KAKKUVALIKOIMA

9-1/2021

Ota minut

kotiin mukaasi
ja tutustu

herkulliseen

kakkuvalikoimaamme!

Elosen Premium Täytekakut
Elosen Premium kakut ovat klassikkojen klassikkoja, jotka tuovat luksusta kahvipöytään! Sacher- ja juustokakkumme
leivotaan käsityönä kondiittorimestarin salaisella reseptillä parhaita raaka-aineita käyttäen. Maista ja ihastu!
08261 SACHERKAKKU 1000 g 10 hlö

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

14

PVÄ

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENIÄ MÄÄRIÄ PÄHKINÄÄ JA MAITOA
Ainesosat:
Sokeri,
vehnäjauho,
rypsiöljy, vesi, kaakaojauhe, aprikoosi,
kananmuna,
kovetettu
kookosrasva,
kaakaomassa,
kaakaovoi,
tärkkelys
(vehnä, peruna), glukoosisiirappi, konjakki,
nostatusaineet (E450, E500), emulgointiaineet
(E472e,
E471,
auringonkukkalesitiini),
sakeuttamis-aineet
(E440,
E452),
happamuudensäätöaineet
(E330,
E333),
säilöntäaine (E202), väri (E160a), suola ja
aromit (mm. vanilja).

18,95€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1596 kJ / 382 kcal, Rasvaa 21 g, josta tyyd.
rasvahappoja 5,0 g, Hiilihydraatteja 44 g, josta sokereita 32 g, Kuitua 1,6 g,
Proteiinia 3,4 g, Suolaa 0,12 g
		
Laktoosia 0 g

06918 JUUSTOKAKKU 800 g, 10 hlö

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

12

PVÄ

LAKTOOSITON

Klassinen, ihanan täyteläinen
juustokakku, jossa maistuu häivähdys
sitruunaa.

Ainesosat: Laktoositon tuorejuusto 30 %
[maito, kerma, suola, sakeuttamisaineet
(E407, E410), säilöntäaine (E202), hapate],
kananmuna,
sokeri,
vehnäjauho,
laktoo-siton maitorahka, laktoositon
voi, perunajauho, nostatusaine (E503ii) ja
aromit (vanilliini, sitruuna).
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1286 kJ / 303 kcal, Rasvaa 17 g, josta tyyd.
rasvahappoja 8,9 g, Hiilihydraatteja 30 g, josta sokereita 17 g, Kuitua 0,7 g,
Proteiinia 7,1 g, Suolaa 0,44 g 			
Laktoosia 0 g

18,95€

Yhdistä lahja
ja kortti!

Nyt saat Sacher-kakkumme
myös omalla kuvallasi. Ilahduta
kihlaparia, onnittele tuoretta
äitiä ja isää, muista syntymäpäiväsankaria tai vie ystävälle
kakku vaikka mökkituliasena.
			

Lue lisää ja tuunaa
kakkurasiasi osoitteessa:

www.kakkupalvelu.fi

27,90€

Täydelliset täytekakut
SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

12

PVÄ

0781 KINUSKIKREEMIKAKKU 800 g, 10 hlö
VÄHÄLAKTOOSINEN
Ainesosat: Kakkupohja [kananmuna, vehnäjauho, sokeri, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471,
E475), nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine (E202), suola], kasvirasvasekoite (26 %)
[rypsiöljy, kasvirasvat (palmu, kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine (E475), aromi, värit
(E150a, E160a)], ananas-aprikoositäyte [sokeri, vesi, ananas, aprikoosi, hyytelöimis-aineet
(E1442, E440), happamuudensäätöaineet (E330, E333), aromit], kinuski (13 %) (maito, voi,
sokeri, tärkkelyssiirappi), vesi ja krokantti (sokeri, riisi, kaura).

