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Heirolin uutuudet joulunajan herkkujen valmistamiseen 
Heirolin uutuuksilla valmistuvat herkullisimmat jälkiruoat ja suloisimmat leivonnaiset joulun juhliin. Tuotteet ovat 
laadukkaita ja löytävät varmasti käyttöä ympäri vuoden innokkaan leipurin keittiössä.   
 

 Keksileimasimella hauskat ja persoonalliset pikkuleivät 
 Leimaa pikkuleipiin viesti Heirolin keksileimasimella. Keksileimasimen mukana tulee neljä 

erilaista laattaa, joista voi valita halutun kuvan tai viestin keksin päälle. Teksti- ja 
kuviovaihtoehtoina ovat: ”Love you”, ”Eat me”, ”Home made” ja enkeli. 

 Heirol keksileimasin, hinta noin 9,00 €  

 
 Pikkuleipämuoteilla syntyvät joulun makeat herkut 
 Heirolin pikkuleipämuoteilla valmistuvat joulupiparit kuuseen ja joulupöytään. Perinteiset 

muotit on valmistettu tukevasta 0,4 mm ruostumattomasta teräksestä. Pikkuleipämuotit 
ovat 25 mm korkeita, joten niitä on helppo käyttää. Pikkuleipämuotilla onnistuu kätevästi 
myös muoto-leivosten ja leipien teko. Reikäkeksimuotilla syntyvät kauniit pikkuleivät, joiden 
keskelle muodostuu sydämen- tai tähdenmuotoinen aukko. 

 Pikkuleipämuotti, kuviot mm. orava, hirvi, karhu, akka, ukko, kuusi, sydän, tähti; koot: 4–20 cm, hinta 1,30–5,60 € 
 Reikäkeksimuotti, 2 kpl / pakkaus, hinta noin 7,90 € 

 
Keksipursottimella kauniit kahvipöydän herkut helposti  

 Heirolin keksipursottimella leivot helposti ja nopeasti kauniit pikkuleivät eri juhliin. Pakkaus 
sisältää alumiinisen pursottimen lisäksi 20 erilaista kuviokiekkoa sekä neljä suutinta kerman 
ja taikinan pursotukseen.  

 Heirol keksipursotin, hinta noin 15,80 € 
 

Testivoittajakaulimelle suloinen pikkusisko 
 Heirolin testejä voittanut, tarttumattomalla pinnoitteella päällystetty Silver-kaulin on saanut 

vaaleanpunaisen pienen sisaren. Helmenhohtoinen kaulin sopii sekä lapselle että 
sokerileipurille. Laakerointi keventää kaulimista ja pinnoite estää taikinaa tarttumasta kiinni. 
Tällä kaulimella onnistuu niin karkki- kuin piparkakkutaikinankin kauliminen. Käsinpesu. 

 Heirol kaulin tarttumattomalla pinnoitteella 35 cm, rulla-osan koko 16 cm, hinta noin 11 € 

  
Odotettu uutuus kreemien ja kasvissoseiden pursotukseen  

 Heirolin pursotinsetillä luodaan juhlapöydän näyttävimmät kakut ja leivonnaiset. Kookkaat 
terästyllat soveltuvat kermavaahdon pursottamisen ohella myös taikinan, moussen, 
cupcakes-kuorrutteen tai kasvissoseiden pursottamiseen. Pakkaus sisältää suuren 
pursotinpussin, liittimen ja kuusi suosituinta koristelupäätä ruostumattomasta teräksestä: 
pyöreä-, koripunos-, suljettu tähti-, avoin tähti- sekä kaksi erilaista kukkatyllaa. Tyllat ja liitin 
voidaan pestä astianpesukoneessa. Pursotinpussi pestään käsin harjalla ja astianpesuaineella 
sisä- ja ulkopuolelta.  

 Heirol pursotinsetti: 40 cm nylon pursotinpussi, liitin ja kuusi rst tyllaa, hinta noin 17,60 € 

  
Heirolin softgrip kaasupoltin jälkiruokien viimeistelyyn 

 Heirolin kaasupoltin on gourmet-kotikokin apuväline, jolla voi karamellisoida créme  
brûlé -annokseen rapean pinnan. Polttimella saa kauniin värin myös marenkien tai kala-, 
kana- ja liharuokien pintaan.  

 Heirol softgrip kaasupoltin, hinta noin 29,80 € 
 

Viva Scandinavia Anytime on linjakas teekannu 
 Arki- ja juhlakattaukseen sopiva teekannu on valmistettu kuumuutta ja iskuja kestävästä 

lasista. Kannussa on teräksinen teesihti. Teekannun viimeistelee silikonista ja teräksestä 
valmistettu kansi. Konepestävä.  

 Viva Scandinavia Anytime -teekannu, vetoisuus 0,75 l, hinta noin 31,80 € 
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 80 vuotta täyttävä Bialetti Moka Express -mutteripannu sai kiiltävän juhla-asun 
 Klassinen Alfonso Bialettin luoma Moka Express -espressokeitin täyttää tänä vuonna 80 

vuotta. Keitintä on valmistettu Italiassa jo vuodesta 1933 lähtien. Juhlavuonna keitin saa 
uuden asun: punaista ja valkoista Moka Express Glossy -keitintä koristavat linjakkaat, 
kirkkaasta huurretusta muovista valmistetut kahva ja kannen nuppi. Moka Express Ceramica 
Glossy White -keittimen kahvisäiliössä on keraaminen naarmuuntumaton pinta. 

 Moka Express Glossy, väri punainen, hinta noin 71,80 € 
 Moka Express Ceramica Glossy White, väri valkoinen, hinta noin 71,80 € 

 
Lisätietoja: Heirol Oy, www.heirol.fi 
 Johanna Ventelä, johanna.ventela@heirol.fi, puh. (075) 326 6800 
 
Viestintä: Promode Oy, www.promode.fi, puh. (09) 170 070 
 Karri Harju, karri.harju@promode.fi / tiedotus ja kuvamateriaali 
 Jarna Tikkanen, jarna.tikkanen@promode.fi / tuotelainaukset 
 
Jälleenmyynti: Marketeissa, tavarataloissa ja keittiötarvikeliikkeissä, Heirol Shop (os. Kauppiaskatu 4, Turku) sekä 

www.heirol.fi 
 
Kuluttajatiedustelut: Heirol Oy, puh. (075) 326 6800 
 

Heirol Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen keittiövälineiden maahantuontiyritys, joka on noussut nopeasti yhdeksi Suomen 
johtavista keittiön pienvälineiden valmistuttajista. Heirolin johtoajatuksena on tarjota monipuolinen valikoima laadukkaita, kauniita ja 
käytännöllisiä keittiön pienvälineitä sekä lastenastioita markkinoiden parhaalla hinta‐laatusuhteella. 
 
   


