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Ecomari kingitus on emotsioon ning elamus, mille saab headest maitsetest,
värvidest ja lõhnadest. Kindlasti on see kingitus sõnum - et sa hoolid.  

Ecomari aitab Sinu head soovid edasi anda. Sinu töötajatele, äripartneritele, sõpradele,
kõigile, kellest hoolid. Ecomari kingitus on elamus põhjamaise marja kargusest ja ehedusest.

Kingitusi on võimalik soovi korral brändida ning lisada pakendile just Sulle olulised sõnumid. 

“Ecomari põhjamaised marjad ja viljad on naturaalsed, tervislikud 
ning ülimaitsvad. Lisaks on need ka ilusasti pakendatud ja säilivad 
kaua. Kõik need head omadused panidki meid Ecomari toodete 
kasuks otsustama – kingituseks lihtsalt suurepärane valik!”
 
Elo Võrk, Telia Eesti AS brändijuht



Aromaatsed põhjamaised viljad
belgia šokolaadiga kinkekarbis

rõõmustavad iga kingisaajat.
Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt 

kuivatamine on säilitanud vitamiinid
ja mineraalained.

Mustast lainepapist aknaga karp,
mis sisaldab 160 g jõhvikaid, mustsõstart 

ning kõrvitsat šokolaadis.

Praktiline kinkekarp, mis võib jääda ka
edaspidi kasutusse.

Võimalik brändida ettevõtte logoga*

Hind:  12.99 €
(tootekood 66)

Säilivusaeg 9 kuud / Karbi mõõtmed: 10 x 10 x 4 cm
* küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu , Tel: +372 5169174

kinkekarp marjadega šokolaadis 160 g
___________________



Aromaatsed põhjamaised viljad belgia šokolaadiga 
suures kinkekarbis.
Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt
kuivatamine on säilitanud vitamiinid ja mineraalained.

Mustast lainepapist aknaga karp, mis sisaldab
370 g jõhvikaid, mustsõstart ning kõrvitsat šokolaadis.

Praktiline kinkekarp, mis võib jääda ka edaspidi
kasutusse.
Võimalik brändida ettevõtte logoga*

Hind: 18.99 €
(tootekood 67)

Säilivusaeg 9 kuud / Karbi mõõtmed: 15 x 15 x 4 cm
* küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu , Tel: +372 5169174

suur kinkekarp marjadega šokolaadis 370 g
___________________



Aromaatsed põhjamaised jõhvikad efektses
kinkekarafinis on eriline kingitus töötajatele ja
partneritele.
Jõhvikad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt
kuivatamine on säilitanud põhjamaistes viljades
vitamiinid ja mineraalained.

Marjad on 530 ml kaanega kvaliteetses karafinis.
Praktiline karafin, mis jääb ka edaspidi kingisaaja 
kasutusse.

Võimalik brändida ettevõtte logoga*

Hind: 14.99 €
(tootekood 64)

Säilivusaeg 12 kuud / Karafini mõõtmed: 
* küsi sooduspakkumist mari@ecomari.eu või tel +372 5169174

Kinkekarafin
jõhvikatega 530 ml___________________



Aromaatsed põhjamaised viljad belgia 
šokolaadiga kinkekarafinis on eriline kingitus 
töötajatele ja partneritele.
Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt
kuivatamine on säilitanud põhjamaistes viljades 
vitamiinid ja mineraalained.

530 ml kaanega kvaliteetne karafin sisaldab
jõhvikaid ning jõhvikaid valges ja belgia 
piimašokolaadis šokolaadis.
Praktiline karafin, mis jääb ka edaspidi kingisaaja 
kasutusse.

Võimalik brändida ettevõtte logoga*

Hind: 14.99 €
(tootekood 64)
Säilivusaeg 9 kuud / Karafini mõõtmed: 
* Küsi sooduspakkumist mari@ecomari.eu või tel +372 5169174

Kinkekarafin jõhvikatega 
šokolaadis, 530 ml___________________



Jõulugurmee pakk on kombinatsioon
ECOMARI parimatest maitsetest. 

