Sesonkikal
Tammikuu

Helmikuu

Uusi vuosi alkaa terveellisesti.

Helmikuussa
herkutellaan
ystävien kanssa!

Joululoma jatkuu

6.1. Loppiainen

5.2. Runeberginpäivä
14.2. Ystävänpäivä

Tammikuussa halutaan syödä terveellisesti täysjyvää,
ruista ja kasvisleipää.
Kokeile vaikka:
• Pariloitu Vaasan Minirouhepatonki kukkakaalitäytteellä
• SBS Kasvisleipä Pinaatti-omena lämpimän keiton kanssa
• Vaasan Ruispalat Rustiikki pussitettuna valmiiksi
helppoon mukaan myyntiin

Valmistaudu juhlapäivien
tarjoiluihin ajoissa.
Tarjoa SBS Poppin’ Purple,
Cookie Lover ja
Banana Split -donitseja.

Kokeile vaikka:
• SBS Rustic Karpaloleipä piristämään leipävalikoimaa
• Tuunaa Kotipullasta Runebergin pulla:
hilloa keskelle ja pomadaa ympärille
• Vaasan Sydänmunkki vaaleanpunaisella kuorrutteella: kaksi munkkia erikoishintaan

Toukokuu

xx
Kesäkuu

Keväällä
juhlitaan äitiä!

Juhlitaan valmistuneita ja juhannusta,
kesälomakausi alkaa!

xx

1.5.
Vappu
5.-12.5. Sydänviikko
12.5. Äitienpäivä
28.5. kansainvälinen
		 Burgeripäivä

7.6. Kansallinen munkkipäivä

Nyt on aika panostaa vitriiniin. Varaudu mökkeilijöiden kasvavaan määrään ja varmista kahvitarjoilujen ja eväsleipien
riittävyys.
Kokeile vaikka:

Muista äitejä tarjoamalla
Berliinin- ja Suklaisia munkkeja.
Päättäjäisjuhliin sopivat
perinteiset juhlaruoat.

• Rustic Sole sämpylä keväisin täyttein, salami,
idut ja avocado.
• Club Focaccia keväiseksi täytetyksi leiväksi:
kananrintaa, tomaattia ja majoneesia
• Sulhaspiirakat ja riisipiirakat munavoilla

Syyskuu
Satokauden antimet ja
rustiikkisuus kuuluvat syksyyn.

Sienestyskausi
9.-15.9. Leipäviikko

21.6. Juhannusaatto

9.-15.9. Hävikkiviikko

Valmistaudu leipäviikkoon laittamalla leipävalikoima
huippukuntoon ja kokeile viimeistään nyt taikinaleivontaa.
Tuunaa kahvileipiä pähkinöin ja marjoin syksyn kunniaksi.
Kokeile vaikka:
• Vaasan Rustiikkinen leipätaikina ja muut leipätaikinat
• Omenaiset, marjaiset ja pähkinäiset kahvileivät
• Portobello burger – jauhelihapihvin tilalla portobellosieni.

Kokeile vaikka:
• Kesällä maistuu pizza. Vaasan Pizzapohjalla pizzat
syntyvät helposti, katso leivontavideo!
• Täytetyt patongit ja Isot ruudut matkaeväiksi
• Kahvila, käy läpi Vitriinivallankumous-konseptimme!
• Donitseja ja muffinsseja turisteille herkuiksi

Lokakuu
Kanelipulla tekee
hyvää!

4.10.
13.10.
		
		

Korvapuustipäivä
Roosa nauha -päivä
Valmistaudu Halloweeniin!
Octoberfest

Lokakuussa Roosa pulla
-kampanjamme on täydessä
vauhdissa. Muista valmistautua
ajoissa ja tule mukaamme
tekemään hyvää!

