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Oleme taas Sinuga! Sama usinad, nupukad ja rõõmsameelsed 
kui mullu ja tunamullu ja veel rida aastaid tagasi. Eelmisel 
aastal meisterdasid meie jõulukontori päkapikud üle 10 000 
laste jõulupaki! Kui palju rõõmsaid lapsi! 

Ja selgi aastal käib töö ikka mühinal edasi - ikka karbi suu lahti, 
kommihunnik sisse ja mänguasi vupsti juurde. Oleme Sinu 
jaoks kokku pannud terve hulga vahvaid kingipakke, millega 
ettevõtte väikeseid sõpru jõulude ajal rõõmustada.

Meile omaselt oleme pakkidesse poetanud lisaks toredale 
kingitusele ka midagi magusat. Maiustusi on, nagu ikka, 
väikese kõhu jaoks paras kuhjake - aga küll see on mitmekesine 
ja isuäratav kuhjake. Jätkuvalt saavad ka nii pisikesed päka-
pikud kui tervislikkust hindavad päkapikud täitsa oma 
pakikese neile sobivate maiustustega.

Oleme aastate jooksul jõudnud tõdemuseni, et meie 
klientidel on palju häid ideid ja seetõttu ei piirdu 
meie pakivalik ainult standardpakkidega vaid 
kuulame heameelega teie mõtteid ja soove 
ning paneme kokku just teile sobiva 
kingipaki. 

Varakult teele saadetud kiri tagab selle, 
et kingitus saab täpselt selline nagu soovite 
ning jõuab õigeks ajaks jõuluvana kingikotti. 

Ikka rõõmsal meelel
Lelulaeka jõulukontori pikapäkad

Kui kataloogist midagi 
sobivat silma ei hakka, tasub 
külastada me koduehekülge, 
http://www.lelulaegas.eu/
joulupakid, 
sest kataloogis on ainult 
väike osa asjadest, mida 
pakume.

Kirjutage meile aadressil 
joulukontor@lelulaegas.eu 
või helistage telefonil 
56 939 727 ja me paneme 
heameelega oma usinad 
abilised tööle!

Hea  sõber!

Lelulaeka jõulukontori pikapäkad
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KINGITUS PILVEKESEGA

Pilved pole tegelikult eriti soovitavad, eriti kui nad 
ilmaga kaasa tulevad. See väike pilveke hõljub aga 
light-box trendi tuules. Ja näeb öökapil igavesti nunnu 
välja! Või kinnta ta magnetiga külmiku või magnetseina 
külge. Eriti tore: pilvekesega on kaasas kustutajaga pliiats. 
Nii saad pilvekesele joonistada, kirjutada sõnumeid või 
anda pilvesele lihtsalt kena näo. Pilved polegi nii hullud, 
eks ju?
Mõõdud: 14,4 x 8,3 x 3 cm
Pakendatud sangaga karpi.

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab pilvekest, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 11,79 € + km
101-200 tk: 11,52 € + km
201-300 tk: 11,24 € + km
üle 300 tk: 10,97 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab pilvekest, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 10,03 € + km
101-200 tk: 9,76 € + km
201-300 tk: 9,48 € + km
üle 300 tk: 9,21 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab pilvekest, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 9,05 € + km
101-200 tk: 8,78 € + km
201-300 tk: 8,50 € + km
üle 300 tk: 8,23 € + km
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EKSKLUSIIVNE!  Ainult  Lelulaekast!

KINKEKARBIS
Paelaga kinkekarp sisaldab raamatut ja 
200 gr komme.
Hind: 14,00 + km 

KINKEKOTIS
Fooliumist kinkekott sisaldab raamatut 
ja 200 gr komme.
Hind: 12,75 + km

Kommid saab vahetada ka mõne 
teise soovitud maiustuse vastu :)