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1603 kJ / 384 kcal, Rasvaa 24 g, josta tyyd. rasvahappoja 8,9 g,
Hiilihydraatteja 38 g, josta sokereita 29 g, kuitua 0,5 g, Proteiinia 3,7 g, Suolaa 0,3 g Laktoosia 0,6 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

10

PVÄ

17,95€

0854 MANSIKKATÄYTEKAKKU 800 g, 10 hlö
VÄHÄLAKTOOSINEN
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, mansikka (12 %), kananmuna, laktoositon kerma,
tärkkelyssiirappi, rypsiöljy, emulgointiaineet (E471, E475), kovetettu kasvirasva (palmu, kookos),
maitojauhe, maitoproteiini, muunnettu maissitärkkelys, nostatusaineet (E450, E500),
stabilointiaineet (E263, E340), sakeuttamisaineet (E440, E401, E463), happamuudensäätöaine
(E330), suola, säilöntäaine (E202), väri (E120) ja aromit.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1035 kJ / 247 kcal, Rasvaa 8,3 g, josta tyyd. rasvahappoja 3,5 g,
Hiilihydraatteja39g,jostasokereita28g,Kuitua1,2g,Proteiinia3,6g,Suolaa0,4g Laktoosia0,3g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

12

PVÄ

17,95€

0713 TROPICAL HEDELMÄTÄYTEKAKKU 800 g, 10 hlö
LAKTOOSITON, MAIDOTON
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, rypsiöljy, kasvirasva (SG-palmu, kookos), kananmuna,
vesi, ananas, passionhedelmä, aprikoosi, glukoosi-fruktoosisiirappi, suklaahile [sis.
mm. kaakaomassa, kaakaojauhe], muunnettu tärkkelys (maissi, peruna), mangojauhe,
omenasose, emulgointiaineet (E471, E475), hyytelöimisaineet (E440, E460, E466, E415),
happamuudensäätöaineet (E330, E331, E333), nostatusaineet (E450, E500), suola, säilöntäaine
(E202), väri (E160a) ja aromit. Tuote sisältää 7 % hedelmää.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1430 kJ / 344 kcal, Rasvaa 21 g, josta
tyyd. rasvahappoja 7,1 g, Hiilihydraatteja 35 g, josta sokereita 25 g, Kuitua
1,0 g, Proteiinia 3,0 g, Suolaa 0,4 g
Laktoosia 0 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

10

PVÄ

17,95€

0809 KÄPYKAKKU 750 g, 10 hlö

Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.

LAKTOOSITON • MAIDOTON
Ainesosat: Kakkupohja (kananmuna, vehnäjauho, sokeri, kaakaojauhe,
nostatusaineet [E450, E500], emulgointiaineet [E471, E475], suola, säilöntäaine
[E202], aromi), marsipaani (24 %)(sokeri, manteli, glukoosisiirappi, makeutusaine
[E420], värit [E160a, E120, E150c, E153], säilöntäaine [E202]), kasvirasvasekoite
(kasvirasva ja -öljy (rypsi, palmu, kookos), sokeri, vesi, suola, emulgointiaine [E475],
aromit, happamuudensäätöaine [E330]), vadelmahillo (sokeri, vadelma, vesi,
hyytelöimisaineet [E440, E1422], happamuudensäätöaineet [E330, E333], säilöntäaine
[E202]), vesi ja sokeri.
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1219 kJ / 297 kcal, Rasvaa 13 g, josta
tyyd. rasvahappoja 5,5 g, Hiilihydraatteja 42 g, josta sokereita 34 g,
Kuitua 0,8 g, Proteiinia 2,4 g, Suolaa 0,3 g
Laktoosia 0 g

14,95€

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

4

PVÄ

08775 KERMALAKKAKAKKU 550 g
LAKTOOSITON
Ainesosat: Kakkupohja [vehnäjauho, kananmuna, sokeri, rypsiöljy, vesi, nostatusaineet
(E450, E500), jodioitu suola, emulgointiaineet (E471, E475), säilöntäaine (E202)],
lakkahillo [sokeri, lakka, vesi, sakeuttamisaine (E440), happamuudensäätöaineet (E330,
E333), säilöntäaine (E202)], laktoositon kerma 12%, kasvirasvasekoite [vesi, kasviöljyt ja
-rasvat (palmu, auringonkukka), sokeri, stabilointiaineet (E420ii, E463), emulgointiaine
(E472e), suola, aromit, väri E160a], vesi, hyytelö [vesi, sokeri, hyytelöimisaine (E440),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), säilöntäaine (E202), aromi] ja krokantti (sokeri, riisi).
Lakkapitoisuus 8%.

