
Kaikki pakkauksissa 
olevat tuotteet ovat 

kotimaisia! 

 Muista liikekumppaneita, henkilökuntaa, ystäviä ja läheisiä 
 

Justuksen juustolahjapakkauksella 

 

Justuksen pakkaukset sisältävät vain kotimaisia laadukkaita tuotteita. Juustot ovat Kuusamon 

Juuston ja Valion valmistamia. Tuotteet on pakattu tyylikkääseen ikkunalliseen pakkaukseen, 

jossa ne on helppo säilyttää ja kuljettaa. Pakkaukset säilytetään viileässä +4… +8 0 C.  

Teemme pakkauksia myös omien toiveidenne mukaan. 
 

1. Punasavu 23,60 eur 
 
Kuusamon Emmental punaleima 300 g,  
Kuusamon savujuusto 325 g,  
Pakattu ikkunalliseen ekolaatikkoon 
 

Sisältö yhteensä 0,625 kg 
Hinta sis. alv 14 % 
   

Tuotekoodi +15 
 

2. Juustosalkku 26,90 eur 
 
Kuusamon Emmental punaleima 300 g,  
Kuusamon Gouda-juusto 300 g   
Valion Aura sinihomejuusto 170 g  

Valion Koskenlaskija 250 g   
Pakattu ikkunalliseen salkkuun 
 

Sisältö yhteensä 1,020 kg 

Hinta sis. alv 14 % 
   
Tuotekoodi +6 

 

3. Talvihoukutus 36,50 eur 
Marmeladipussi 400 g,  
Kuusamon Emmental punaleima 300 g,  

Kuusamon Savujuusto 325 g,  
Kuusamon Gouda-juusto 300 g ja 
Viola sulatejuusto Aurinkokuivattu tomaatti 200 g 
 

Sisältö yhteensä 1,525 kg  
Hinta sis. alv 14 %  
Pakattu ikkunalliseen Talvi-pakkaukseen  
   

Tuotekoodi +9 

 
    
 

 



Kaikki pakkauksissa olevat 
tuotteet ovat kotimaisia.  

Lahjapakkausten hintaan 
sisältyy arvonlisävero 

 

 
Juustopakkauksia löytyy 

valmiina myymälästä. 
Isommista tilauseristä 

pyydämme tilaukset 12.12.2022 
mennessä.  

 

 
Tilaukset: 

merja.lempola@laaksojenmk.fi 
050-3430 598 

tai 
ulla.roininen@laaksojenmk.fi 

050-3778 820 
 

 

 

4. Talventaika 46,90 eur 
 

Suosikkipakkauksessamme on lähes 1,8 kg Kuusamon ja Valion laadukkaita juustoja 

pakattuna ikkunalliseen Talvi-pakkaukseen! 

 

Kuusamon savupaimenpoika 500 g,  

Kuusamon Mustaleima emmental 300 g,  

Kuusamon Emmental punaleima 300 g,  

Kuusamon Emmental sinileima 300 g, 

Kuusamon Savuporosulatejuusto 200 g ja  

Valion Aura sinihomejuusto 170 g  
 

Sisältö yhteensä 1,770 kg  
Hinta sis. alv 14 %  
 
Tuotekoodi ++12  

 

 

 
 

Muut lahjavinkit 
 
Justuksen lahjakortti   
 

Lahjakortti on myös hyvä 

lahjavaihtoehto.  

Lahjakortin saa haluamalleen 

summalle ja  

sen voi käyttää useammassa erässä. 

Lahjakortti on voimassa 12 kk 

 

  

 
Meiltä myös ihanat 
Kynttilätalon, 

Kalevantulien ja 

Finnmarin 
kynttilät! 
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Kaikki pakkausten 
juustot ja viinit ovat 

kotimaisia 
joutsenlipputuotteita! 

 

Juusto-tilaviinipakkauksia  yrityksille 
 
Tuotteet toimitetaan pakattuina tyylikkääseen ikkunalliseen lahjapakkaukseen. Lainsäädännöstä 
johtuen viiniä sisältäviä pakkauksia voidaan tarjota vain yrityksille,  
joten ilmoitathan yrityksen Y-tunnuksen tilauksen yhteydessä.  
Hintoihin sisältyy alv 14 %, viinin alv 24 %.  
 
