Joulua kohti aromikkailla chilihilloilla
Snack2you:n herkulliset chilihillot ja snacksit tarjoavat
sopivasti tulisuutta myös joulun aikaan. Tervetuloa
maistelemaan jouluun sopivia makuja mökkiimme – tarjolla on
26 erilaista makua ja kaikkea saa maistaa! Meiltä löydät myös
lahjaideat pukinkonttiin ja erilaiset herkut joulun ja uudenvuoden
juhlintaan.
Chili hillot ja kastikkeet joulupöytään
Buka´s on maailmankuulu huippuravintola, joka kehitti maukkaan chili hillo- ja
kastikesarjan. Brändi on valloittanut chilin ystävien sydämet jo 40 maassa.
Valikoimasta löytyy jokaiseen makuun chili-hillon sopivia vivahteita, miedosta
tuliseen, marjaisesta hedelmäiseen. Chilihilloista on tarjolla 3 purkin
lahjapakkaus, joka myydään tarjoushintaan.
Makeat snacksit joulun herkkupöytään
Snack2you -snacksit ovat nopeasti nousseet suomalaisten suosikeiksi.
Tuoteperheeseen kuuluu ruistikut, leipäsipsit, sipsit, makeat gluteenittomat
tuotteet ja kuorrutetut pähkinät. Monia makuja herkuttelu hetkiin, kuten
kaakao-, appelsiini ja toffeemaissipalloja, jotka ovat myös gluteenittomia.
Tervetuloa tutustumaan chilin taikaan Helsingin Kansainvälisten
Joulumarkkinoiden mökkiin 402. Ja vaikka Chili ei vielä sopisi joulupöytäsi
antimiin, uuden vuoden aaton napostelujen kanssa chili-tuotteemme ovat mitä
parhaimmillaan.
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Towards to Christmas with chili jams
Snack2you:n herkulliset chilihillot ja snacksit tarjoavat
sopivasti tulisuutta myös joulun aikaan. Tervetuloa
maistelemaan jouluun sopivia makuja mökkiimme numero 402
– tarjolla on 26 erilaista makua ja kaikkea saa maistaa! Meiltä
löydät myös lahjaideat pukinkonttiin ja erilaiset herkut joulun ja
uudenvuoden juhlintaan.
Towards to Christmas with chili jams
Sanck2you’s delicious chili jams and snacks offers fittingly hot spicy also at
Christmas time. Welcome to sample suitable hot spicy tastes for Christmas time
to our stall number 402 – We are offering 16 different flavour and everything can
be tasted. You will find also gift ideas to Christmas gifts and many goodies for
Christmas and new years party.
Chili jams and sauces to Christmas table
Snacks have emerged as a finnish favourite rapidly. Product family includes also
rye sticks, bread chips, chips, sweet gluten free products and glazed nuts. Many
flavors to moment of goodies, suchs as cacao-, orage and corn toffee balls, which
are also gluten free.
Welcome to get known to magic of chili to Helsinki International Christmas
Market stall number 402. Even if chili wouldn't apply to your Christmas table, our
chili products are at their best as a new years eve snacks.
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