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Kultasuklaan tehtaalla on joulun trendit hallussa 
 
Luksussuklaasta käsityönä valmistettuja korkokenkiä ja muita taidokkaita figuureita. Kilo 
suklaaihanuutta, kokoelma laadukkaita suomalaisia konvehteja tai rubiininpunainen 
makuelämys. Joulupiparinmakua, sirkkasuklaata, kauraa & mustikkaa valkosuklaassa tai 
vaikkapa suklaaseen upotetun vaahtokarkin makeutta. Tässä muutamia sesongin 
trendikkäimmistä suklaahiteistä lahjaksi ja juhlapöydän herkuksi.   
 
Käsityönä valmistetut suklaat tarjoavat hienoja makuelämyksiä jouluihmisille. Kultasuklaan 
laajasta valikoimasta löytyvät perinteisemmät herkut sekä rohkean luovat tuoteinnovaatiot, laatua, 
luksusta ja vastustamattomia makuja arvostaville suklaanystäville. Talvisesonki tuo tullessaan 
uusia makuyhdistelmiä sekä säihkyviä juhlapakkauksia.  
 
”Seuraamme tarkasti trendejä ja valmistamme tuotteita nautinnolla, parhaita belgialaisia suklaan 
valmistuksen perinteitä seuraten. Suklaa on lahjatuotteena yksi tyylikkäimmistä 
huomionosoituksista. Haluamme, että kotimaiset, käsintehdyt tuotteemme kertovat puolestasi 
välittämisestä ja arvostamisesta”, sanoo suklaayrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen. 
 
Kultasuklaa on valmistanut suklaisia herkkuja jo kolmella vuosikymmenellä. Yhtiö lanseerasi muun 
muassa Piparisuklaan ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 2005. Joulukahvin seuralaisiksi sopivat 
erinomaisesti Piparimaitosuklaa tai Piparitryffeli. Tämä verraton makupari on taatusti 
joulunmakuinen. 
 
Lahjaksi korkkarirasia tai täydellinen valikoima käsintehtyjä konvehteja 
 
Kultasuklaan tuotteissa satsataan hienon makuelämyksen lisäksi aina myös tuotteiden 
taidokkaaseen ja silmiä hivelevään ulkonäköön. Sesongin hittituotteeksi on nousemassa muun 
muassa tyylikkääseen kenkärasiaan pakattu ihastuttava suklaakorkokenkä täynnä maistuvia 
konvehteja. Yhtiö valmistaa erilaisia suklaafiguureita, joista voi valita ilahduttavimmat maut ja 
muodot lahjansaajalle.  
 
Taidolla valmistettu ja huolella valittu kokoelma suklaakonvehteja on aina kaunis lahja. Ja hän, 
joka todella himoitsee suklaata, ilahtuu aivan varmasti saadessaan jättilevyn pipari-, Rocky Road -
maitosuklaata tai kaura-mustikkavalkosuklaata. 
 
Jalojen juomien viehättävät kumppanit 
 
Kultasuklaan oman makuraadin mukaan Natural tummasuklaalevy tai juhlarasioihin pakatut 
tummasuklaakonvehdit ovat erinomainen makupari vahvan punaviinin kanssa. Vielä 
pontevamman makufiiliksen ja lämpöä pakkaspäiviin tuo chilitummasuklaalevyn ja voimakkaan 
punaviinin yhdistelmä. 
 
Juhlapöydän kruunaa tyylikäs Suklaakorkkari vähintään kuohuviinin, mieluiten samppanjan kanssa 
nautittuna. Mansikkakonvehdit tuovat loisteliaasti kuplivan juoman karaktäärin esille.  
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Kultasuklaan konvehtirasiat makuyhdistelmineen ovat jokaisen juhlapöydän charmikas café avec. 
Valikoimissa esimerkiksi Juhlarasia, uutuusrasia Secrets, tai vaikkapa villimpinä vaihtoehtoina 
Sirkkasuklaat ja erilaiset raakasuklaakonvehdit. 
 
Tänä syksynä Kultasuklaa lanseerasi maailmanuutuuden, aidosti vaaleanpunaisen Ruby-
suklaalaadun. Rubiinisuklaan marjaisa ja jopa kermainen maku korostuu viehättävästi 
kermapohjaisten liköörien kanssa. 
 
Ulkoilupäivän valloittavat retkiherkut 
 
Raikkaan talvisen ulkoilupäivän evääksi sopii mainiosti marjanmakuinen tee ja 
omenakanelivalkosuklaa. Lähtiessään kinkunsulatustalkoisiin rinteeseen tai hiihtolenkille voi 
mukaansa pakata lämpöä ja energiaa tuovaa rommirusinatummasuklaata, joka sopii täydellisesti 
kaakaon kanssa. Kuuman kaakaon seuraksi sopii erinomaisesti myös kunnon makeapommi Rocky 
Road vaahtokarkkeineen ja toffeepaloineen. 

 
Sesongin upeat lahjat vaivattomasti verkkokaupasta tai Kultasuklaan myymälöistä 
 
Kultasuklaan verkkokaupassa on helppo tehdä jouluostoksia kiireettömästi ja vaivattomasti. 
Verkkokauppa osoitteessa: www.kultasuklaa.fi.  Tunnelmallisille jouluostoksille kannattaa 
suunnata myös Kultasuklaan myymälöihin, Helsingin Vanhaan Kauppahalliin ja Iittalan Lasimäen 
tehtaanmyymälään. 
  
Lisätiedot: Juha-Pekka Kärkkäinen, suklaayrittäjä, toimitusjohtaja, Kultasuklaa Oy,  
                    puh. 040 5954414, juha.karkkainen@kultasuklaa.fi 
                    Tiedote luettavissa myös sähköisessä muodossa: www.kultasuklaa.fi 
 
Iittalan Lasimäen suklaatehtaassa on valmistettu suklaata vuodesta 1991 lähtien. Kultasuklaan tuotteissa yhdistyvät 
eurooppalaisen suklaanvalmistustaidon parhaat perinteet sekä puhtaat raaka-aineet. Suklaamestariemme 
käsityöntaito takaa tuotteidemme laadun. Tavoitteenamme on valmistaa parhaista mahdollisista raaka-aineista 
suklaanautintoja suomalaiseen makuun. Haluamme olla rohkeita uudistajia: olemme tuoneet ensimmäisinä 
markkinoille mm.  salmiakki-, pipari- ja sirkkasuklaat. Kultasuklaa on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja saamme käyttää 
Avainlippu-tunnusta. www.kultasuklaa.fi. Löydät meidät myös Facebookista. 

 

 
 

Kultasuklaa valmistaa käsityönä joulun trendikkäimmät suklaatuotteet.   


