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YRITYKSEMME

Lappi on suomalainen 
perheomistuksessa oleva 
jäätelötehdas.

Lappi-jäätelötehtaalla on kaikki 
alan kokemus ja tietämys, jotta 
asiakkail le voidaan tarjota 
laadukasta ja aitoa Suomessa 
valmistettua ital ialaista jäätelöä.

Jäätelömme valmistetaan parhaista raaka-aineista.
Lappi tarjoaa asiakkail leen uusia ideoita ja innovati ivisia 
tuotteita jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta.

Lappi on ainoa suomalainen alan yritys, joka tarjoaa asiakkail-
leen ammattitaitoa ja valmiita ratkaisuja l i iketoimintaan.
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YKSI MAAILMA, YKSI PERHE, 
LAPPI HALUAA OLLA AVOIN KAIKILLE!

HAND
MADE
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TRADITIONAL

VEGAN

FRUITS & 
BERRIES

WELLNESS

Jäätelöt valmistetaan ital ialaisia 
perinteitä kunnioittaen tarkkaan 

valituista raaka-aineista, jotka ovat 
tunnettuja laadustaan.

Vegaaniystäväll iset tuotteet ovat 
hyvin kysyttyjä täl lä hetkellä.

Luontoa ja maapallon tulevaisuutta 
kunnioittaen Lappi on 

kehittänyt kermaisen täyteläisiä 
vegaanijäätelöitä.

Valikoimaamme kuuluu myös 
tuoreista hedelmistä ja marjoista 

valmistettuja jäätelöitä

Nämä jäätelöt tyydyttävät jälkiruuan 
himosi unohtamatta terveyttäsi.

Kevyempi tapa nauttia Lappi- 
jäätelöistä.

PÄÄRYHMÄT
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CLASSIC

SPECIAL FLAVORS

NUTS

CODE

CODE

CODE

PAKKAUS

PAKKAUS

PAKKAUS

TUOTE

TUOTE

TUOTE

Gluten Free Lactose Free Vegan Kosher Halal

6430074110000 5 L
Azzuro cream
Maku lapsuudesta (miedosti purkan 
makuinen) 

6430074110024

6430074110178

6430074110185

6430074110192

5 L
Karamelli
Täyteläisen kinuskinen jäätelö

Piparminttu 
Raikas piparmintun maku

Saffron
Jäätelö jossa arvokas sahramin maku

Tryffeli
Suklaan, karamellin ja Hasselpähkinän 
makuinen jäätelö, joka sisältää 60 % 
Italialaista suklaarouhetta

6430074110031 5 L
Kookos 
Tuore, raikas ja täyteläinen kookoksen 
maku

6430074110048

6430074110161

5 L
Lakritsi 
Perinteinen lakritsijäätelö, joka on valmis-
tettu käyttäen 100% luomulakritsijauhetta

Nero 
Maukas jäätelö, jonka maku muistuttaa 
Oreo- keksejä

6430074110062
5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

5 L

Mansikka
Kermainen mansikkajäätelö

6430074110086 5 L
Nocciolotta
Hasselpähkinän- ja suklaanmakuinen 
kermainen jäätelö

6430074110093 5 L
Pistaasi
Valmistukseen käytetään 100% pistaasi-
tahnaa suoraan Italiasta

6430074110147 5 L
Hasselpähkinä
Hasselpähkinän makuinen jäätelö

6430074110109

6430074110154

5 L
Suklaa
Perinteinen suklaajäätelö, puhtaasta 
kaakaojauheesta

Tiramisu 
Espresson- kaakaon- ja 
konjakinmakuinen jäätelö

6430074110079 5 L
Matcha
Jauhettu vihreän teen lehdistä

6430074110123 5 L
Vanilja
Ranskalainen vaniljajäätelö
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FRUITS & BERRIES
CODE PAKKAUSTUOTE

6430074110208
Sitruunasorbetti
Aina tuore ja raikas maku

6430074110062

6430074110116

5 L

5 L

Mansikkasorbetti
Sisältää 39% luonnollista mansikkaa

Gluten Free Lactose Free Vegan Kosher Halal

6430074110055 5 L
Mango
Sisältää 39% luonnollista mangoa

Vadelmasorbetti
Sisältää 39% luonnollista vadelmaa

5 L
tilaustuote
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VEGAN
CODE PAKKAUSTUOTE

6430074110017 5 L
Black Hawaii 
Black Hawaii on omistettu mustille tulivuo-
ren rannoille, villi ja unohtumaton, niin kuin 
jäätelön ainutlaatuinen maku.
- Väri luonnollisesti mustasta kasvihiilestä.
- Ainutlaatuinen maku kookosvedestä ja 
raaka kaakaopavuista.
-Detox-vaikutus

