
Ben & Jerry’s valloittaa tänä 
syksynä jäätelön ystävien 

sydämet mustikalla ja maustekeksillä
Ilmojen kylmetessä jäätelöhyllyt täyttyvät maukkaista 

uutuuksista, kun Ben & Jerry’s lanseeraa kaksi veden kielelle 
tuovaa uutuutta – täyteläisen marjaisan 

Greek Style Frozen Yogurt Blueberry Cheesecaken ja rouhean 
keksisen Speculoos? Specu-Loven. Kaikki jäätelömme kantavat 

ylpeinä Reilun kaupan merkkiä. Tämänkin syksyn uudet jäätelöt 
ovat siis tuttuun tapaan reilua nautintoa!
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Syksy tekee tuloaan, mutta jogurttisen 
täyteläinen Greek Style Frozen Yogurt 

Blueberry Cheesecake -jäätelö 
palauttaa herkuttelijoiden mielet 

kesän marjaisiin hemmotteluhetkiin 
ja varmistaa makuhermoja hivelevän 

aistikokemuksen.

Todella tuhtien makujen ystäviä 
hemmotellaan rouhealla 

Cookie Cores -keksijäätelösarjan 
uutuudella, Speculoos? Specu-Love. 

Onnen päivät odottavat laajaa 
Ben & Jerry’s -jäätelövalikoimaa 

arvostavia herkkusuita. 

Ben & Jerry’s ei ota vastuuta näiden 
herkkujen aiheuttamasta euforiasta!



Ben & Jerry’s Speculoos? Specu-
Love. Mausteinen keksiherkku.

Tummeneviin syysiltoihin 
jäätelönautintoaan etsivät herkuttelijat 

saavat tarpeeseensa pikaista apua 
Ben & Jerry’s Speculoos? Specu-Love. 

-kinuskimaustekeksikermajäätelöstä, jonka 
joukossa on mausteisia kinuskikeksin paloja 

ja rouskuva keksisydän, kuten muissakin 
Cookie Core -jäätelöissä. 

Piparkakkumaisen mausteiset Speculoos-
keksit ovat saavuttaneet suuren suosion 
Euroopassa ja nyt keksien fanit pääsevät 

nauttimaan näistä myös jäätelönsä joukossa. 
Speculoos? Specu-Love. -jäätelö on saatavissa 

K-ruokakaupoista. 6,95 e*

* Keskimääräiset kuluttajahinnat

Ben & Jerry’s Greek Style 
Frozen Yogurt Blueberry Cheesecake – 

raikkaan täyteläinen makuelämys.
Nyt on jäätelö suomalaiseen makuun. Raikkaan 
jogurtin, makean mustikan ja Ben & Jerry’sille 

tunnusmaisten keksisattumien ylivertainen 
makuyhdistelmä sekoittaa kaikkein 

kovimmankin jätskipoliisin pään Greek Style 
Frozen Yogurt Blueberry Cheesecake 

-kermajäätelön ilmestyessä kauppojen 
pakastealtaisiin. Mustikkapyörteiden ja 

keksipalojen taivaallinen yhdistelmä kruunaa 
kreikkalaistyylisen jogurtin ja kermajäätelön 

liiton ja varmistaa, etteivät yhdenkään 
jäätelöfanin makuhermot jää kylmäksi. 6,95 e*



Ben & Jerry’s – reiluutta jokaisessa purkissa
Ben & Jerry’s on perustamisvuodestaan 1978 lähtien 
pyrkinyt tekemään mahdollisimman laadukkaita ja 

mielikuvituksellisen makuisia jäätelöitä niin ihmisiä, 
eläimiä kuin ympäristöäkin kunnioittaen. 

Reilun kaupan sertifikaatti on merkkinä siitä, että kaikki 
mahdolliset raaka-aineet hankitaan Reilun kaupan 

tuottajilta. Ostaessa Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita, 
voi olla varma, että raaka-aineiden tuottajat saivat 
reilun hinnan sadostaan. Vastineeksi Reilun kaupan 

tuottajat sitoutuvat käyttämään ympäristöystävällisiä 
viljelykäytäntöjä, toteuttamaan oikeudenmukaisia 

työstandardeja ja investoimaan yhteisöihinsä. 

Sulana se on pilalla.
Jotta jäätelöt pysyvät tulevaisuudessakin huurteisina, 
Ben & Jerry’s haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Ilmastonmuutos iskee kovimmin maailman 
eteläisen pallopuoliskon alueille, joilla monet Ben & 

Jerry’sin Reilun kaupan toimittajien viljelmät sijaitsevat, 
uhaten viedä heidän elinkeinonsa. Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ei ole siis kyse vain maapallon suojelusta 

vaan myös ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta. 

Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen eivät enää 
yksittäiset teot riitä. Tästä syystä Ben & Jerry’s kutsuu 

kaikki faninsa allekirjoittamaan kansalaisjärjestö 
Avaazin vetoomuksen, jossa vaaditaan maailman johtajia 

ja YK:ta puuttumaan ilmastonmuutokseen tulevassa 
huippukokouksessa Pariisissa joulukuussa. Päättäjiä 

vaaditaan tekemään tarvittavat sitoumukset ja muutokset 
nykyisen kehityssuunnan pysäyttämiseksi. Kannustamme 

kaikkia fanejamme allekirjoittamaan vetoomuksen 
osoitteessa benjerry.fi/ilmasto. 

Lisätietoa kampanjasta ja työstämme ilmastonmuutosta 
vastaan: www.benjerry.fi/ilmasto
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