Rikkalikult marju ning šokolaadi, astelpaju hapukat 
mekki ja põhjamaiste viljade ehedust. 

Rõõmustab firma töötajaid ning partnereid.

Pakendis:
aeglaselt kuivatatud pehme tekstuuriga mustikas, 

jõhvikas, ebaküdoonia, mustsõstar, aroonia,
kõrvits, astelpaju ribad. 

Belgia piimašokolaadis: jõhvikas, kõrvits, mustsõstar.

Netokaal: 180 g

Hind: 7.40 €
(tootekood 68) 

Säilivusaeg: 6 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 250 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Kinkepakk “Jõulugurmee”___________________



Aromaatsed põhjamaised viljad belgia šokolaadiga
kinkepurgis on eriline kingitus töötajatele ja partneritele.
Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt
kuivatamine on säilitanud põhjamaistes viljades
vitamiinid ja mineraalained.

500 ml kaanega kvaliteetne klaaspudel sisaldab
200 g jõhvikaid ning jõhvikaid valges ja belgia
piimašokolaadis.

Praktiline kinkepudel, mis jääb ka edaspidi
kingisaaja kasutusse.
Võimalik brändida ettevõtte logoga *

Hind: 12.99 €
(tootekood 10)

Säilivusaeg 12 kuud
* küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel +372 5169174

Kinkepurk põhjamaiste marjadega
šokolaadis 500 ml___________________



Aromaatsed põhjamaised viljad kinkepurgis on eriline
kingitus töötajatele ja partneritele.
Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt kuivatamine 
on säilitanud põhjamaistes viljades vitamiinid ja
mineraalained.

500 ml kaanega kvaliteetne klaaspurk sisaldab: jõhvikaid, 
mustsõstraid, arooniaid, ebaküdooniat, kõrvitsat.

Praktiline kinkepurk, mis jääb ka edaspidi kingisaaja
kasutusse.
Võimalik brändida ettevõtte logoga *

Hind: 12.99 €
(tootekood 12)

Säilivusaeg 9 kuud
* küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel +372 5169174

KINKEPURK PÕHJAMAISTE
MARJADE JA VILJADEGA 500 ml___________________



Kiirelt valmiv lihtne šokolaadi kook toob tubadesse jõululõhnad
ning meeleolu.  Suurepärane maiustus jõululauale.

Jõulukoogi tegemiseks vajalikud koostisosad:
1/2 tassi tatrajahu
1/2 tassi täistera speltajahu
1/2 tassi kakaopulbrit
1 tl soodat
1/2 tl küpsetuspulbrit
1 tl piparkoogi maitseainet
1/4 tl himaalaja soola
1/2 tassi tumedat suhkrut
2  banaani, püreestatult
1 tl vanillisuhkrut
1 1/2 tassi peenelt riivitud kõrvitsat (võib olla ka suvikõrvits)
1/2 tassi Ecomari marju ja vilju

Eelsoojenda ahi 180 C. Sega kausis jahu, kakao, söögisooda, 
küpsetuspulber, sool ja piparkoogi maitseaine.
Sega teises kausis suhkur, püreestatud banaanid, vanilli suhkur
ja riivitud kõrvits. Sega kuivad ained märgadega ning lisa
Ecomari kuivatatud marjad ja viljad. Sobivad kõik marjad:
ebaküdoonia, jõhvikas, mustikas, aroonia, mustsõstar, ning
kõrvits.
Aseta taigen küpsetuspaberiga kaetud ja õliga määritud
vormi ning küpseta u 40 minutit. Kook peab jääma seest
pehme. Lase jahtuda, kaunista kook ECOMARI viljade ning
šokolaadi glasuuriga.

jõululõhnaline šokolaadi-kõrvitsa kook___________________

Retseptisoovitus



Ebaküdoonia on põhjamaiste viljade seas üks väekam, si-
saldades rohkem C-vitamiini kui sidrun, lisaks veel 
rikkalikult orgaanilisi happeid, eeterlikke õlisid,
vitamiine ja mikroelemente.