Viinit toimittaa Punaisen Tuvan Viinitila 

http://www.punaisentuvanviinitila.fi/ 

 

Pakkauksen viinin voi valita esim. seuraavista 

vaihtoehdoista: 

 

KOHINA on Punaisen Tuvan suosittu mahlaviini, joka 

on valmistettu mustaherukoista, mustikasta, aroniasta 

ja koivunmahlasta. 13,00 € (sis. alv 24 %) 

 

KOSKENVARSI on mustaherukoista valmistettu aromikas ja 

täyteläinen marjapunaviini, joka sopii kumppaniksi myös 

voimakkaammille juustoille. 12,00 € (sis. alv 24 %) 

 

VALKKARI on Punaisen Tuvan puolimakea valkoherukoista tehty marjavalkoviini 

seurusteluviiniksi ja juustopöytään. 12,00 € (sis. alv 24 %) 

 

MANSIKKAMAA on Punaisen Tuvan marjaroseeviini, jonka aromi tulee mansikoista ja väri 

mustikoista. Puolimakea mietohappoinen viini soveltuu hyvin vaikkapa seurustelu- ja 

jälkiruokaviiniksi. 13,00 € (sis. alv 24 %) 

 

Viinejä voi tilata myös erikseen: Pakkauskulu 1 eur/ pullo 
 
 

 

 
 

 

 

 



Kaikki pakkausten 
juustot ja viinit ovat 

kotimaisia 

joutsenlipputuotteita! 

Arvonlisävero 14 % / 24 % 
sisältyy hintoihin.  

 

 
Viiniä sisältäviä pakkauksia 

voidaan tarjota vain yrityksille, 
joten ilmoita Y-tunnus 
tilauksen yhteydessä. 

 

 
Valmistamme tarvittaessa 

myös muunlaisia pakkauksia, 
mikäli tästä ei löydy mielestä 

vaihtoehtoa.  
Myös alkoholittomia 

vaihtoehtoja! 
 

 
Tilaukset pyydämme 

viimeistään viikkoa ennen 
haluttua toimituspäivää.  

13.12.2018 mennessä tehdyt 
tilaukset ehtivät vielä jouluksi.  

 

 
Viinejä voi tilata myös 

erikseen: Pakkauskulu 1 
eur/pll. 

 

 
Tilaukset: 

merja.lempola@laaksojenmk.fi 
050-3430 598 tai  

ulla.roininen@laaksojenmk.fi 
050-3778 820 

Osoite: Justus-myymälä, 
Savarinväylä 5 Ylivieska 

Arvonlisävero 14 % / 24 % 
sisältyy hintoihin.  

 

 
Viiniä sisältäviä pakkauksia 

voidaan tarjota vain yrityksille, 
joten ilmoita Y-tunnus 
tilauksen yhteydessä. 

 

 
Valmistamme tarvittaessa 

myös muunlaisia pakkauksia, 
mikäli tästä ei löydy mielestä 

vaihtoehtoa.  
Myös alkoholittomia 

vaihtoehtoja! 
 

 
Juustopakkauksia löytyy 

valmiina myymälästä. 
Isommista tilauseristä 
pyydämme tilaukset 

12.12.2022 mennessä.  
 

 
Viinejä voi tilata myös 

erikseen: Pakkauskulu 1 
eur/pll. 

 

 
Tilaukset: 

merja.lempola@laaksojenmk.fi 
050-3430 598 

tai 
ulla.roininen@laaksojenmk.fi 

050-3778 820 
Osoite: Justus-myymälä, 
Savarinväylä 5 Ylivieska 

 

 

 
1. Kelohonka 39,70 eur  (33,90 eur alv 0 %) 
 

Kuusamon savujuusto 325 g 
Kuusamon Emmental sinileima 
300 g  
Aura sinihomejuusto 170 g 
Ikkunallisessa ekolaatikossa 
(26,70 eur sis. alv 14 %) 
 
 Tuotekoodi +5 
 
+ Kohina 12,5 %  
punainen mahlaviini 0,75 l  
(13,00 eur sis. alv 24 %)  
 
Tuotekoodi 99002 

 
 

 

 

 

 

 
2. Pohjantuli 44,50 eur (38,19 eur alv 0 %) 

 
Kuusamon Savupaimenpoika  
500 g  
Kuusamon Emmental punaleima 
300 g  
Kuusamon Emmental mustaleima 
300 g 
Ikkunallisessa ekolaatikossa 
(32,50 eur sis. alv 14 %)  
 
Tuotekoodi +18 
 

+ Koskenvarsi 13 %  
täyteläinen punaviini 0,75 l 
(12,00 eur sis. alv 24 %) 

  
 

          Tuotekoodi 99003 
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