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Raikkaita Eskimo-uutuuksia  
kaikille kotileipureille  
 
Syksyn uutuutena Eskimo tuo kauppoihin kotileipureiden iloksi kokoelman 
tyylikkäitä leivontavuokia ja kullanvärisiä kartonkisia kakkualustoja.  
 
Eskimo Tulip muffinssivuoat antavat muffinsseille ja leivonnaisille uudenlaisen 
ilmeen. Unelman kevyestä paperista valmistetut vuoat sopivat niin leivontaan, 
esillepanoon kuin koristeluun. Eskimo Tulip muffinssivuoat ovat saatavilla kulta-
koristeltuina valkoisena ja ruskeana. Vuokien kanssa suositellaan uunissa käytettäväksi  
erillistä muffinssipeltiä. Pakkaus sisältää 8 kpl vuokia. 
 
Eskimo Tivoli leivosvuoat sopivat muffinssien, pullien ja muiden leivonnaisten 
valmistukseen. Tukevasta kartongista valmistetut värikkäät Eskimo Tivoli leivosvuoat 
kestävät hyvin rasvaa ja kosteutta, joten ne soveltuvat erinomaisesti tuhdimpienkin 
taikinoiden paistamiseen.  Pakkaus sisältää yhteensä 12 kappaletta leivosvuokia neljässä 
eri värissä (3 kpl / väri). Värilajitelmaan kuuluvat herkkä pinkki, pirteä lime, raikas 
punainen sekä kaunis tummansininen. 
 
Uusi kullanvärinen Eskimo kakkualustalajitelma on odotettu uutuus kaikille kakku- 
leipureille. Tukeva kakkualusta helpottaa kakun siirtelyä ja koristelua sekä viimeistelee 
kattauksen ulkonäön näyttävästi. Kakkua on helppo leikata ja annostella alustan päältä. 
Pakkaus sisältää kolme erikokoista kakkualustaa halkaisijoiltaan 20 cm, 24 cm ja 30 cm. 
Tuotteet on valmistettu kiiltävästä, tukevasta kartongista, ja ne kestävät hyvin kakusta 
irtoavaa kosteutta ja rasvaa. 
 
Kartonkisessa Eskimo piirasvuoassa piiraat, kakut ja paistokset valmistuvat kätevästi 
esimerkiksi tuliaisviemiseksi tai suoraan pakastimeen odottamaan herkuttelua. 
Pakkaus sisältää 3 kpl halkaisijaltaan 18 cm:n kokoisia piirasvuokia. 
 
Eskimo-uutuustuotteet ovat saatavilla hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista sekä 
Eskimon nettikaupasta syyskuusta 2013 alkaen http://shop.euracon.com/. 
 
Lisätietoja ja kuvapyynnöt: 
Eskimo Finland Oy 
Sari Koivulahti, myynti- ja markkinointipäällikkö 
puh: 0400 426 532  
sari.koivulahti@eskimofinland.fi 
 
 
Eskimo Finland Oy on suomalainen perheyritys, joka valmistaa päivittäistavaroita leivontaan ja  
ruoanvalmistukseen sekä ruokien pakastamiseen, tuoresäilytykseen, kattamiseen ja pakkaamiseen.  
Suomalaiset Eskimo-kahvinsuodattimet ovat yksi yhtiön monista kärkituotteista. Lisäksi Eskimo Finland  
valmistaa johtavia tuotteita Suomen markkinoiden suurkeittiöille sekä elintarviketeollisuudelle  
räätälöityjä pakkausratkaisuja. Logistiset palvelut kuuluvat yhtiön vahvimpiin kilpailutekijöihin.  
Eskimo Finlandin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Rauman Lapissa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli  
24 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 15 prosenttia. Henkilökunnan määrä on 75.  
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