KINGITUS JÕULURAAMATUGA

Raamat „Kauboi Klaus ja jõuluvana“
“Kauboi Klausi” sarja raamatud sobivad hästi algajale lugejale iseseisvaks 
avastamiseks ja lugemisoskuse arendamiseks. Huvi hoiavad üleval vahvad ja 
värvikad tegelased – naljakas kauboi Klaus, nutikas põrsas Liisa ja usin lehm 
Roosi, kelle seiklused on klass omaette. Kaasahaaravalt ladususega kirjutatud 
lustakad lood teevad lapsest justkui muuseas suure raamatusõbra, kes tahab 
väga teada, mis on kirjas järgmisel leheküljel.
Kõvakaaneline, 250 x 230 mm, 42 lk

NB! Kuni jõuludeni saab raamatut osta ainult Lelulaeka jõulukontorist.
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KINGITUS 
TEGEVUSRAAMATUTEGA

Väikese jänku sarja kleepsudega tegevusraamat. Laste-
aedades testitud! Värvides ja kleepides arendab laps 
peenmotoorikat, treenib kätt ja tähelepanuvõimet ning 
harjutab seoste loomise oskust. Lapse tegevust 
suunavad igal leheküljel antud juhised. 
Pehmekaaneline, 225 x 225 mm, 12 lk

Kaks uhiuut raamatud - „Jõulud” ja „Rõivad” - on 
pakendatud värvilisse ümbrikusse. Lisaks raamatutele 
leiab ümbrikust LABU puuviljamaiuse (40 gr).

Hind: 7,47 + km

Lisa  pakki  
jõululised 
rasvakriidid!
Hind 1.50 + km

Väikese jänku sarjast on valminud ühtekokku 
8 raamatut. Soovi korral võib komplekteerida 
erivate raamatutega pakke.

LABU puuviljamaiuse saab asendada smuuti, 
kummikommide või mõne šokolaaditahvliga.
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Lelulaeka  jõulukontor  pakub  sarja  kahte  uhiuut  raamatut
„Jõulud”  ja  „Rõivad”.

NB! Kuni jõuludeni saab uusi raamatuid osta ainult Lelulaeka jõulukontorist.
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KINGITUS
SÕBRARAAMATUGA

Kõvade kaantega raamatu iga lehekülg on erineva värvi-
tooni ja pildiga: alustuseks raamatuomaniku ankeet ning 
seejärel on võimalus raamatut täita 30 sõbral.
Mõõdud: 14,8 x 21 cm
Pakendatud foolimist kinkekotti.

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab sõbraraamatut, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 13,94 € + km
101-200 tk: 13,54 € + km
201-300 tk: 13,14 € + km
üle 300 tk: 12,74 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab sõbraraamatut, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 12,18 € + km
101-200 tk: 11,78 € + km
201-300 tk: 11,38 € + km
üle 300 tk: 10,98 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab sõbraraamatut, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 11,20 € + km
101-200 tk: 10,80 € + km
201-300 tk: 10,40 € + km
üle 300 tk: 10,00 € + km
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KINGITUS LUUBIGA

Kas sajajalgsel on tõesti sada jalga? Milline näeb välja 
lehe pind? Luubi abil saab suurendada ka kõige väikse-
maid taimi ja loomi ning saad neile küsimustele vastused. 
Kummeeritud pinna ning integreeritud LED-valgustusega 
luup on varustatud kahekordse suurendusega ja väikesed 
sipelgad on korraga minikoletised. LED-valgusrežiim toob 
esile ka kõige pisemad detailid. Sel moel saavad väike-
sed avastajad põnevast loodusmaailmast kujuteldamatu 
ülevaate.
Mõõdud: 9 x 19 x 2,5 cm
Pakendatud sangaga karpi.

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab luupi, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 14,03 € + km
101-200 tk: 13,64 € + km
201-300 tk: 13,26 € + km
üle 300 tk: 12,87 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab luupi, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 12,27 € + km
101-200 tk: 11,88 € + km
201-300 tk: 11,50 € + km
üle 300 tk: 11,11 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab luupi, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 11,29 € + km
101-200 tk: 10,90 € + km
201-300 tk: 10,52 € + km
üle 300 tk: 10,13 € + km

Ühelt   
poolt

Teiselt
poolt
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KINGITUS KAISULOOMAGA

Pehme ja soe sõber külmadeks talveõhtuteks. Armsad 
loomakesed toovad sära silmadesse nii väikestele kui 
suurtele.
Valikus erinevad loomad.
Looma kõrgus: ~25 cm
Pakendatud sangaga karpi.

