
Lakunhimon sammuttaa makea nauhalakritsa. 
Suussa sulava klassikkoherkku sinulle, joka pidät 

mustasta lakusta.

Kipakka Kirpeämix on ihana yhdistelmä kirpeää 
ja hedelmäisen makeita makuja sekä salmiakkia. 

Sisältää 10 kpl suosituimpia kirpeitä 
metrilakujamme.

Ryhmä/myyjä:

Myyntikampanjan tarkoitus:

Kiitos tuesta!

LAKUMARKKINA T

10 €

Herkkutukun klassikkopussi! Sisältää 10 kpl 
perinteisiä ja suosituimpia metrilakujamme. 
Makuina mm. omena, banaani, mansikka, 

noitaputki ja kola.

Metrilaku
Originalmix
10 kpl/ps | Tuote 1. 

Metrilaku
Jättimix
22 kpl/ps | Tuote 2. 

22 lakun jättipussi hedelmää ja salmiakkia! 2 lakua 
kaupanpäälle. Makuina mm. omena, banaani, 

mansikka, noitaputki, kola, tuttifrutti, 
hubba bubba, metsämansikka, 

toffee ja suklaa.

Alkuperäiset

suosikit!

20 €

10 €

Metrilaku 
Kirpeämix
10 kpl/ps | Tuote 3. 

Kaikki parhaat 

sekaisin!

Sopivasti

kirpeä!
Koukuttavan 

hyvää!

Musta
metrilaku
10 kpl/ps | Tuote 4. 

10 €



Herkuttele gluteenittomasti kauralakulla! Kauralakussa 
yhdistyy aito Porvoon Lakritsin maku ja herkullisen 

pehmeä koostumus ilman vehnää. 100 % suomalaista, 
gluteenitonta kauraa.

Banaani täytelaku saa hymyn huulille. Raikkaan 
hedelmäinen banaaninmakuinen täyte ja herkullinen 

Porvoon Lakritsin kauralaku yhdessä. 100 % 

suomalaista, gluteenitonta kauraa.Gluteeniton | Vegaaninen

Perinteinen, pehmeä salmiakkilakritsi ja korkea-
luokkainen valkosuklaa muodostavat yhdessä 

herkullisen makuelämyksen. Rainforest 
Alliance –sertifioitua valkosuklaata.

Aidolla Porvoon Lakritsilla on pitkät perinteet ja 
tunnistettava maku. Herkullisen pehmeä lakupala 

luonnollisin värein ja aromein, vain seitsemän 
yksinkertaista ainesosaa.

Mansikka täytelakussa yhdistyy aito Porvoon 
Lakritsin maku, herkullisen pehmeä koostumus ja 
makean mansikkainen täyte. 100 % suomalaista, 

gluteenitonta kauraa.

Banaani täytelaku saa hymyn huulille. Raikkaan 
hedelmäinen banaaninmakuinen täyte ja herkullinen 

Porvoon Lakritsin kauralaku yhdessä. 100 % 
suomalaista, gluteenitonta kauraa.

Lakupalan vivahteikas ja syvä maku syntyy, kun 
lakritsia kypsytetään padassa hitaasti keittäen. 

Lakupalan kruunaa korkealuokkainen, Rainforest 
Alliance –sertifioitu, hienoarominen

 maitosuklaakuorrute.

Lakupala
250 g | Tuote 5.

Lakupala
250 g | Tuote 6. 

Herkullinen 

maitosuklaa

-lakritsi!

Valloittava

valkosuklaa

-salmiakki!

5 € 5 €

5 € 10 €

Porvoon
Lakritsi
400 g | Tuote 7. 

Gluteeniton
Kauralaku
500 g | Tuote 8.

Kestosuosikki!
Tuore ja 

pehmeä!

6 €

Mansikka
täytelaku
2 x 150 g | Tuote 9.

Banaani 
täytelaku
2 x 150 g | Tuote 10.

6 €
Todella tuore,

makoisa 

mansikka!
Todella tuore,

lempeä banaani!



Suklaanmakuinen täyte ja aito Porvoon Lakritsin 
maku takaavat herkullisen makuelämyksen. 100 % 

suomalaista, gluteenitonta kauraa.

6 €

Suklaa
täytelaku
2 x 150 g | Tuote 11.

Todella tuore,

hurmaava

suklaa!

Yhteensä kpl

Ostajan nimi / osoite / puhelin 1. 2. 3. Yhteensä €4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

TILAUKSET
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