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Heirolin joululahjavinkit pukinkonttiin 
Heirol kokosi joulupukin avuksi listan laadukkaista keittiövälineistä, jotka ilahduttavat lahjansaajaa ja hänen läheisiään. 
Joululahjavinkit sisältävät tuotteita ruokaharrastajalle, arjen helpottajaksi sekä pieniä lahjoja annettavaksi vaikkapa 
tuliaisiksi.  
 Ruokaharrastajan toivelahjat 
 Perinteisen ruoan ystävä arvostaa Heirolin valurautapatoja. Valuraudan erinomaisen 

lämmönvarauskyvyn ansiosta ruoka kypsyy tasaisesti ja hautuu lempeästi. Perinteinen musta 
valurautapata on rasvapoltettu valmiiksi, joten sen käyttöönotto on vaivatonta. 
Liukuvärjätty valurautapata on emaloitu sekä ulko- että sisäpuolelta. Emalointi helpottaa 
padan käyttöä sekä puhdistusta. Ovaalin muotoinen emaloitu pata ihastuttaa modernilla 
muotoillullaan. Kaunis kapeampi muoto on käytännöllinen kattauksessa ja vie pyöreää pataa 
vähemmän säilytystilaa. Padat soveltuvat kaikille liesityypeille. Teräsnupin ansioista pataa voi 
käyttää myös sähkö- ja leivinuunissa.  

 Heirol öljytty valurautapata; tilavuus: 3 l tai 4,5 l; väri: musta; hinta noin 44,30 € tai 65,30 € 
 Heirol liukuvärjätty valurautapata; tilavuus: 4,5 l; värivaihtoehdot: punainen tai harmaa; 

hinta noin 97,00 € 
 Heirol liukuvärjätty valurautapata, ovaali; tilavuus 5 l; väri: punainen, hinta noin 103,00 € 
 
 Laatua vaativa kotigourmet kokki ja keittiöalan ammattilainen arvostavat laadukasta 

HeirolPro -kaasupoltinta. Piezo-sytytyksellä toimivan polttimen runko on ruostumatonta 
terästä. Liekitin soveltuu sekä koti- että ravintolakäyttöön.  

 HeirolPro -liekitin, hinta noin 37,80 € 
 
 Cerasafe+ -pannulla ruoan valmistaminen on helppoa: lämpö jakautuu pannulla tasaisesti ja 

kolminkertainen, keraamisesti vahvistettu pinnoite kestää käytössä. Pannujen pinnoitteessa 
ei ole käytetty PFOA:ta. Paistinpannun runko ja kahva ovat ruostumatonta terästä ja 
niittikiinnitetyt kahvat kestävät myös uunikäytössä. Paistinpannu soveltuu kaikille 
liesityypeille.    
Cerasafe+ Steely -paistinpannu, 28 cm noin 68,80 €  

 
 Heirolin näyttävät puiset maustemyllyt ovat ruokaharrastajan ja sisustajan toivelahja. 

Myllyissä on keraaminen, säädettävä koneisto, jolla voidaan jauhaa pippurien lisäksi 
kuivattuja yrttejä ja merisuolaa. Myllyissä on kymmenen vuoden koneistotakuu.  

  Puinen maustemylly; korkeus: 22 cm; värivaihtoehdot: valkoinen, punainen ja musta; hinta 
noin 25,00 € 

 
 Heirolin laadukkaalla, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kuorimaveitsellä kuoritaan 

vaivatta vihannekset ja juurekset. Julienneraudalla valmistuvat nopeasti juuri oikeanlaiset 
julienne-vihannekset. Julienneraudalla valmistat helposti myös spaghettimaista nauhaa, 
esimerkiksi kesäkurpitsan maltoa herkulliseen kesäkurpitsapastaan.  

 Kuorimaveitsi, hinta noin 7,90 € 
 Juliennerauta, hinta noin 7,90 € 
 
 Heirol-viilaraastimella raastaminen on helppoa: tukevasta kahvasta saa hyvän otteen ja 

käytännöllinen liukumaton pää pitää raastimen paikoillaan. Raastimien veitsen terävät 
etsatut laserterät raastavat vaikeammankin raaka-aineen helposti. Raastimissa on kaksi 
terävaihtoehtoa: hieno ja keskikarkea.  