Testitud kahjulike ainete suhtes (OEKO-TEX®, A08-0261 
Hohenstein HTTI, oeko-tex.com/standard100).

Kaisuloom  on  alati  kallis!

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kaisulooma, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 14,91 € + km
101-200 tk: 14,48 € + km
201-300 tk: 14,05 € + km
üle 300 tk: 13,62 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kaisulooma, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 13,15 € + km
101-200 tk: 12,72 € + km
201-300 tk: 12,29 € + km
üle 300 tk: 11,86 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kaisulooma, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 12,17 € + km
101-200 tk: 11,74 € + km
201-300 tk: 11,31 € + km
üle 300 tk: 10,88 € + km
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TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kuulimängu, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 10,15 € + km
101-200 tk: 9,96 € + km
201-300 tk: 9,76 € + km
üle 300 tk: 9,57 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kuulimängu, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 8,39 € + km
101-200 tk: 8,20 € + km
201-300 tk: 8,00 € + km
üle 300 tk: 7,81 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab kuulimängu, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 7,41 € + km
101-200 tk: 7,22 € + km
201-300 tk: 7,02 € + km
üle 300 tk: 6,83 € + km

KINGITUS KUULIMÄNGUGA

Kindlat kätt ja kannatlikkust nõudev kahepoolne mäng, 
kus väikesed hõbekuulikesed tuleb ketast osavalt kallu-
tades sisse saada väikesesse auku ketta keskel. Kui kõik 
kuulikesed on auku kadunud, keera ketas ümber ja 
mäng algab uuesti. Ideaalne silma-käe koordinatsiooni, 
püsivuse ja tähelepanu arendamiseks. 
Suurepärane kingitus!
Valikus on erinevad disainid (valik juhuslik).
Mõõdud: Ø 9,4 x 2,2 cm
Pakendatud sangaga karpi.
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KINGITUS 
MÜNDIKOTIKESEGA

Väike metallist tõmblukuga kotike on väärt abimees: 
kotikesse mahub uksevõti, kõrvaklapid, mündid või ka 
väike esmaabikomplekt. Karabiinhaagi abil saab kotikese 
kergesti kinnitada pükste või võtmehoidja külge.
Mõõdud: Ø 7 x 3,4 cm
Pakendatud sangaga karpi.

väike esmaabikomplekt. Karabiinhaagi abil saab kotikese 

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab mündikotikest, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 9,95 € + km
101-200 tk: 9,77 € + km
201-300 tk: 9,58 € + km
üle 300 tk: 9,40 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab mündikotikest, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 8,19 € + km
101-200 tk: 8,01 € + km
201-300 tk: 7,82 € + km
üle 300 tk: 7,64 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab mündikotikest, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 7,21 € + km
101-200 tk: 7,03 € + km
201-300 tk: 6,84 € + km
üle 300 tk: 6,66 € + km
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KINGITUS VILKUVA PALLIGA

Need pallid on natuke erilised, sest nad oskavad vilkuda! 
Kui pallid hüppavad üles ja alla, vilgutavad nad põrkest 
õnnelikult kaasa. Ja see teeb pallimängu lõbusamaks! 
Ja kui pall põõsasse veereb, leiad selle tänu tulukestele 
kiirest üles. 
Valikus on erinevad disainid (valik juhuslik).
Sobiv vanus: alates 12 kuud
Mõõdud: Ø 9,5 cm
Pakendatud sangaga karpi.

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab vilkuvat palli, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 13,07 € + km
101-200 tk: 12,73 € + km
201-300 tk: 12,39 € + km
üle 300 tk: 12,05 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab vilkuvat palli, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 11,31 € + km
101-200 tk: 10,97 € + km
201-300 tk: 10,63 € + km
üle 300 tk: 10,29 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab vilkuvat palli, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 10,33 € + km
101-200 tk: 9,99 € + km
201-300 tk: 9,65 € + km
üle 300 tk: 9,31 € + km
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Mängurõõmule lisaks saab lauamängude abil ka mälu ja tähelepanuvõimet treenida, koostööoskust arendada ning takti-
kalist taipu ja strateeglist mõtlemist täiustada. Lauamänge mängides õpivad lapsed seltskondlikkust ja koostööd, järgima 
etteantud reegleid ning väljendama emotsioone - kontrollima lüüasaamise tunnet ja pettumust. 