Aeglaselt kuivatatud ebaküdoonia on pehme
tekstuuriga ning õrnalt suhkrustatud. 

Kindlasti on tegu väga erakordse kingitusega firma
töötajatele ning partneritele.

Sobilik ka kõikvõimalikesse toitudesse - müslisse,
maitsestamata kreeka jogurtisse, salatitesse,
küpsetistesse.

Netokaal: 100 g

Hind: 4.60 €
(tootekood 9) 

Säilivusaeg: 12 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 150 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Põhjamaine ebaküdooniasnäkk___________________



Rikkaliku C-vitamiini poolest hinnatu jõhviaks on
jahedas põhjamaa talves tänuväärne vitamiiniallikas 
ning terviseturgutaja.

Aeglaselt kuivatatud jõhvikad on pehme tekstuuriga 
ning õrnalt suhkrustatud.

Üllatav ning rõõmu toov kingitus firma töötajatele 
ning partneritele.

Sobilik ka kõikvõimalikesse toitudesse - müslisse, 
maitsestamata kreeka jogurtisse, salatitesse, 
küpsetistesse.

Netokaal: 100 g

Hind: 4.60 €
(tootekood 70) 

Säilivusaeg: 12 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 150 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Põhjamaine jõhvikasnäkk___________________



Mustikatega marjapakk sisaldab mitmeid 
väekaid põhjmaiseid vilju: mustikas, kõrvits, jõhvikas 
ning ebaküdoonia.
Aeglaselt kuivatatud viljad on pehme tekstuuriga
ning õrnalt suhkrustatud.

Meeldejääv kingitus firma töötajatele ning 
partneritele.

Viljad sobivad ideaalselt ka kõikvõimalikesse 
toitudesse - müslisse, maitsestamata kreeka 
jogurtisse, salatitesse, küpsetistesse.

Netokaal: 80 g

Hind: 3.40 € 
(tootekood 19)

Säilivusaeg: 12 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 150 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Marjasnäkk mustikatega___________________



Gurmeesnäki pakis sisaldub rikkalikult väekaid 
põhjmaiseid vilju: mustikas, kõrvits, jõhvikas, 

aroonia, ebaküdoonia ning astelpaju ribad.
Efektne kingitus töötajatele ning partneritele.

Aeglaselt kuivatatud viljad on pehme tekstuuriga
ning õrnalt suhkrustatud.

Meeldejääv kingitus firma töötajatelening partneritele. 

Viljad sobivad ideaalselt ka kõikvõimalikesse
toitudesse - müslisse, maitsestamata

kreeka jogurtisse, salatitesse, küpsetistesse.

Netokaal: 80 g

Hind: 3.80 €
(tootekood 25)  

Säilivusaeg: 6 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 150 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Gurmeesnäkk_____________



Aromaatsed põhjamaised viljad belgia šokolaadiga on
eriline kingitus töötajatele ja partneritele.

Marjad on pehme tekstuuriga ning aeglaselt
kuivatamine on säilitanud põhjamaistes viljades
vitamiinid ja mineraalained.

Maitseeelamust pakkuv kingitus kõigile šokolaadisõpradele.

Kinkepakk sisaldab jõhvikaid, kõrvitsat ning mustsõstart 
belgia piima- ja valges šokolaadis.

Netokaal: 100 g

Hind: 3.40 €
(tootekood 9) 

Säilivusaeg: 9 kuud / Paki mõõtmed: 50 x 60 x 150 mm
Küsi sooduspakkumist: mari@ecomari.eu või tel. +372 5169174

Marjad belgia šokolaadis___________________



ECOMARI, mari@ecomari.eu, tel: +372 5169174
www.ecomari.eu


