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Beställarens namn/adress/telefon

Du är med och
förverkligar drömmar.

Skola/Förening:................................................................................................................
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Försäljarens namn: .......................................................................................
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Köp kakor, knäckebröd och godis så är du med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen för barn
och ungdomar. Kakkutukku har förverkligat drömmar om att åka iväg på klassresor, turneringar och
träningsläger för över 33 000 skolklasser, lag och föreningar.

Summa

Förtjänst på
en försäljning

2 593 €

Förtjänst på
en försäljning

Enkelt och roligt

”Att sälja Kakkutukkus goda
produkter är ett mycket enkelt sätt
att tjäna pengar för klassen. Tidigare
har vi använt pengarna för klassresor,
och nu börjar vi samla in pengar för
FAKTA
en framtida lägerskola.”

”Pojkarna i laget deltog i försäljningen
som vi genomförde med hjälp av
kataloger. Vi beställde produkter i det
antal som behövdes, och pojkarna
levererade burkarna till kunderna. Att
sälja med hjälp av kataloger visade sig
vara väldigt enkelt och roligt.”

Terja Patama, mamma till en
femteklassare i Perttilä skola

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakkutukkus jättegoda produkter.
Varje såld burk tar oss närmare vårt mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

731 €

Resor och läger

Försäljningstillfällen..............1
Antal säljare.......................29 st
Förtjänst.........................2 593 €

Stöd oss och köp småbröd, godis
och knäckebröd!

Aleksi Iltanen, huvudtränare
LoU Basket, pojkar U12

FAKTA
Försäljningstillfällen..............1
Antal säljare.......................12 st
Förtjänst............................ 731 €

Totalt antal
Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Försäljarens namn: ...................................................................... Skola/Förening: ....................................................
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Alla burkar

7€

Nyhet!

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakkutukku.fi/tuotteet
Försäljarens namn: .................................................................................................................................
Kakkutukku Oy • Högberginhaara 10 • 04360 Tusby
Tel: 010-8504790 • Öppet vardagar: 08.00–17.00 • asiakaspalvelu@kakkutukku.fi • kakkutukku.fi

Vi klimatkompenserar för våra
transporter, förpackningar och
innehållet i våra produkter.

Nyhet!

/st

 = innehåller ingrediensen  = Kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
RIV AV OCH LÄMNA IN TILL DIN KONTAKTPERSON

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Isoisän

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin
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Totalt antal
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Allergiinformation

dina
Öppna och välj
!
egna favoriter
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Målet för försäljningen: ........................................................................................................................

SÄLJKATALOG HÖST 2022

Pikkuveljen Paras Toffeesekoitus

En favorit!
Serkun Suklaiset Kahvikeksit

Engelska kolor baserade på ett recept från 1895, med mjölkchoklad, lakrits, milky splitz och mintchoklad. Fruktkolorna har smak
av citron, apelsin, jordgubb och salmiak. En färgsprakande mix som
passar alla smaker.
Antal: ca 52 st Vikt: 415 g

Isoäidin Suklaakeksit

G lu t e n f r i

gen!
Lyx i varda

Vegansk

Härliga kafékakor som tål att bjudas på. Massor med bitar
av äkta choklad gör kaffestunden till en av dagens bästa.

Havrekakor dekorerade med mörk choklad
och sprödbakade enligt farmors godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse som passar alla.

Antal: ca 23 st

Antal: ca 30 st Vikt: 525 g

Vikt: 525 g

Äidin Suklaapalloset

Passar
bra som
gåva!

Exklusiva kakor av sprödbakade havreflarn med
massor av choklad som smälter i munnen och som
är populära hos kaffesugna finsmakare.

Den här klassikern är alltid populär och har funnits länge i
sortimentet. Härligt goda chokladbollar rullade i kokosflingor
som snabbt brukar bli en favorit på kaffebordet.