Samuti ei tohiks tähelepanuta jätta lauamängudel nii sageli juures olevat head omadust jagada uusi teadmisi. Harivad 
lauamängud teevad õppimise atraktiivsemaks - aktiivne tegevus äratab maailma vastu uudishimu ja viimane omakorda 
aitab lapsel teadmisi kiiremini omandada.

Kingitus  meeltemänguga

KINKEKARBIS
Paelaga kinkekarp sisaldab lauamängu 
ja pakikest Yum-Earth mahedaid 
puuviljamaitselisi kummikomme.
Hind: 9,13 + km 

Kommid saab vahetada ka mõne 
teise soovitud maiustuse vastu :)

Maailm  on  täis  võrratuid  elamusi, 
kui oskad märgata ja kasutada oma meeli. 

Nägemine, kompamine, maitsmine, 
kuulmine ja haistmine on meie 
asendamatud teejuhid teel läbi elu. 
Mida teravamad on meeled, seda 
põnevam on seiklus. Kuid nagu elus 
ikka - keegi ei sünni meistrina. Nii 
tuleb ka meeli arendada, et märgata 
ümbritsevat keskkonda ning selle 
võludest osa saada.
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VIKERKAAR
MÄNG VÄRVIDEST

„Vikerkaar” on suurepäraselt hariv 
mäng kus väikelaps õpib tundma 
värve ja esemeid, mis meid iga-
päevaelus ümbritsevad. Lisaks leiab 
mänguga kaasas olevast brožüürist 
põnevat infot värvide kohta. Män-
gul on mitu mänguvõimalust - 
värvidel põhinevat puslet kokku 
pannes õpib laps värve eristama ja 
neid nimetama; paide piltide üles 
otsimine nõuab head tähelepanu-
võimet ja kiiret reageerimist; proo-
vida tasub ka ulakamat varianti, kus 
värvid ei ole omal kohal. 

Keel: eesti, vene
Soovitav iga: 3+
Mängijaid: 1-6

PIMM POMM
MÄNG HELIDEST

„Pimm pomm” on lahe mäng heli- 
ja häältemaailma avastamiseks 
ning silmaringi laiendamiseks. 
Mängijad saavad valida kolme 
erineva mänguviisi vahel, leides 
üles piltidel olevad või CD-plaadilt 
kostuvad helid. Loovus ja kujutlus-
võime lähevad tööle kohe mängu 
alguses! Mänguväljad, pildimärgid 
ja CD muudavad selle mängu 
hasartseks ning maailmapilti 
avardavaks ajaviiteks.

Keel: eesti, vene
Soovitav iga: 3+
Mängijaid: 1-4

NINA VASTU NINA
MÄNG LÕHNADEST

„Nina vastu nina” on kaasahaarav 
ja õpetlik lõbusate pildikaartide 
ning põnevate lõhnatopsidega 
ainulaadne lauamäng. Mänguga 
kaasas olevad seletused annavad 
vanematele võimaluse tutvustada 
lastele põnevat aroomidemaailma 
veelgi sügavamalt, aidata lapsel 
eristada meeldivat ohtlikust ning 
luua seoseid lõhnade, esemete ja 
nähtuste vahel. Mängul on mitmeid 
erinevaid mängimisviise, mis muu-
davad selle põnevaks ja värskeks ka 
pärast mitmendat mängimist - 
üheskoos tuvastatakse nuusutata-
vad aroomid, leitakse armastatud 
memory vormis neile paariline või 
leitakse toast asju, mis lõhnavad 
just nii nagu lõhnatops. 
Keel: eesti, vene
Soovitav iga: 3+
Mängijaid: 1-4

Lõhnade maailm on äärmiselt 
mitmekesine! Oled sa märganud, 
kui palju erinevaid lõhnu meid igal 
hetkel ümbritsevad? On need lilled 
või vürtsid, küünlad või autod, 
lõhnaõlid või dušigeelid, juurviljad 
või vihm …. iga lõhn on lapse jaoks 
uus ning vajab harjumist, seoste 
loomist ja meelde jätmist. 