19,90€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1145 kJ / 275 kcal, Rasvaa 12 g, josta tyyd. rasvahappoja
6,3 g, Hiilihydraatteja 36 g, josta sokereita 26 g, Kuitua 1,4 g, Proteiinia 3,8 g, Suolaa 0,36 g
Laktoosia 0 g
SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

4

PVÄ

08773 KERMAMANSIKKAKAKKU 900 g, 10 hlö
LAKTOOSITON
Ainesosat: Kakkupohja [kananmuna, vehnäjauho, sokeri, rypsiöljy,
emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), säilöntäaine (E202),
suola], vadelmahillo [sokeri, vadelma, tärkkelyssiirappi, vesi, hyytelöimisaineet
(E440), glyseroli, väri (E120), säilöntäaine (E202)], kerma (18%), mansikka
(13%), kasvirasvasekoite (vesi, kovetettu kasvirasva ja –öljy (palmu, rapsi,
auringonkukka, maissi, soija), sokeri, stabilointiaineet (E420, E463), maitoproteiini,
emulgointiaineet (E472e,b, soijalesitiini), suola, aromit, väri (E160a)], vesi, hyytelö
(vesi, sokeri, hyytelöimisaineet (E440, E401, E1422), happamuudensäätöaineet
(E330, E331), säilöntäaine (E202), aromi], liivate ja krokantti (sokeri, riisi, kaura).

24,95€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1038 kJ / 249 kcal, Rasvaa 13 g, josta tyyd. rasvahappoja
6,6 g, Hiilihydraatteja 30 g, josta sokereita 22 g, Kuitua 0,8 g, Proteiinia 3,3 g, Suolaa 0,3 g
Laktoosia 0 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

4

PVÄ

07473 KERMAVADELMAKAKKU 900 g, 10 hlö
LAKTOOSITON
Ainesosat: Kakkupohja [vehnäjauho, kananmuna, sokeri, rypsiöljy, vesi, nostatusaineet
(E450, E500), jodioitu suola, emulgointiaineet (E471, E475), säilöntäaine (E202)],
laktoositon kerma (16%), vadelmahillo [sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaineet (E1442
peruna, E440), säilöntäaine (E202)], kasvirasvasekoite [vesi, kovetettu kasvirasva ja -öljy
(palmu, auringonkukka), sokeri, stabilointiaineet (E420ii, E463), emulgointiaine (E472e),
suola, aromit, väri E160a], vesi, vadelma, hyytelö [vesi, sokeri, hyytelöimisaine (E440),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), säilöntäaine (E202), aromi] ja krokantti (sokeri, riisi).
Vadelmapitoisuus 11%.

24,95€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1064 kJ / 254 kcal, Rasvaa 12 g, josta tyyd.
rasvahappoja 6,5 g, Hiilihydraatteja 33 g, josta sokereita 26 g, Kuitua 0,8 g, Proteiinia
3,2 g, Suolaa 0,3 g
			
Laktoosia 0 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

4

PVÄ

08421 OMENAUNELMAKAKKU 940 g 8-10 hlö
LAKTOOSITON
Ainesosat: Laktoositon kerma, omena (27 %), sokeri, vesi, vehnäjauho, laktoositon
voi, kananmuna, glukoosi-fruktoosisiirappi, muunnettu maissitärkkelys, liivate,
sakeuttamisaineet (E440, E466), suola, kaneli, happamuudensäätöaine (E330,
E331, E334), säilöntäaine (E202), kosteudensäilyttäjä (E422), emulgointiaine (E471),
nostatusaine (E503ii), värit (E160a, E131, E104, E171), aromit (mm. vanilja) ja koristeet
(mm. kaakaovoi, kaakaojauhe, kookosrasva, värit (E100, E141)).

