleen käytettäviin pakkauksiin. 
Kun valitset Kanelimamman herkut, arvostat samalla luontoa. Luonto 
näkyy myös metsäaiheisissa tuotteissa kuten palapeleissä, herkkupak-
kauksissa ja postikorteissa.

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

KOTIMAISUUS. Monet sisustustuotteet, palapeli sekä herkuista mm, 
kahvi, piparit, sinappi, laku ja glögi sekä kaikki pakkaukset valmiste-
taan kokonaan Suomessa. Kun valitset Kanelimamman yrityslahjat, 
luot samalla työtä Suomeen. Osalle Kanelimamman sisustustuotteis-
ta on myönnetty DESIGN FROM FINLAND -merkki suomalaisesta 
muotoilusta.

ERITYISLAHJA. Löydät Kanelimamman joulukuvastosta monta kau-
niisti pakattua joululahjaa, joista voit valita yrityksellesi parhaiten so-
pivimman kokonaisuuden. Kun valitset Kanelimamman lahjan, annat 
työntekijöillesi ja yhteistyökumppaneillesi jotain ainutlaatuista, mitä 
ei löydy päivittäistavarakaupoista. Hyvää ja kaunista joulua, yhdessä!
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JOULU ON TAAS 
Joulutoffee -voitoffee 150g

Ceylonin kaneli 80g
Puuvilla/pellava-keittiöpyyhe, vaalea beige 

+ kotimainen lahjapakkaus, postitettava alle 3 cm

OVH 32 €

 

POSTITETTAVA 
JOULULAHJA



HYVÄÄ JOULUA 
 

Hyvää joulua -voitoffee 250g
Kotimainen, maustettu joulukahvi 160g 

Joulun lämpö-omena/kanelitee 60g 
Vadelmainen CHOCO-suklaatryffeli 150g 

+ kotimainen lahjapakkaus

OVH 34€ 

ENGLANNIKSI 
JA RUOTSIKSI 
OMA LAHJA-

SETTI!



PUNAINEN JOULU 
 

Vadelmainen CHOCO-suklaatryffeli 150g 
Kotimaiset suklaapiparit 250g 

Joulutoffee 150g 
+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 22,50€ 

JOULUVATI 
 

Kotimainen tarjoiluvati 30x30cm 
Hyvää joulua -voitoffee 250g 

(myös oma etiketti mahdollinen) 
+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 36€ 

 



PIKKUJOULU 
 

Vadelmainen CHOCO-suklaatryffeli 150g 
Joulun lämpö-omena/kanelitee 60g 

+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 15,50€ 

 

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

suunnitellaan yrityksellesi oma joulutervehdys.

 

PELLAVALIINAT
& ESILIINAT

Pellava on ekologinen ja juhlava materiaali. 
Kanelimamman valikoimasta löytyy kauniita 2,5 
metrin pöytäliinoja ja esiliinoja. Kysy lisää, niin 

kerromme lisää!



ME KÄYMME JOULUN VIETTOHON 
 

Hyvää joulua-voitoffee 250g
Kotimainen maustettu piparikahvi 160g

Kotimainen jouluglögitiiviste 0,25l
Kotimaiset suklaapiparit 250g

CHOCO-merisuolasuklaatryffeli 150g
Kotimainen savusuolasinappi 180g
Puuvilla/pellava keittiöpyyhe, beige
Kotimainen leikkuulauta 20x20 cm 

+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 89,50€ 

 



KULTAINEN JOULU 
 

Hyvää joulua -kanelitoffee 250g 
CHOCO-merisuolasuklaatryffeli 150g 

Kotimainen jouluglögitiiviste 0,25 l 
Kotimaiset suklaapiparit 250g 

+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 33,50€ 

 

AITOJA 
VANHANAJAN 

MAKUJA



CARAMEL & CACAO 
 

Cacao-minttusuklaakaakaojauhe 150g
Caramel-suolakinuskimantelit 130g 

+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 16€ 

PIPARI & SUKLAA 
 

CHOCO-merisuolasuklaatryffeli 150g 
Kotimaiset suklaapiparit 250g 

+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 17€ 

 



Joulu yhdessä.



YHDESSÄ
TEKEMISTÄ &

HERKUTTELUA

JOULUPUU ON RAKENNETTU 
 

Hyvää joulua -voitoffee 250g
Kotimainen jouluglögitiiviste 0,25l 

Kotimainen suklaalakupakkaus 250g 
Kotimainen Kotimetsä-palapeli, 1000 palaa 

+ kotimainen lahjapakkaus

OVH 55€ 



PUUN VIHREET OKSAT 
 

Kotipihlaja-keittiöpyyhe, 100% pellava
Laadukas suola/pippurimylly 18 cm (t.vihreä, musta) 

Kotimainen leikkuulauta 20x20 cm 
Salt&pepper-mausteseos (Himalajan suola/mustapippuri) 150g 

+ kotimainen lahjapakkaus

OVH 111€ 

TYYLIKÄS 
LAHJA.

SUOMALAISTA 
MUOTOILUA.



MAUSTE 
 

Laadukas suola/pippurimylly 18 cm (t.vihreä, musta) 
Salt&pepper-mausteseos (Himalajan suola/mustapippuri) 150g

Puuvilla/pellava keittiöpyyhe, beige
+ kotimainen lahjalaatikko

OVH 81,50€ 

Suola/pippurimyllylle on myönnetty 
 Design from Finland-merkki  

suomalaisesta muotoilusta.  
Mylly on valmistettu Euroopassa 

ympäristöystävällisin menetelmin.
 



LAHJAPAKKAUKSET
& KORTIT

Kanelimamma pakkaa kaikki tuot-
teet Suomessa painettuun kauniiseen, 
ekologiseen, kartonkiseen lahjalaatik-
koon. Tyylikäs ja harmoninen lahja on 
ilo ojentaa henkilöstölle tai yhteistyö-

kumppanille.

Kanelimamman valikoimasta löytyy 
myös monta erilaista jouluteemaista 
postikorttia, jotka on suunniteltu ja 

painettu Suomessa. Kotimainen joulu-
kortti kruunaa kauniisti pakatun lahjan 
ja ilahduttaa sanomallaan lahjansaajaa. 

Jos hankit ajoissa yrityksesi joululahjat, 
niin voimme painattaa kortin taka-

osaan yrityksen logon ja oman joulu-
tervehdyksen.

Kanelimamma on luotettava kumppani 
yrityslahjoissa ja yritykselle on myön-
netty Suomen vahvimmat-tunnustus.

 



www.kanelimamma.com
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