Milline maagiline värvidemäng 
ilmub taevasse, kui üheaegselt 
sajab vihma ja paistab päike! 
Justkui võluväel kerkib keset taeva-
laotust ideaalne vikerkaar, mis toob 
esile seitse kirgast värvi. Värvide-
maailm on väga põnev, sest tooni-
de varjundeid on meeletult palju. 
Pane valmis oma nägemismeel 
ja valmistu osa saama värvide-
maailma rikkalikust avastusretkest. 

Kui me korra seisatame ja 
keskendume helidele enda ümber, 
siis kuuleme palju erinevaid hääli. 
Mõned neist kostuvad lähemalt, 
teised kaugemalt. Mõned neist on 
tuttavad ja meeldivad, teised 
tundmatud ja ebamugavad. 
Kui põnev, eksole!?
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LAUAMÄNG LUMACORSAGA
ehk tigude võidujooks

„Lumacorsa” on vaatamata tigude üldisele liikumis-
kiirusele hoogne ja lustakas koguperemäng. 
Sammude, nende kiiruste ja saadavate punktide 
ennustamine viib kiirelt ülimasse hasarti nii väiksemad 
kui suuremad mängusõbrad. Teod peavad läbima tigu-
droomil viis jooksuringi, mis hõlmavad endas kaartide 
valimist, pakkumiste tegemist, võidu jooksmist ning läbi 
teokarpide jooksule hoopis teise näo andmist. On Su tigu 
valmis? Tähelepanu, valmis olla, start!

Keel: eesti, vene, inglise
Soovitav iga: 7+
Mängijaid: 2-8

LAUAMÄNG KOSMOPOLIS

„Kosmopol” on kaardimäng, milles pead leidma tasa-
kaalu pealinna ja kodulinna vahel. Kaarte käiakse kas 
enda ees olevasse Kodulinna või laua keskel asuvasse 
pealinna, Kosmopolisesse. Kaardi käimine Kosmopo-
lisesse võimaldab mängijal kasutada ühe valitud eri-
alaesindaja teeneid: teadlase, kaupmehe, vahendaja või 
vaimuliku. Kaarti käimine Kodulinna annab aga punkte. 
Samas ei tohi mänguvooru lõpuks Kodulinna punktide 
arv ületada Kosmopolises olevate punktide arvu. 
Võidule võivad sind viia nii bluff kui ka kindlalt paika-
pandud strateegia. 

Keel: eesti, vene
Soovitav iga: 10+
Mängijaid: 2-4

LAUAMÄNG VÕLUR VÕÕP

„Võlur Võõp” on tähelepanu arendav lauamäng lastele. 
Mängu eesmärk on taastada nii paljude elusolendite ja 
asjade õige värv kui võimalik. Et maailm saaks taas kau-
niks ja värviliseks, on vaja teha seda ruttu: kiiruse peale 
tuleb pintslikaardid panna ühevärviliste kaartide peale, 
aga just õigete kaartide peale, et maailm saaks õigete vär-
videga kaetud - lepatriinud on ju punased ja kuusepuud 
rohelised. Mängu mitu erinevat versiooni teevad sellest 
ideaalse ajaviite nii pisikestele, juba natuke suurematele 
kui ka täitsa suurtele lastele.

Keel: eesti, vene, läti, leedu
Soovitav iga: 4+
Mängijaid: 1-4
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TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab lauamängu, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind
10,29 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab lauamängu, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind 
8,53 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab lauamängu, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind
7.55 € + km

LAUAMÄNG KES PESEB 
NÕUD?

Parim mäng pärast sööki! 
„Kes peseb nõud?” on lihtne, hoogne ja lustakas laua-
mäng, mis annab kiirelt vastuse kes need nõud siis ikkagi 
ära peseb. Kogu pere haarav lauamäng on väga lihtsasti 
üles seatav, kiiresti mängitav ning pakub nalja ja naeru 
nii suurematele kui väiksematele osalistele. Mäng ei vaja 
palju aega, sest selle pikkus sõltub täpselt teie enda 
kiirusest ja nutikusest. Kes kaotab - peseb nõud!