 Viilaraastin; terävaihtoehdot: hieno ja keskikarkea; hinta noin 13,00 €  
 
 Heirolin puiset Chef-leikkuulaudat on valmistettu FSC-sertifioidusta pyökistä. Sertifikointi 

takaa, että tuotteen materiaalina on käytetty puuta, joka on ekologisesti, eettisesti ja 
sosiaalisesti hyvin hoidetusta metsistä. Reilunkokoiset yli 4 cm paksut leikkuulaudat ovat 
varmasti myös vaativamman kokin mieleen.  

 Chef -leikkuulauta; koot: 38x40x4,2 cm, 35,5x51x4,5 cm, hinta noin 53,80 € ja 77,80 €  
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 Useita kansainvälisiä palkintoja voittaneiden Pro Balance -veitsien käyttömukavuus perustuu 

innovatiiviseen tekniikkaan, jonka avulla veitsi voidaan tasapainottaa omien mieltymysten 
mukaiseksi kahvan sisään laitettavilla painoilla. Sarjasta löytyvät veitset kaikkiin 
käyttötarkoituksiin. Santoku-veitsi ja 21 cm kokkiveitsi ovat kestävät lahjat ruoanlaitosta 
innostuneelle. 

 Pro Balance Santoku -veitsi; hinta noin 99,00 €  
Pro Balance -kokkiveitsi 21 cm; hinta noin 95,00 € 

 
 Lahjaideat terveellisestä elämäntavasta nauttivalle 
 Pro Balance -salaattiveitsi säilyttää salaatin kauniin värisenä. Muovisella salaattiveitsellä 

leikattaessa salaatin reuna ei tummu ikävän näköiseksi, sillä tummuminen johtuu teräksen ja 
hapen reaktiosta. Myös Pro Balance-sarjan salaattiveitsessä on painot kahvassa veitsen 
tasapainottamiseksi. Veitsi on valmistettu muovista. 

 Pro Balance -salaattiveitsi, hinta noin 19,90 € 
 
 Fuel-eväsrasia pitää eväät kylmänä ja salaatin raikkaana pakastimeen laitettavan 

kylmäpakkauksen avulla jopa neljä tuntia. Tilavassa rasiassa on myös erillinen purkki 
salaatinkastikkeelle tai levitteelle.  

 Heirol Fuel salaatti- ja eväsrasia, värivaihtoehdot vihreä ja punainen, hinta noin 21,90 € 
 
 Heirolin ananaskuorija irrottaa hedelmälihan helposti tuoreesta ananaksesta. 

Ruostumattomasta teräksestä ja muovista valmistettu kuorija leikkaa hedelmälihan irti 
spiraalimaiseksi nauhaksi. Ananaskuorija ja eksoottiset hedelmät ovat taatusti mieluinen 
lahja jouluherkkujen vastapainoksi.  

 Ananaskuorija, hinta noin 11,80 € 
 
 Joulupukin pienet yllätyslahjat tuttaville, naapureille ja läheisille 
 Halaus suola- ja pippurisetti on ihana pikkulahja ystävälle ja kattauksen sympaattinen 

yksityiskohta. Halaus-setin uutena värivaihtoehtona on beige-harmaa greige. Setissä toinen 
halaaja on aina valkoinen ja toinen joko musta, punainen tai greige.  

 Halaus suola- ja pippurisetti, hinta noin 7,70 € 
 
 Trudeaun lasinmerkkaajan avulla oma lasi on helppo tunnistaa muiden joukosta. Silikonista 

valmistetut kukanmuotoiset viinilasinmerkkaajat täydentävät juhlakattausta. Kukka on 
helppo kiinnittää lasin jalan ympärille. Tämä kestävä kukkakimppu on käytännöllinen muisto! 

 Trudeau viinilasinmerkkaaja, 12 kpl/setti, hinta noin 13,90 € 
 

Heirolin kirkkaasta akryylistä valmistetut maustemyllyt henkivät klassista muotoilua ja ne 
soveltuvat keittiöön ja kattaukseen. Myllyt on esitäytetty suolalla ja pippuriseoksella. 
Maustemyllyjen keraamisella koneistolla on kymmenen vuoden takuu. 
Heirol maustemyllysetti, korkeus: 15,5 cm, hinta noin 27,80 € 

 
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 
 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.  

 