24,95€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1040 kJ / 249 kcal, Rasvaa 13 g, josta tyyd.
rasvahappoja 7,6 g, Hiilihydraatteja 31 g, josta sokereita 20 g, Kuitua 1,1 g,
Proteiinia 2,1 g, Suolaa 0,13 g
Laktoosia 0 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

4

PVÄ

07891 KERMA-VADELMARAITA 2250 g, 25 hlö

Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.

LAKTOOSITON
Ainesosat: Vadelmahillo (sokeri, vadelma, vesi, hyytelöimisaineet [E440, E1442], happ.
säätöaineet [E330, E333], säilöntäaine [E202]), leivospohja (kananmuna, vehnäjauho,
sokeri, nostatusaineet [E450, E500], emulgointiaineet [E471, E475], suola, säilöntäaine
[E202], aromi), kerma, kasvirasvasekoite [vesi, kovetettu kasvirasva ja -öljy (palmu, rapsi,
auringonkukka, maissi, soija), sokeri, stabilointiaineet (E420, E463), maitoproteiini,
emulgointiaineet (E472e,b, soijalesitini), suola, aromit, väri (E160a)], vesi, krokantti (sokeri,
riisi, kaura), sokeri ja liivate.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1035 kJ / 249 kcal, Rasvaa 9,0 g, josta tyyd.
rasvahappoja 6,9 g, Hiilihydraatteja 39 g, josta sokereita 29 g, Kuitua 0,9 g,
Proteiinia 2,6 g, Suolaa 0,2 g
Laktoosia 0 g

59,00€

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

10

PVÄ

07435 MINTTUKARAMELLIKAKKU 450 g, 4-5 hlö
LAKTOOSITON
Ainesosat: Laktoositon kerma, vehnäjauho, sokeri, vesi, kananmuna, kovetettu

kasvirasva ja öljy (palmu, auringonkukka), rypsiöljy, kaakaojauhe, glukoosifruktoosisiirappi, liivate, piparminttuöljy, emulgointiaineet (E471, E477, E481),
muunnettu maissitärkkelys, maitoproteiini, sakeuttamisaineet (E440, E422,
E415), happamuudensäätöaineet (E330, E331), nostatusaineet (E450, E500),
suola, värit (punajuurijauhe, E120), aromit (mm. minttu, vanilja).
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1385 kJ / 335 kcal, Rasvaa 23 g, josta tyyd.
rasvahappoja 13 g, Hiilihydraatteja 27 g, josta sokereita 20 g, Kuitua 0,7 g, Proteiinia
3,7 g, Suolaa 0,3 g
				
Laktoosia 0 g

9,95€

Lempeän minttuinen Minttukaramellikakku on pirteä

hyydykekakku! Anna kakusta palautetta QR-koodilla!
Kakun ka. on (elokuussa 2020) jopa 9,12!

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

10

PVÄ

07425 TIRAMISUKAKKU 450 g, 4-5 hlö
VÄHÄLAKTOOSINEN
Ainesosat: Laktoositon kerma, vehnäjauho, sokeri, vesi, kananmuna, kovetettu

kasvirasva ja öljy (palmu, auringonkukka), rypsiöljy, kaakaomassa, kaakaojauhe,
mascarponejauhe, glukoosisiirappi, liivate, emulgointiaineet (E471, E477, E481,
soijalesitiini), muunnettu maissitärkkelys, maitoproteiini, sakeuttamisaineet
(E440, E422, E415), happamuudensäätöaineet (E330), nostatusaineet (E450,
E500), säilöntäaine (E202), suola, väri (porkkanauute), aromit (mm. kahvi, vanilja).
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1308 kJ / 316 kcal, Rasvaa 22 g, josta tyyd.
rasvahappoja 12 g, Hiilihydraatteja 25 g, josta sokereita 18 g, Kuitua 0,8 g,
Proteiinia 3,5 g, Suolaa 0,26 g
		