Keel: eesti, vene, läti
Soovitav iga: 6+
Mängijaid: 2-4

Kingitus  lauamänguga
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KINGITUS JOOGIPUDELIGA

Tänapäeval on igal lapsel jook pudeliga kaasas ja enamus
koolides lubatakse ka tunni ajal lonks võtta. BPA-vaba 
plastikust pudel on kaalult kerge ja teda on lihtne pu-
hastada. Pudelit saab nii kujundusega (valikus erinevaid 
disaine) kui ka täiesti ilma disainita.
Maht 400 ml
Pakendatud sangaga karpi.

Lisatasu  eest  saab  pudelile  trükkida  oma  kujunduse.
Lisatrükki saab teha nii disainiga kui tühjale 
pudelile. Trükkida saab kuni 4 värviga. 
Kujunduse max mõõdud on 60 x 80 mm.

TERVISLIKU PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab joogipudelit, 
MUUTI smuutit (110 gr), LABU 
puuviljamaiust (40 gr), maasika 
toorbatoonikest (25 gr) ja mahedaid 
kummikarukesi (50 gr).

Paki hind kogusele
1-100 tk: 14,19 € + km
101-200 tk: 13,80 € + km
201-300 tk: 13,40 € + km
üle 300 tk: 13,01 € + km

MAIA PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab joogipudelit, 
200 gr komme ja pakikest Yum-
Earth mahedaid puuviljamaitselisi 
kummikomme (50 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 12,43 € + km
101-200 tk: 12,04 € + km
201-300 tk: 11,64 € + km
üle 300 tk: 11,25 € + km

PISIKESE PÄKAPIKU PAKIKE
sisaldab joogipudelit, 
Põnni ökoloogilist puuvilja-
püreed (100 gr) ja Kalevi küpsise-
pakki (163 gr).

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 11,45 € + km
101-200 tk: 11,06 € + km
201-300 tk: 10,66 € + km
üle 300 tk: 10,27 € + km
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KINGITUS  HELKURMONSTAGA

Piparkoogimajast leiab lisaks 200 gr-le erineva maitsega kommidele (šokolaadikattega sefi irikommid, marmelaadi-
kommid, vahvlikommid ja batoonikesed) pontsaka helkurmonsta. Valikus on mitme erineva kujuga helkurmonstad 
(valik juhuslik). Monsta kõrgus on umbes 7,5 cm. 

Paki hind kogusele 
1-100 tk: 4,94 € + km
101-200 tk: 4,83 € + km
201-300 tk: 4,72 € + km
üle 300 tk: 4,60 € + km

KOMMIPAKK

Vahvas piparkoogimajas on 200 gr imehäid erineva 
maitsega komme. Valikus on šokolaadikattega sefi iri-
kommid, marmelaadikommid, vahvlikommid ja 
batoonikesed.

Hind: 2,70 € + km
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Maiustused  kingipakkides

KOMMIVALIK
sisaldab 200 gr imehäid erineva maitsega komme. Valikus on šokolaadi-
kattega sefi irikommid, marmelaadikommid, vahvlikommid ja batoonikesed.

YUM-EARTH KUMMIKOMMID
on päris mahlast valmistatud naturaalsete värvainetega ning ilma 
säilitusaineteta maiustused. Pakis on assortii: banaan, maasikas, kirss ja 
virsik. 100% vegan.

ÖKOLOOGILINE PÕNNIPÜREE
on valmistatud mahedalt kasvatatud mahlastest ja maitsvatest viljadest. 
Toode on valmistatud 100% püreest ning sellele ei ole lisatud suhkrut 
ega soola. Samuti ei sisalda toode lõhna- ja maitseaineid.

