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Ben & Jerry’s esittää: 

’Wich -keksijäätelöperhe 
– keksien ja jäätelön 
täydellinen yhdistelmä

Ben & Jerry’sin makugurut ovat ajatelleet jäätelöpurkin ulkopuolelta 
pohtiessaan, miten jäätelön ja keksien täydellisestä yhdistelmästä saataisiin 
entistäkin täyteläisempi. Legendaarisesta Cookie Dough -jäätelöstä inspi-
roituneena syntyi idea viedä keksin ja jäätelön voittamaton yhdistelmä 
vielä pidemmälle. Tänä keväänä kaikkien aikojen suosituin Ben & Jerry’s 
maku Cookie Dough yllättää fanit uudessa muodossa, kun herkullinen  
jäätelö saa ympärilleen pehmeät keksit. 

Sandwich-muotoon taipunut Cookie Dough ’Wich -keksijäätelö oli alku 
kokonaiselle ’Wich-tuoteperheelle. Saammeko esitellä: Cookie Dough ’Wich 
-keksijäätelö, Son of a ‘Wich! -monipakkaus sekä Cookie Dough S’Wich Up 
-purkkijäätelö. Cookies and ice cream, good together any ‘Wich way!

”Jäätelön ja keksin valloittava yhdistelmä 
on aina ollut lähellä sydäntämme, ja ha-
lusimme tuoda sen faneillemme entistäkin 
monipuolisemmassa muodossa. Uusi tuote-
perhe mahdollistaa Ben & Jerry’s -maku- 
nautinnon missä vain, milloin vain”,  
sanoo Ben & Jerry’s tuotepäällikkö  
Hanna Lehtisalo. 



Cookie Dough ’Wich Ben & Jerry’s Cookie Dough on the go? Kyllä kiitos! Käsin viimeistellyissä Cookie Dough ‘Wich -keksijäätelöissä vaniljajäätelön ja suklaapikkuleipätaikinan täydellinen yhdistelmä yllättää uudessa näppärässä muodossa kahden pehmeäksi paistetun suklaahippukeksin välissä.  
80ml. 2,59 e*

Cookie Dough S’Wich up 

Mitä olisi Ben & Jerry’s -uutuus ilman perinteistä 

purkkijäätelöä? Legendaarisesta Cookie Dough 

-jäätelöstä syntyi entistäkin tuhdimpi versio keksin 

ja jäätelön ystäville! Cookie Dough S’Wich Up on 

vastustamaton yhdistelmä vaniljakermajäätelöä, 

suklaahippukeksitaikinaa ja kaakaokeksinpaloja 

suklaisella keksiraidalla maustettuna. Tämä 

tyydyttää kovimmankin keksinhimon! Seuraksi 

tarvitset vain sohvan, leffan ja lusikan.  

500ml. 6,59 e*

Son of a ’Wich -monipakkaus

Hyvät asiat tulevat myös pieninä 

annoksina. Son of a ‘Wich 

-monipakkauksesta löydät 

kahdeksan suupalan kokoista 

keksijäätelöä nautittavaksi ja (ehkä) 

jaettavaksi. Ihanan pehmeiden 

suklaahippukeksien välissä olevan 

tuhdin vaniljakermajäätelöannoksen 

kruunaavat herkulliset suklaapalat. 

8x30ml. 5,99 e*



Ben & Jerry’s – reilua jäätelöä 
Aina perustamisestaan lähtien jo miltei neljänkymmenen vuoden ajan 
Ben & Jerry’s on halunnut tehdä mahdollisimman mielikuvituksellisia 
ja laadukkaita jäätelöitä niin ihmisiä, eläimiä kuin ympäristöäkin 
kunnioittaen. Jäätelöiden valmistuksessa kaikki mahdolliset jäätelön 
raaka-aineet hankitaan Reilun kaupan tuottajilta, sillä Ben & Jerry’sille 
on tärkeää, että viljelijät saavat oikeudenmukaisen hinnan tuotteistaan. 
Ylpeydellä kerrommekin, että koko ’Wich -tuoteperhe kantaa kyljessään 
Reilun kaupan sertifikaattia. Nautitpa sitten ’Wichisi kesäpiknikillä 
tai sohvalla lempielokuvaasi samalla katsoen, voit tehdä sen hyvällä 
omallatunnolla!
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