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Heirolin uudet leivontatuotteet näyttävien leivonnaisten valmistamiseen 
Heirol hemmottelee kotileipureita ja -kondiittoreita uusilla leivontatuotteilla. Valikoima sisältää runsaasti erilaisia 
leivonta- ja koristeluvälineitä, joilla loihditaan satumaisen kauniit leivonnaiset. Pakkauksissa on vinkkejä tuotteiden 
käyttöön sekä helppoja reseptejä. Tuotteet ovat saatavilla kaupoista elokuun alusta alkaen. 
 
 Heirolin työvälineillä työstät sokerikuorrutetta tai marsipaania ammattimaisin ottein 
 Akryylistä valmistetulla kuviokaulimella syntyy hienostunut pienikukkainen ornamenttikuvio 

kaulittavaan sokerikuorrutteeseen tai marsipaanimassaan. Heirolin suurella kaulimella on 
vaivatonta kaulia kuorrutemassat isonkin kakun päälle. Tarttumattomasta materiaalista 
valmistettu kaulin on 50 cm pitkä ja 3,5 cm paksu. Muovisella kakkutasoittimella saadaan 
helposti ammattimaisen tasainen pinta sokerimassalla tai marsipaanilla päällystettyyn kakkuun. 
Koristetyövälinesetissä on kahdeksan kaksipäistä muotoiluvälinettä syötävän herkullisten 
koristeiden tekoon ja viimeistelyyn. Koristelupyörän seitsemällä vaihtopäällä voidaan kuvioida 
tai leikata taikinaa, marsipaania tai sokerimassaa.  

 Kuviokaulin, koko 3,25x25 cm, hinta noin 27,20 € 
 Suuri kaulin, koko 3,5x50 cm, hinta noin 19,80 € 
 Kakkutasoitin, koko 8x15 cm, hinta noin 5,80 €  
 Koristetyövälineet, 8kpl/setti, hinta noin 8,40 € 
 Koristelupyörä, pituus 12,5 cm, Ø 2,30 cm, hinta noin 4,40 € 

  
 Silikoni- ja koristelumuoteilla syntyvät kauniit koristeet 
 Laadukkailla ja pehmeillä Heirol-silikonimuoteilla voi valmistaa helposti näyttävät 

kakunkoristeet. Nauha- ja rusettimuoteilla tehdyt koristeet viimeistelevät juhlavan kakun. 
Valikoimassa on useita kaste- tai nimiäiskakkuihin sopivia, suloisia vauva-aiheisia muotteja. 
Muovisilla koristelumuoteilla on vaivatonta valmistaa kolmiulotteiset koristeet itse. Painettavat 
koristelumuotit leikkaavat muodon sokerimassasta tai marsipaanista ja viimeistelevät koristeen 
pintakuviolla.  

 Silikonimuotit, kuviovaihtoehtoina lumihiutale, risti, vauva, vauva vaipoissa, varpaat, rusetit, helminauha 
tai kierteinen nauha, hinta noin 9,60–12,90 € 
Nalle koristelumuotit, 3 kpl, halkaisijat 2,5–7,5 cm, hinta noin 4,40 € 

 Painettavat koristelumuotit, 3–4 kpl, kuviovaihtoehdot: muratinlehti, päivänkakkara, perhonen, kyyhkynen 
ja lilja. Halkaisijat: 1,5–5 cm, hinta noin 5,40–6,40 € 

  
 Pikkuleipämuoteilla valmistuvat makeat herkut 
 Pikkuleipämuoteilla onnistuvat kätevästi keksien, muotoleivosten ja -leipien teko sekä 

sokerimassan leikkaaminen. Muottisettien kuviovaihtoehtoina ovat juna, kruunut, ympyrät, 
sydämet ja tähdet. 3D-muottisetillä syntyvät sievät keksit, jotka voidaan kiinnittää kahvi- tai 
mehukupin reunaan. Muotit on valmistettu laadukkaasta ja tukevasta ruostumattomasta 
teräksestä. 

 Pikkuleipämuottisetti, 3 kpl, halkaisijat: 3, 4 ja 6 cm, kuviovaihtoehdot: ympyrä, sydän tai tähti,  
hinta noin 4,00 € 

 Juna-pikkuleipämuottisetti, 4 kpl, koko 6-9x9,5x2,5 cm, hinta noin 6,20 € 
 Kruunut-pikkuleipämuottisetti, 3 kpl, koko 5-7x8x2,5 cm, hinta noin 6,20 € 
 3D-pikkuleipämuottisetti, kuviot: sydän, tähti, perhonen ja neliapila, koko 7,5x5x2 cm, hinta noin 9,00 € 
 
 Tyllat monipuoliseen koristeluun ja pursottamiseen  
 Heirolin laadukkaat tyllasetit saivat rinnalleen yksittäin myytävät erikoistyllat koristeluun ja 

viimeistelyyn. Pienikokoisilla tylloilla valmistuvat tarkkuutta vaativat herkät koristeet sekä 
pursotetut tekstit. Isot tyllat soveltuvat erityisesti kerman, soseiden tai kuorrutteen 
pursottamiseen. Hillotyllalla täyttyvät munkit ja muffinssit. Tyllat ovat yhteensopivia tyllasettien 
liittimen kanssa. Liittimiä on saatavilla myös erikseen. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
tyllat ja muoviset liittimet voidaan pestä astianpesukoneessa. Kertakäyttöiset pursotuspussit 
ovat vaivaton ja hygieeninen tapa eriväristen pursotusten tekoon.  