Laktoosia 0,15 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

10

PVÄ

9,95€

07433 MANGO-PASSIONKAKKU 440 g, 4-5 hlö
LAKTOOSITON
Ainesosat: Laktoositon kerma, vehnäjauho, kananmuna, vesi, laktoositon

maitorahka, rypsiöljy, passionhedelmä (2 %), glukoosi-fruktoosisiirappi,
dekstroosi, mangojauhe (0,9 %), muunnettu maissitärkkelys, omenasose, liivate,
hyytelöimisaineet (E440, E460, E466, E415), happamuudensäätöaineet (E330,
E331), emulgointiaineet (E471, E475), nostatusaineet (E450, E500), jodioitu
suola, säilöntäaine (E202), väri (E160a) ja luontaiset aromit.

9,95€

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1061 kJ / 256 kcal, Rasvaa 16 g, josta tyyd.
rasvahappoja 8,4 g, Hiilihydraatteja 23 g, josta sokereita 16 g, Kuitua 0,5 g,
Proteiinia 4,0 g, Suolaa 0,23 g
			
Laktoosia 0 g

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

Vegaaninen

10

PVÄ

07423 MUSTAHERUKKAKAKKU 450g, 4-5 hlö
LAKTOOSITON • VEGAANINEN • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRÄN
KANANMUNAA, MAITOA JA PÄHKINÄÄ
Ainesosat: Vehnäjauho, sokeri, vesi, rypsiöljy, mustaherukka (10 %),
tärkkelys (tapioka, maissi, peruna), kaura, kovetettu palmurasva, glukoosifruktoosisiirappi, vehnägluteeni, sakeuttamisaineet (E440, E464, E418),
happamuudensäätöaineet (E330, E331), dekstroosi, suola, nostatusaineet (E450,
E500), emulgointiaineet (E471, E481), stabilointiaineet (E404, E339, E422),
säilöntäaine (E202), jauhonparanne (askorbiinihappo), väri (E160a), vaniljauute.
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1178 kJ / 281 kcal, Rasvaa 14 g, josta
tyyd. rasvahappoja 8,8 g, Hiilihydraatteja 35 g, josta sokereita 25 g,
Kuitua 1,5 g, Proteiinia 2,3 g, Suolaa 0,42 g
Laktoosia 0 g

9,95€

Maista Elosen herkulliset hyydykekakut. Pienempään arjen juhlaan sopii mainiosti pirteä Minttukaramelli, hedelmäinen Mango-Passion, Italian makuja lainaava Tiramisu, vegaanillekin maistuva Mustaherukka tai Mustikkainen Helmi-juustokakku.
Maista myös ihana Vadelmamarmorikakku!

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +6˚C:SSA

10

PVÄ

07035 VADELMAMARMORIKAKKU 600 g
LAKTOOSITON
Ainesosat: Laktoositon kerma, sokeri, vehnäjauho, kananmuna, vesi,
laktoositon
maitorahka, rypsiöljy, vadelma (4 %), glukoosi-fruktoosisiirappi, dekstroosi, liivate,
sakeuttamisaineet (E440, E422), muunnettu maissitärkkelys, emulgointiaineet (E471, E475),
nostatusaineet (E450, E500), happamuudensäätöaine (E330, E331), jodioitu suola, säilöntäaine
(E202), väri (E120) ja aromit.

Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1127 kJ / 271 kcal, Rasvaa 15 g, josta tyyd.
rasvahappoja 7,6 g, Hiilihydraatteja 29 g, josta sokereita 21 g, Kuitua 0,7 g,
Proteiinia 4,4 g, Suolaa 0,27 g 			
Laktoosia 0 g

13,90€

Raikas täytekakku, jossa on kotimaista vadelmatäytettä sekä vadelman,
punaherukan ja puolukan makuista kermahyydykettä.