Antal: ca 16 st Vikt: 500 g

Antal: ca 20 st

Vegansk

Kertun Kaurakeksit

Annen Appelsiinileivoskeksit
En mjuk och luftig kaka med apelsinsmak och
chokladöverdrag. Går hem hos alla och brukar
ta slut ovanligt snabbt.
Antal: ca 40 st Vikt: 530 g

Vikt: 600 g

Vilman Välipalapatukat
Tenavien Toivekarkit

7€

Alla burkar

Härlig blandning av sött, salt och fruktigt. En
mix av det godaste smågodiset där hela familjen
enkelt upptäcker nya favoriter.
Antal: ca 20 sorter

Vikt: 565 g

Isoisän Suosikit

/st

Vegansk

Toivon Toffeepalloset
Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig toffeesmak
rullade i strössel. Enkla att ställa fram på bordet när du vill
bjuda på något lite färgglatt och alldeles extra.

Antal: 9 st

Antal: ca 18 st Vikt: 570 g

Leilan Luksusnäkkileipä

Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga
busfrön. Färgglad sötlakrits fylld med smak av jordgubb,
banan, choklad, apelsin och äpple.
Antal: ca 110 st

Antal: ca 50 st Vikt: 600 g

Nyhet!

Vikt: 225 g

En av våra goda knäckesticks – krispiga med vallmo,
linfrö och sesam. Perfekt för den som vill ha något
knaprigt till kaffet.

Kapteenin Lakritsisekoitus

Smaskiga kakor med äkta belgisk choklad och mild
vaniljsmak, bakade efter vårt eget goda recept. En riktig
favoritkaka som brukar vara lika populär hos såväl farfar
som barnbarnen.

Goda müslibars överdragna med ljus eller mörk choklad.
Toppen att ha med i väskan när du behöver ett snabbt och
smidigt mellanmål.

Vikt: 550 g

Antal: ca 45 st Vikt: 360 g

Hermannin Herkkunäkkileipä
Populära knäckesticks med sesam och havssalt
som fungerar lika bra till kaffet som till kallskuret
eller ostbrickan.
Antal: ca 45 st Vikt: 360 g

Pirjon Punssirullat

Isän Punssipalloset

Delikata godsaker som smakar milt av
punsch och har ett utsökt marsipantäcke
doppat i choklad. Riktiga godbitar som är
ett måste på varje kaffebord.

Nyhet!

Antal: 16 st Vikt: 500 g

Chokladöverdragna läckerbitar med traditionell
smak och karaktäristisk, söt punscharom. Rullade i
chokladströssel och färdiga att avnjutas.
Antal: ca 20 st

Vikt: 600 g

Vaarin Saaristonäkkileipä
Speltknäckesticks med dill och lök bakade enligt gammelfarfars favoritrecept. Knapriga, goda och lika perfekta till
elvakaffet som ute på de sju haven.
Antal: ca 45 st Vikt: 360 g

Papan Suklaapatukat

G lu t e n f r i

Minnan Minttusuklaakeksit

Mjölkchokladfyllda glutenfria kex med 88 % belgisk choklad
och portionsförpackade två och två – vilket gör dem
perfekta att dela med någon som du tycker om.

Här hittar du kakor för riktiga läckergommar. Dubbla mintsmakande
havreflarn som innehåller rikligt med äkta choklad som får vem som
helst på bra humör.

Antal: 11 dubbelförpackningar Vikt: 235 g

Antal: ca 16 st Vikt: 500 g

Tonttumuorin Piparisydämet
Traditionella och smaskiga hjärtformade pepparkakor som
ger den rätta julstämningen vid julpysslet. Varje pepparkaka
är försedd med ett hål som gör att de enkelt kan hängas i
granen eller fönstret.
Antal: ca 50 st Vikt: 690 g

Favorit
till jul!

Vegansk
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Soja







































Ägg







































Sesamfrön







































Alla burkar

7€

Nyhet!

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakkutukku.fi/tuotteet
Försäljarens namn: .................................................................................................................................
Kakkutukku Oy • Högberginhaara 10 • 04360 Tusby
Tel: 010-8504790 • Öppet vardagar: 08.00–17.00 • asiakaspalvelu@kakkutukku.fi • kakkutukku.fi

Vi klimatkompenserar för våra
transporter, förpackningar och
innehållet i våra produkter.

Nyhet!

/st

 = innehåller ingrediensen  = Kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
RIV AV OCH LÄMNA IN TILL DIN KONTAKTPERSON

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Isoisän

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tenavien

Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isoäidin

Totalt antal

Pikkuveljen

Allergiinformation

dina
Öppna och välj
!
egna favoriter

Skola/Förening: .......................................................................................................................................
Målet för försäljningen: ........................................................................................................................

