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Kahvi
Paahdamme kahvit ainoastaan tilauksesta, jolloin pystymme takaamaan
asiakkaillemme mahdollisimman tuorepaahdettua kahvia. Saatavilla
suodatinjauhatuksella tai papuina.
Kahvit tulee meille suoraan Guatemalasta pientiloilta Huehuetenangon
alueelta San Antonio Huistan alueelta

Black Bean - 200g
Tummapaahtoinen, maitosuklainen, tasapainoinen kahvi, jossa ripaus
appelsiinisuutta jälkimaussa. Pehmeä ja samettinen suuntuntuma.
Erinomainen joka päivän kahvi. Sopii erinomaisesti mustana tai
maidolla juotuna.
Ainesosat: 70% Guatemala (Arabica), 30% Ecuador (Robusta)

Honeya - 200g
Keskipaahtoinen, tasapainoinen kahvi, mandariinin siirappinen ja
hunajaisen makeahko jälkimaku. Pehmeä ja kevyt suuntuntuma.
Erinomainen joka päivän kahvi. Sopii erinomaisesti mustana tai
maidolla juotuna.
Ainesosat: 100% Guatemala (Arabica)

Myyntih
inta

10€
Tuotto

5€

Kaakao
Valmista kotona täyteläistä ja herkullista luomukaakaota.
Makuina löytyy tumma suklaa sekä maitosuklaa.

Luomu maitosuklaa kaakaojauhe - 300g
Maitosuklaa kaakao on valmistettu korkealaatuisista kaakaopavuista,
jotka tulevat Etelä-Amerikasta. Maultaan tasapainoinen ja pehmeä,
jossa tulee suklaan maku intensiivisesti esille.
Ainesosat: Luomu ruokosokeri 53%, luomu kaakao 37%,
luomu rasvaton maitojauhe 10%

Luomu tumma suklaa kaakaojauhe - 300g
Tumma suklaa on maultaan intensiivinen ja pehmeä. Kaakaojauhe sisältää
45% korkealaatuista suklaata sekä puhdasta ruokosokeria, joka antaa kivaa
makeutta juomaan. Sopii täydellisesti tumman suklaan ystäville.
Ainesosat: Luomu ruokosokeri 55%, luomu kaakao 45%

ihinta
Myynt

10€
Tuotto

3,5€

TEE
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Orange musta tee - 70g
Raikkaan appelsiininen luomuviljelty musta tee.
Ainesosat: Luontainen appelsiiniöljy ja
luomu appelsiininkuoripalat

7€

ta

Tuotto

3,5€

Ceylon musta tee - 70g
Maustamaton, keskivahva ja pehmeä luomuviljelty musta tee.
Ainesosat: Luomu musta tee 100%

Ginger vihreä tee - 70g
Raikkaan sitruunainen luomu vihreä tee inkiväärillä ja nokkosella.
Ainesosat: Luomu vihreä tee 85%, luomu nokkonen Lapista 6%, luomu
sitruunamelissa 5%, luomu inkivääri 3% ja luontainen aromi

Sencha vihreä tee - 70g
Voimakas, pehmeä ja raikkaan makuinen isolehtinen vihreä tee.
Ainesosat: Luomu vihreä tee 100%

Champ Berry rooibos tee - 70g
Vihreän ja punaisen rooiboksen sekoitus. Sopii juotavaksi kylmänä tai kuumana.
Ainesosat: Samppanjamaisen kirpeä mansikka ja auringonkukan terälehdet

SUKLAA
Herkulliset ja suussa sulavat suklaat! Valmistettu Suomessa laadukkaista raakaaineista.

Mansikka Valkosuklaa - 80g
Ainesosat: sokeri, kaakaovoi, täysmaitojauhe, mansikka (2,5 %), emulgointiaine
(soijalesitiini), vanilja, mansikka-aromi.

Helmitoffee Maitosuklaa - 80g
Ainesosat: Sokeri, täysmaitojauhe, kaakaovoi, kaakaomassa, mini muro
(riisijauho, sokeri, suola, kakaovoi), vedetön maitorasva, herajauhe, emulgointiaine
(soijalesitiini), glukoosisiirappi, pinta-käsittelyaine (E414), muunneltu tärkkelys,
kasvirasva (kookos), aromi (toffee), vanilja.

Karpalo-krokantti Tumma suklaa - 80g
Ainesosat: kaakaomassa, sokeri, karpalo[(12,5%)(sokeri, auringonkukkaöljy)],
kaakaovoi, krokantti(4%)(sokeri, riisimuro), emulgointiaine (soijalesitiini), vanilja.

ihinta
Myynt

8,5€
Tuotto

2,5€

Toimi näin
1. Aloita kampanja.
Varainkeruukampanjan kaksi eri reittiä:
• Tilatkaa haluamanne määrä tuotteita ja aloittakaa niiden
myynti suoraan.
TAI
• Esittele katalogia esimerkiksi naapureille, sukulaisille, työpaikoilla
ja muille tutuille. Kerätkää tilauksia tilauslistalle ja rahastakaa
tilauksien mukaisesti. Tilaa tuotteet paahtimolta ja toimita tilaus
asiakkaalle jälkikäteen. Tuotot pidätte itsellänne.

2. Toimita meille tilausmäärät ja jaa tuotteet
ostajille.
Kun olemme käsitelleet tilauksen, lähetämme teille laskun tuotteista.
Kun lasku on maksettu, lähetämme tuotteet 7-14 päivän sisällä tiimin
edustajalle, josta määrät jaetaan myyjille. Otattehan huomioon mikäli
valitsette oman etiketit, silloin saattaa tilaus kestää sovittua pidempään.)

3. Nauttikaa yhteisestä tavoitteesta ja
tekemisestä hankituilla varoilla!

Tietoa tilauksesta
Omalla etiketillä 100 kpl tuotetilaukset ennakkoon veloituksetta.
Halutessanne voitte ostaa tuotteille paperipusseja 0,20€/paperipussi.
(Tilaukseen ei sisälly pusseja)
Ilmainen toimitus yli 100 kpl tilauksissa PK-seudulla. Toimituksen voi myös
noutaa ilmaiseksi Rekolan paahtimolta (Joukontie 42, 01400 Vantaa).
Muissa tapauksissa toimitusmaksu 20€.
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Laajasta valikoimasta löytyy
kaikille oma suosikkinsa.
Myymällä herkullisia ja laadukkaita tuotteita Black Bean roasteryn valikoimasta
myytte helposti tarvitsemanne määrän.
Tuotevalikoimasta löytyy tuotteita niin perheen pienimpien mieleen, kuin
aikuiseen makuun: pienpaahtimon kahvia, kaakaota, teetä ja suklaata
Black Bean roasteryn varainhankinta helpottaa kuluja esimerkiksi niin
harrasteryhmien, seurojen kuin leirikoulumaksujen kattamiseksi. Yhteinen
tekeminen ja sosiaalisten yhteyksien vahvistaminen varainhankinnan avulla
hoituu huolettomasti.

Tuotteita, jotka menevät kaupaksi
Myymällä tuotteita, jotka menevät kaupaksi voimme taata, että pääsette
myyntitavoitteeseenne helposti. Ostaja tietää saavansa laadukkaita tuotteita.
Black Bean roasteryn arvoihin kuuluvat vastuullisuus niin ympäristöstä,
tuotteista, työntekijöistä, asiakkaista ja itse yrityksestä.

