
RUOKAPIIRIN EXTRA-LIITE LOKAKUUN JAKELUUN 

 

Tilaukset sähköpostilla (ruokapiiri.tilaukset@gmail.com) viimeistään ke 19.10.  

Toimitus lokakuun jakelutapahtumassa Vexve Areenalla to 27.10. klo 17-18. 

Varsinainen lokakuun jakelutiedote ilmestyy ensi viikolla. 

 

 

1. SYSMÄN LUOMUHERKUT OY  KERTALUONTOINEN TILAUS! 

 

Hunaja-vilja Luomumysli   2,40 € / 400 g (6,00 € / kg)  22,00 € / 5 kg (4,40 € / kg) 
Omena-Karpalo Luomumysli   2,90 € / 400 g (7,25 € / kg)  28,00 € / 5 kg (5,60 € / kg) 
Luomu Viljapihviaines   1,90 € / 150 g (12,67 € / kg)  30,00 € / 3 kg (10,00 € / kg) 
Luomu Sipulikeittoaines   1,15 € / 64 g (17,97 € / kg)  32,00 € / 2 kg (16,00 € / kg) 
Luomu Kasvisliemijauhe   6,50 € / 175 g (37,14 € / kg)  59,00 € / 3 kg (19,67 € / kg) 
 
Sysmäläisellä luomumaatilalla viljellään kauraa, vehnää, ruista ja apilavaltaisia nurmia. Perheyritys on 
erikoistunut valmistamaan elintarvikkeita luomuviljasta kuluttajille ja suurtalouksille. Heillä on omat 
elintarvikkeiden jatkojalostukseen sopivat tuotantotilat. Tarkemmat tiedot tuotteista löydät täältä: 
http://www.sysmanluomuherkut.fi/tilaa-tuotteita 
 
Älä tilaa tuotteita verkkokaupan kautta, vaan lähetä tilauksesi meille sähköpostilla, samoin kuin muutkin 
tilaukset (tuotteiden nimet, pakkauskoot, kappalemäärät ja hinnat). 

 

 

2. ALLEGRO SUOMI   KERTALUONTOINEN TILAUS! 

 

Kotimaiset pyykinpesuaineet! 

Allegro 8 kg   33,00 € (norm. 40,00 €) 

Allegro-pesuaineet ovat allergikkojen, atoopikkojen, astmaatikkojen suosimia sekä lääkärien ja pesukoneen 
valmistajien suosittelemia. Mukana Koneenpuhdistusaine ja Pesuntehostajaa 250g. Ei sisällä zeoliittia, 
hajusteita, väri- eikä haalistavia aineita. Riittoisuus n. 160 koneellista. Koneen kestoikä pitenee. Pitää koneen 
puhtaana, se ei syty palamaan. 

Allegro Eko 8 kg  38,00 € (norm. 46,00 €) 

Ei sis. fosfaattia, zeoliittia, hajusteita, väri- eikä haalistavia aineita. Ei rehevöitä vesistöjä. Suositellaan alueille, 
joissa ei ole kunnallista jätevesiverkostoa ja puhdistamoa joka poistaisi fosfaatin! Mukana 

Koneenpuhdistusaine ja Pesuntehostajaa 250g. 

Allegro Plus 8 kg  38,00 € (norm. 46,00 €) 

Ei ärsytä ihoa. Hajusteeton. Mm. kestovaippailijoiden suosima. Mukana Koneenpuhdistusaine ja 
Pesuntehostajaa 250g. Ei sisällä zeoliittia, hajusteita, väri- eikä haalistavia aineita. Pitää koneen hajuttomana 
ja pyykin raikkaana. Riittoisuus n. 250 koneellista. 

Sappisaippua 100 g  4,00 € 

Tahranpoisto vaikeille tahroille, esim. mustikka ja veri. Saippuaa hierotaan kostutetulle tahralle, annetaan 
vaikuttaa jonkin aikaa ja huuhdellaan tai pannaan pesukoneeseen. 

Huuhteluaine 1 litra  4,00 € 

Hajusteeton Allegron allergiaystävällinen huuhteluaine. 

Pesutehostaja 1 kg  6,50 € 

Käytetään haluttaessa valkopesuun ja jos vaatteissa on enemmän tahroja. Laitetaan n. puoli ruokalusikallista 
rummun pohjalle ennen pyykkiä. (Pakkauksissa on mukana 250g).  

Koneenpuhdistaja 100g  3,00 € 

Koneesta pestään Koneenpuhdistajalla pois kalkki- ja zeoliittisakat ja homeen hajut ennen Allegro-pesuaineen 
käyttöä. Niin kauan kuin käytät Allegro- pesuaineita, konetta ei tarvitse pestä koskaan 
uudelleen, vaan se pysyy puhtaana ja hajuttomana. (Jokaisessa Allegro pakkauksissa on mukana 100g). 
Koneenpuhdistajaa voi käyttää myös kahvinkeittimen, teenkeittimen, vedenkeittimen, termoskannun ja 
astianpesukoneen puhdistamiseen.  



 

Tavoitteena vähintään 20 kpl tilaus (Allegro/Allegro Eko/Allegro Plus); 20 kpl ja sitä suuremmat 

tilaukset saamme näillä edullisemmilla hinnoilla, sekä ilman toimituskuluja. 

 

Allegro - pyykinpesuaineet eivät sisällä zeoliittia, hajusteita, värejä haalistavia aineita eikä säilöntäaineita. 

• Allegro pesuaineet valmistetaan Suomessa 

• Sopivat erinomaisesti allergisille, atoopikoille, astmaatikoille, hajusteallergiasta kärsiville, herkälle 

iholle ja vauvapyykkiin, myös kestovaippoihin 

• Sopii kaikkeen pyykkiin! Valkopyykkiin, kirjopyykkiin, mustiin vaatteisiin, villaan ja keinokuituun! 

• Allegro tuotteet eivät haalista värejä 

• Allegron pesuaineet eivät sisällä zeoliittia 

• Kone ei haise, vaatteet pysyvät raikkaina 

• Pidentävät pesukoneen käyttöikää jopa kaksinkertaiseksi 

 

Lisätietoja tuotteista: http://www.allegrosuomi.fi/tuotteet.html 

 

 