KALEVI KÜPSISED
on klassikaline küpsis, mis sobivad nii tee kui kohvi kõrvale, kui ka 
pisipõnni põske. Need on imehead vahepala ampsud, mis annavad 
jõudu kõigiks sinu ettevõtmisteks. Küpsised ei sisalda säilitusaineid 
ega hüdrogeenitud taimset rasva.

YUM-EARTH KUMMIKARUKESED
on puhtast mahlast valminud ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
sisaldavad granaatõunamaitselised kummikommid. Säilitus- ja E-ainete 
vaba. 100% vegan.

LABU PUUVILJAMAIUS
on 100% puhas ja ehtne puuvili. Kuivatatud, kuid mahlased, puuvilja-
ribakesed on kaetud kuiva õunapulbriga. 100% vegan.

ÖKOLOOGILINE MUUTI
on Salvesti smuutide bränd, mille alla on koondatud mugavas pakendis 
tervislikud vahepalad väikelastele ja noorukitele. Smuutid on tehtud 
parimast ökoloogilisest toorainest ning ei sisalda teragi lisatud suhkrut. 
Samuti ei sisalda toode säilitus-, lõhna- ja maitseaineid.

LOTTE JA ROOSI MAASIKA TOORBATOON
on maitsev ja üdini tervislik suutäis kommi asemel. Ilma lisatud suh-
kruta ja ainult naturaalsetest koostisosadest. Kui kõht on täis, on tuju 
ka hea!
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EHK VALIK ERINEVAID MAITSVAID TOOTEID: 
SOOVI KORRAL VÕIB PAKKIDE SISU MUUTA: MAIUSTUSI JUURDE PANNA VÕI ÄRA VÕTTA, ŠOKOLAADI-
KOMMIDE KOHA HOOPIS PUUVILJADE, PÄHKLITE VÕI KÜPSISTEGA TÄITA JNE.

KÜPSISEPALLID, 30 gr
Imemaitsvad kiviahjus krõbedaks küpse-
tatud küpsisepallikesed on hoolikalt kaetud 
suussulava šokolaadiga.

MARJAMARMELAAD, 100 gr
Auruta mahl ja anna neile õige vorm - 
tulemuseks on mõnusad puuviljased mar-
melaadikommid.

ŠOKOLAADINÖÖBID, 100 gr
Kata piimašokolaad looduslikest värvidest 
valmistatud glasuuriga ja pehme šokolaad 
muutub väikesteks värvilisteks nööbikesteks.

Kingikoti  kandidaadid

PUUVILJAKOMMID, 16 gr
Vahvad värvilised puuviljakommid muuda-
vad tuju nii heaks, et panevad lausa tantsi-
ma ja kallistama.

PULGAKOMMID, 14 tk
Puuviljamaitselised mahedad pulgakommid 
on valmistatud päris mahlast! Pakist leiad 
4 erinevat maitset: granaatõun, arbuus, 
maasikas ja virsik.

KÜLMKUIVATATUD MAASIKAD, 16 gr
Valmistatud värsketest kodumaistest 
maasikatest külmkuivatamise meetodil. 
Külmkuivatamine säilitab marjade loomu-
liku maitse, lõhna, välimuse ja toiteväärtuse 
ehk kõik marja kasulikud ained ja võimaldab 
neid nautida aasta läbi.

BOB SNAIL MAIUS, 14 gr
Bob Snail kutsub sind proovima maailma 
maitsvamaid marjadest ja puuviljadest 
valmistatud maiustusi - pressitud ja madalal 
temperatuuril kuivatatud marja- ja puuvilja-
ribad. 100% puhas ja ehtne! 

BOB SNAIL MAIUS, 60 gr
Bob Snail kutsub sind proovima maailma 
maitsvamaid marjadest ja puuviljadest 
valmistatud maiustusi - pressitud ja madalal 
temperatuuril kuivatatud marja- ja puuvil-
jarullid. 100% puhas ja ehtne! 

MAHE ENERGIAPALL, 2 tk
Pakist leiad kaks eriti mahlast energiapalli. 
Täidavad ideaalselt kõhtu ja annavad mõnu-
sa rahulolutunde päris pikaks ajaks. Täpselt 
paraja suurusega pakike, mida kotti pista ja 
lapsele ampsuks kaasa pakkida.



22



23



24