SÄILYTETTÄVÄ
ALLE +8˚C:SSA

10

PVÄ

07150 HELMI JUUSTOKAKKU 500g

Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.

LAKTOOSITON • SAATTAA SIS. PIENEN MÄÄRÄN KANANMUNAA.
Tuorejuustokakku mustikkatäytteellä
Ainesosat: Laktoositon kerma (Suomi), sokeri, laktoositon tuorejuusto (13
%) (pastöroidusta maidosta), vesi, vehnäjauho, laktoositon voi, mustikka,
kovetettu kasvirasva (palmu, auringonkukka), inverttisokerisiirappi, rypsiöljy,
muunnettu maissitärkkelys, maitoproteiini,
glukoosi-fruktoosisiirappi,
liivate, dekstroosi, emulgointiaine (E472e), sakeuttamisaineet (E440, E463)
happamuudensäätöaineet (E330, E331), kosteudensäilyttäjä (E422), säilöntäaine
(E202), nostatusaine (E500), jodioitu suola, luontaiset aromit (mm. sitruuna,
vanilja), koristeet [sis.mm. kaakaovoi, maitojauhe, soijalesitiini, väri (E171,
E172)]. Kakku on laktoositon. Valkosuklaakoriste sisältää laktoosia.
Ravintosisältö / 100 g: Energiaa 1331 kJ / 320 kcal, Rasvaa 23 g, josta tyyd.
rasvahappoja 14 g, Hiilihydraatteja 24 g, josta sokereita 16 g, Kuitua 0,4 g, Proteiinia
3,4 g, Suolaa 0,46 g
			
Laktoosia 0 g

13,90€

Kakkutilauksen voit tehdä:
•
•
•
•
•

Myymälässä suoraan Elonen Artessa -myymäläleipomon henkilökunnalle.
Soittamalla myynnin numeroomme 020 7070 200 (ark. klo 8.00-15.30)
Soittamalla suoraan myyntiedustajallemme (ark. klo 8.00-15.30)
Tai lähettämällä tilauksesi sähköpostilla myynti@elonen.fi
Mainitse tilausta tehdessäsi, mistä toimipisteestä noudat kakun. Varmista
tilausta tehdessäsi noutoaika. Toimipisteiden aukioloajat vaihtelevat.
Kahvilat:
• Cafè Elonen Artessa Jämsä
• Cafè Elonen Artessa S-market, Jämsä
• Cafè Elonen Artessa Jyväskeskus,
Jyväskylä
• Cafè Elonen Artessa Päivölä, Seinäjoki
• Elonen Artessa Ideapark, Seinäjoki
• Mummin Pullapuoti, Forum, Jyväskylä
• Mummin Pullapuoti, Seppälä, Jyväskylä

Myymäläleipomot:
• Elonen Artessa Keljo, Jyväskylä
• Elonen Artessa Seppälä, Jyväskylä
• Elonen Artessa Palokka, Jyväskylä
• Elonen Artessa Turtola, Tampere
• Elonen Artessa Lielahti, Tampere
• Elonen Artessa Elo, Ylöjärvi
• Elonen Artessa Karisma, Lahti

Tilaukset viimeistään klo 12.00 noutoa edeltävänä arkipäivänä.

TAMPERE - PORI HÄMEENLINNA

Myyntiedustaja
Päivi Venttola
Puh. 040 5488 059
Puh. 020 7070 212

paivi.venttola@elonen.fi

KESKI-SUOMI

Myyntiedustaja
Olli Hokkanen
Puh. 040 515 0886

Puhelinmyynti
Teija Heinonen
Puh. 020 7070 214

teija.heinonen@elonen.fi

olli.hokkanen@elonen.fi

Elonen Oy Leipomo

Puh. 020 7070 200

Myynti • myynti@elonen.fi

www.elonen.fi

Patalahdenkatu 1, 42100 Jämsä

Puhelinmyynti
Outi Oinonen
Puh. 020 7070 215

outi.oinonen@elonen.fi