 Pienet tyllat, kirjoitustylla, pyöreä tylla, koripunostylla, spaghettitylla, suora lehtitylla, hinta noin 2,20 € 
 Isot tyllat, hillotylla, kierretty tylla, leveä lehtitylla, suuri ruusutylla, suuri spaghettitylla, suuri kukkatylla, 

hinta noin 3,20 € 
Liitin pursotustylloihin, pieni, hinta noin 2,00 €; iso, hinta noin 2,80 € 

 Kertakäyttöiset pursotinpussit, 12 kpl, 30 cm, hinta noin 3,00 €; 45 cm, hinta noin 3,80 € 
  
 
 



 Heirolin muffinssivuoilla ja -kupeilla valmistuvat herkulliset muffinssit ja cupcaket 
 Heirolin uudet muffinssivuoat on valmistettu 0,4 mm paksusta hiiliteräksestä, jossa on 

tarttumaton PFOA- ja PTFE vapaa pinnoite. Jättimuffinssivuoalla valmistuu kerralla kuusi 
kookasta muffinssia ja minimuffinssivuoalla syntyy 24 herkullista pikkumuffinssia tai whoopieta. 
Heirolin silikonista valmistetuilla muffinssikupeilla leivonnaiset kypsyvät meheviksi. Kolmessa 
koossa saatavat silikonikupit kestävät pakastuksen, mikron ja tiskikoneen. Juhlien näyttävät 
cupcaket syntyvät suoraan uuninkestäviin paperivuokiin. Valikoimassa on hauskoja kuoseja sekä 
lastenjuhliin että aikuisempaankin makuun. Pinnoitetusta kartongista valmistetuissa 
muffinssikoristevuoissa on sievän pilkullinen kuosi viehättävissä vaaleansinisen ja -punaisen 
sävyissä. Kartonkivuoat on tarkoitettu leivonnaisten kauniiseen esillepanoon. 

 Jättimuffinssivuoka, 6 kuppia, hinta noin 10,20 € 
 Minimuffinssivuoka, 24 kuppia, hinta noin 13,80 € 
 Muffinssikupit, silikonia, 6 kpl, kokovaihtoehdot: 5x2 cm, 7x3 cm tai 9x5 cm,  

hinta noin 3,80 €, 5,00 € tai 9,00 € 
 Muffinssivuoka, 7x3 cm, 50 kpl, kuosivaihtoehdot: merirosvo, linnut, sydän, mustavalkoruutu, pinkki-

valkoruutu tai ornamentti, hinta noin 2,30 € 
 Muffinssikoristevuoka, 5x4,5 cm, 25 kpl, kuosivaihtoehdot: vaaleansininen tai vaaleanpunainen polka dot -

kuosi, hinta noin 5,40 € 

 
 Kaikenkokoisten kakkujen leivontaan säädettävät kakkurenkaat 
 Käytännöllinen teräksinen kakkurengas on säädettävissä sopivaan kokoon reseptin tai 

tarjoilualustan mukaan, sillä sen kehä liukuu vapaasti haluttuun kokoon. Tukevat säätökahvat 
helpottavat pyöreän vuoan säätämistä. Uunissa valmistetut kakut syntyvät jauhotetulla 
renkaalla, joka on asetettu suoraan leivinpaperin päälle uunipellille. Hyydykkeet, jäädykkeet ja 
juustokakut syntyvät valumatta vuoraamalla rengas kelmulla ja asettamalla rengas 
tarjoilulautaselle tai muulle tasaiselle alustalle. Kakkurengas kestää konepesun. Mukana seuraa 
kätevä sokerikakku-reseptin muunnostaulukko henkilömäärän tai tarjoiluvadin mukaan. 

 Kakkurengas, pyöreä, Ø 18–30 cm, korkeus 7 cm, hinta noin 19,00 € 
Kakkurengas, nelikulmio, 25x20–50x41 cm, korkeus 7 cm, hinta noin 25,00 € 

 
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 
  Marko Vikman, marko.vikman@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. Se on noussut nopeasti yhdeksi Suomen johtavista keittiön 
pienvälineiden valmistuttajista, ja sen johtoajatuksena on tarjota monipuolinen valikoima laadukkaita, kauniita ja käytännöllisiä keittiön 
pienvälineitä sekä lastenastioita markkinoiden parhaalla hinta-laatusuhteella.  