Kokeile vaikka:
• Vaasan Kanelikierrepulla Roosa Nauha: paista itse
tai valitse sulattaen valmis
• Korvapuustit Korvapuustipäivään kaikkine
tuunauksineen
• Octoberfest-teemalla Pretzel burger

Reseptejä, tuoteideoita ja ratkaisuja

lenteri 2019
Maaliskuu

Huhtikuu

On siis kevät!

Hauskaa vappua!

3.3. Laskiaissunnuntai
5.3. Laskiaistiistai

8.3. Naisten päivä

Maaliskuussa alkaa malttamaton kevään odotus – tähän
tunnelmaan sopii hedelmäisyys ja värikkyys.
Kokeile vaikka:

14.4.
Palmusunnuntai
19.-22.4. Pääsiäinen
30.4.
Vappuaatto
Vapun munkit ovat helppoja
tuunattavia: kuorruta, sokeroi
tai täytä kermavaahdolla.

• Keväiset rahkapullat punttipullina Vaasan
Kotipullasta tuunaamalla. Katso leivontavideo!

Kokeile vaikka:
• Dipatuista munkeista on moneksi
• Uppopaista omat munkkisi munkkiaihiosta
• Kevääseen sopivat suolaiset croissantit,
tuunattuna vaikka juustolla ja oliivilla. Katso
leivontavideo!

• Vaniljakierrepulla Nutellalla Naistenpäivään

Heinäkuu

Elokuu

Turistit ja lomailijat
ovat liikkeellä.

Paluu arkeen ja sadonkorjuu.

Sadonkorjuu
Rapukausi

Kesälomat jatkuvat
Marjasato ilahduttaa
On the go -myynti

Paluu kouluun

Tartu innokkaasti rapukauteen saaristolaisteemalla: käytä leipien täytteenä kalaa ja katkarapuja. Opintielle palaavat koululaiset napostelevat pieniä suolaisia.

Heinäkuussa on paljon lomailijoita
Kokeile vaikka:
ja turisteja liikkeellä, jotka haluavat
• Premium burger tai hot dog –reseptejä
syödä hyvin ja herkullisesti. Käytä
turistinälkään
kahvileivissä runsaasti kesän marjoja
• Viinereitä tuoreilla mansikoilla tai mustikoilla
ja tarjoa laadukasta fast foodia.
• Raikkaasti täytettyjä ruokaisia pasteijakolmioita

Kokeile vaikka:
• Saaristolaispalaleipä tai SBS Jyväinen Luomu Ruisleipä
erilaisin lohitäyttein
• Paahtoleipää rapuruokien kanssa.
• Vaasan Koskenlaskija®-kierre koululaisen evääksi.

• Burger myös gluteenittomana!

Marraskuu

Joulukuu

Valmiina talveen!

Jouluna saa nauttia
herkuista!

31.10. Halloween
2.11. Pyhäinpäivä

10.11. Isänpäivä

Talven alkuun sopivat erilaiset täytetyt rieskat, vaikkapa
porotäytteellä. Munkit, muffinssit ja croissantit on helppo
tuunata halloweeniin erilaisilla kuorrutteilla.
Kokeile vaikka:
• Munkkeja mustalla tai oranssilla kuorrutteella
ja Halloween-koristeilla
• Perunarieska porolla
• Rieskanen leipäjuustolla ja lakkahillolla
• Suklaiset munkit isälle lahjaksi

www.lantmannen-unibake.fi

6.12.
Itsenäisyyspäivä
24.-26.12. Joulu
31.12.
Uudenvuoden
aatto

Joulu ei olisi mitään ilman joululeivonnaisia.
Pavé Hedelmäleipä ja Rustic Karpaloleipä sopivat joulun tunnelmaan. Itsenäisyyspäivää
voi juhlistaa Mustikkarahkapullalla, riisipiirakoilla ja sinivalkoisesti koristelluilla herkuilla.

Kokeile vaikka:
• Joulutorttu, Tähtitorttu, Piparimunkki…
• Kanelimunkki
• Kierrepullista tehty joulukranssi