SÄLJKATALOG HÖST 2022

Beställningslista

Tenavien
Toivekarkit

Isoisän Suosikit

Pirjon Punssirullat

Papan
Suklaapatukat

Serkun Suklaiset
Kahvikeksit

Äidin
Suklaapalloset

Toivon
Toffeepalloset

Kapteenin
Lakritsisekoitus

Isän Punssipalloset

Minnan
Minttusuklaakeksit

Kertun
Kaurakeksit

Annen Appelsiinileivoskeksit

Vilman Välipalapatukat

Leilan
Luksusnäkkileipä

Hermannin
Herkkunäkkileipä

Vaarin
Saaristonäkkileipä

Tonttumuorin
Piparisydämet

Pris/burk

Isoäidin
Suklaakeksit

Beställarens namn/adress/telefon

Du är med och
förverkligar drömmar.

Skola/Förening:................................................................................................................

Pikkuveljen Paras
Toffeesekoitus

Försäljarens namn: .......................................................................................

V ä lj d in a
f av o r it
st ö d lo k
a la s k o lk e r o c h
la ss e r o
Stort ta
c h la g .
ck f ö r d
it t st ö d !

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

Köp kakor, knäckebröd och godis så är du med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen för barn
och ungdomar. Kakkutukku har förverkligat drömmar om att åka iväg på klassresor, turneringar och
träningsläger för över 33 000 skolklasser, lag och föreningar.

Summa

Förtjänst på
en försäljning

2 593 €

Förtjänst på
en försäljning

Enkelt och roligt

”Att sälja Kakkutukkus goda
produkter är ett mycket enkelt sätt
att tjäna pengar för klassen. Tidigare
har vi använt pengarna för klassresor,
och nu börjar vi samla in pengar för
FAKTA
en framtida lägerskola.”

”Pojkarna i laget deltog i försäljningen
som vi genomförde med hjälp av
kataloger. Vi beställde produkter i det
antal som behövdes, och pojkarna
levererade burkarna till kunderna. Att
sälja med hjälp av kataloger visade sig
vara väldigt enkelt och roligt.”

Terja Patama, mamma till en
femteklassare i Perttilä skola

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakkutukkus jättegoda produkter.
Varje såld burk tar oss närmare vårt mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

731 €

Resor och läger

Försäljningstillfällen..............1
Antal säljare.......................29 st
Förtjänst.........................2 593 €

Stöd oss och köp småbröd, godis
och knäckebröd!

Aleksi Iltanen, huvudtränare
LoU Basket, pojkar U12

FAKTA
Försäljningstillfällen..............1
Antal säljare.......................12 st
Förtjänst............................ 731 €

Totalt antal
Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Försäljarens namn: ...................................................................... Skola/Förening: ....................................................

Pirjon

Papan

Serkun

Äidin

Toivon

Kapteenin

Isän

Minnan

Kertun

Annen

Vilman

Leilan

Hermannin

Vaarin

Tonttumuorin

Gluten







































Mjölk







































Nötter







































Mandel
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Ägg







































Sesamfrön







































Alla burkar

7€

Nyhet!

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakkutukku.fi/tuotteet
Försäljarens namn: .................................................................................................................................
Kakkutukku Oy • Högberginhaara 10 • 04360 Tusby
Tel: 010-8504790 • Öppet vardagar: 08.00–17.00 • asiakaspalvelu@kakkutukku.fi • kakkutukku.fi

Vi klimatkompenserar för våra
transporter, förpackningar och
innehållet i våra produkter.

Nyhet!

/st

 = innehåller ingrediensen  = Kan innehålla spår av ingrediensen  = innehåller inte ingrediensen
RIV AV OCH LÄMNA IN TILL DIN KONTAKTPERSON

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Isoisän

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tenavien

Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isoäidin

Totalt antal

Pikkuveljen

Allergiinformation

dina
Öppna och välj
!
egna favoriter

Skola/Förening: .......................................................................................................................................
Målet för försäljningen: ........................................................................................................................

SÄLJKATALOG HÖST 2022