6430074110130

6430074110239

5 L

5 L
tilaustuote

Spiced chocolate Herkullinen tum-
masuklaa maustettuna kanelilla, koriante-
rilla, neilikalla ja tähtianiksella

Lakritsi 
Perinteinen lakritsijäätelö, joka on valmis-
tettu käyttäen 100% luomulakritsijauhetta

6430074110215 5 L
tilaustuote

Vanilja
Ranskalainen vaniljajäätelö

Gluten Free Lactose Free Vegan Kosher Halal

6430074110222 5 L
tilaustuote

Suklaa 
Perinteinen suklaajäätelö, puhtaasta 
kaakaojauheesta
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All-IN-One

High Protein

No Sugar Added

CODE

CODE

CODE

PAKKAUS

PAKKAUS

PAKKAUS

TUOTE

TUOTE

TUOTE

6430074110277 Karamelli
Täyteläisen kinuskinen jäätelö

6430074110246

6430074110253 5 L

Spirul-Ice
Spirul Ice tuo jäätelöön Spirulina merilevän 
arvokkaita ominaisuuksia: luonnollisesti 
sininen väri, vitamiineja ja kivennäisaineita. 
Siinä on vähän sokeria ja se on laktoositon. 
Vaniljan maku.

Gluten Free Lactose Free Vegan Kosher Halal

Black Hawaii 
Black Hawaii on omistettu mustille tulivuo-
ren rannoille, villi ja unohtumaton, niin kuin 
jäätelön ainutlaatuinen maku.
- Väri luonnollisesti mustasta kasvihiilestä.
- Ainutlaatuinen maku kookosvedestä ja raaka 
kaakaopavuista.
-Detox-vaikutus

5 L
tilaustuote

6430074110260 5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

Suklaa 
Perinteinen suklaajäätelö, puhtaasta 
kaakaojauheesta

6430074110284 5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

5 L
tilaustuote

Suklaa 
Perinteinen suklaajäätelö, puhtaasta 
kaakaojauheesta

6430074110291
Mango
Sisältää 39% luonnollista mangoa

6430074110307
Vanilja
Ranskalainen vaniljajäätelö
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 #lappijaatelo 

VALMIIT RATKAISUT RAVINTOLOILLE, 
KAHVILOILLE JA BAAREILLE.

Lappi jäätelöt sopivat avoimeen jää-
telövitri iniin. Jäätelöt ovat käsin ko-
risteltuja, houkuttelevia ja huomiota 
herättäviä.

In Lappi assortment, you can find ice 
creams for open showcases. They are 
hand-decorated and eye-catching, 
and wil l  not be missed by your guests.

Lappi jäätelöpakkaukset soveltuvat l it-
teiden kansiensa ansiosta erinomaisesti 
säilytettäväksi paikoissa, joissa ti laa on 
vähän.

Lappi also offers ice cream boxes with 
flat covers for easier storage. They per-
fectly suit places with l imited storage 
capacity.

Lappi tarjoaa valmiita ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin.
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JÄLKIRUOKA
DESSERT

Suklaajäätelöä, 
mansikkasorbettia
banaania, 
mansikkakastiketta, 
suklaakastiketta, 
kermavaahtoa

Chocolate ice cream, 
strawberry sorbet, 
banana,
strawberry sauce, 
chocolate sauce, 
whipped cream

Vaniljajäätelöä, 
lakritsijäätelöä, 
karamellikastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Vanilla ice cream, 
licorice ice cream, 
caramel sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry

Vaniljajäätelöä, 
suklaajäätelöä, 
suklaakastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Vanilla ice cream, 
chocolate ice cream, 
chocolate sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry

Vaniljajäätelöä, 
mansikkasorbettia, 
mansikkakastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Vanilla ice cream, 
strawberry sorbet, 
strawberry sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry
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JÄLKIRUOKA
DESSERT

Pistaasijäätelöä, 
vaniljajäätelöä, 
karamellikastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Pistachio ice cream, 
vanilla ice cream, 
caramel sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry

Vaniljajäätelöa 
karamellikastiketta, 
kermavaahtoa ja 
rapeita vohveleita

Vanilla ice cream,
сaramel sauce,
whipped cream and 
crunchy waffel

Mansikkasorbettia, 
vaniljajäätelöä, 
mansikkakastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Vanilla ice cream, 
strawberry sorbet, 
strawberry sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry

FLAVORED COFFEE

Kahvia, maitoa, 
valitsemaasi jäätelöä, 
kermavaahtoa

Coffee, milk, ice cream 
on your choice, whipped 
cream

FLAVORED COFFEE

Kahvia, maitoa, 
valitsemaasi jäätelöä, 
kermavaahtoa

Coffee, milk, ice cream 
on your choice, whipped 
cream

Vaniljajäätelöa 
Suklaakastiketta, 
kermavaahtoa ja oreo 
keksejä

Vanilla ice cream with 
chocolate sauce
whipped cream and 
oreo cookies

Suklaajäätelöä, 
vaniljajäätelöä, 
suklaakastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Chocolate ice cream, 
vanilla ice cream, 
chocolate sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry

Lakritsijäätelöä, 
vaniljajäätelöä, 
karamellikastiketta, 
kermavaahtoa, 
kirsikka, keksi

Licorice ice cream, 
vanilla ice cream, 
caramel sauce, 
whipped cream, 
biscuit, cherry
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MARGARITA

2cl Tequila, 2cl cointreau, 
limeä, mansikkasorbettia

2cl Tequila, 2cl cointreau, 
lime,  strawberry sorbet

Vadelmasorbettia, 
jogurttia

Raspberry sorbet, yogurt

PINA COLADA  

Ananasmehua, kookosjäätelöä, 
sitruunamehua, ananasta, 
kermavaahtoa

Pineapple juice, coconut ice cream, 
lemon juice, pineapple, whipped cream 

Mansikkasorbettia, 
banaania, jogurttia

Strawberry sorbet, banana, 
yogurt

MOJITO 

Minttua, vadelmasorbettia, 
hiilihapotettua vettä, limeä

Mint, raspberry sorbet, 
sparkling water, lime 

Mangosorbettia, 
kiiviä, jogurttia

Mango sorbet, kiwi, yogurt

SMOOTHIES
SMOOTHIES

COCTAIL SETS
COCKTAILIT
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Vaniljajäätelöä, 
maitoa, kermavaahtoa, 
mansikkakastiketta, 
vaahtokarkkeja

Vanilla ice cream, milk, whipped 
cream, strawberry sauce, 
marshmallows

Pistaasijäätelöä, 
maitoa, kermavaahtoa, 
karamellikastiketta 
pistaasipähkinöitä

Pistachio ice cream, milk, 
whipped cream, caramel 
sauce, pistachio grains

Suklaajäätelöä, maitoa, 
kermavaahtoa, suklaakastiketta

Chocolate ice cream, milk, 
whipped cream, chocolate sauce 

Karamellijäätelöä, 
maitoa, kermavaahtoa, 
karamellikastiketta

Caramel ice cream, milk, 
whipped cream, caramel 
sauce

PIRTELÖT
MILKSHAKES
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Vohvelia, vaniljajäätelöä, 
suklaajäätelöä, 
mantelilastuja ja 
suklaakastiketta.

Waffle with chocolate and 
vanilla ice cream. 
Decorated with almond slices 
and whipped cream.

Lämmintä 
suklaakastiketta, 
brownie, vanilja-ja 
suklaajäätelöä,
kermavaahtoa.

Warm chocolate sauce, 
brownie, vanilla and chocolate 
ice cream. Topped with 
whipped cream.

Mutakakkua, 
vaniljajäätelöä, 
suklaakastiketta, 
mustikoita.

Mud cake with vanilla 
ice cream. Topped with 
chocolate sauce and 
blueberries.

2 pannukakkua, 2 
vaniljajäätelöpalloa, 
suklaakastiketta.

2 pancakes with 2 vanilla 
ice cream balls.
Decorated with chocolate 
sauce.
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Lämmin suklaa brownie
vaniljajäätelöä ja
suklaakastiketta. 
Kermavaahtoa.

Warm chocolate brownie 
with chocolate and vanilla ice 
cream. Topped with chocolate 
sauce and whiped cream.

Lämmin paahtoleipä, pistaasi, 
vanilja ja vadelma jäätelöä. 
Koristeltu mansikkakastikkeella, 
kekseillä ja tuoreilla mansikoilla.

Warm toast with pistachio, vanilla and 
raspberry ice cream. 
Decorated with strawberry sauce, biscuit 
and fresh strawberry.

Vaniljajäätelöä, karamellijäätelöä, 
vohvelia, kermavaahtoa, 
kinuskikastiketta. 

Waffels with vanilla and caramel ice 
cream. Decorated with whipped cream 
and caramel sauce.

Banaania, mustikkaa, 
mansikkaa ja omenaa 
Suklaa- ja vaniljajäätelöä.

Fruit mix of banana, blueberry, 
strawberry and apple.
Served with chocolate and vanilla 
ice cream.

Suklaahippu keksiä, 
Suklaajäätelöä ja 
vaniljajäätelöä. 2 valitsemaasi 
kastiketta (mansikka, suklaa, 
kinuski).

Chocolate chip cookie with 
vanilla and chocolate ice cream. 
Served with two sauces 
(strawberry, chocolate, 
caramel).
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Finland Makers OY,
Linnanherrankuja 7, 

Helsinki 00950
www.lappi.land


