LÖYTYY PASAATISTA
Kaikki
joululahjat
Pasaatista,
yli 200 ideaa!
DIANDRA
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PASAATIN
JOULUNAVAUKSESSA!

YHTEISÖLLISYYS
LUO JOULUILOA
KOTKAN NUORKAUPPAKAMARIN JOULUPUUKERÄYS JA KOTKAN
PELASTAKAA LAPSET RY
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MOIKKAAMAAN

AVATAAN

joulupukkia
Vanha
kuuraparta
on tavattavissa

YHDESSÄ
PASAATIN 1. KERROKSESSA OHJELMAA LA 23.11.

Diandra

ESIINTYY KLO 13.30

Kymi Sinfoniettan

JOUSIKVARTETTI
ESITTÄÄ JOULUISTA
MUSIIKKIA KLO 11–12

Joulupukki on paikalla Pasaatin
1. kerroksessa joka viikonloppu
ennen joulua 23.11.–22.12.
lauantaisin klo 11–15 ja sunnuntaisin
klo 13–15. Pukki ottaa vastaan
niin pienten kuin isojenkin
kilttien ostostelijoiden
lahjatoiveita!
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Mikon joulupaita: Carlings • Mikon olohousut: H&M • Mikon tossut: Villapuoti •
Mikon kello, Tommy Hilfiger: Timanttiset •
Kuusi ja valosarja: Clas Ohlson • Poropallot ja pienet kultaiset, samettitähdet ja
punaiset pallot: Clas Ohlson • Tyynynpäälliset, jumboneulosviltti, vihreä lahjakassi, Happy Socks -paketti, isot punaiset
glitterpallot ja kultaiset koristeet: Sokos •
Punainen ja skottiruutuinen kangas ja
punainen Loru-matto: Eurokangas • Punainen
lahjakassi: Suomalainen kirjakauppa •
Naisten ruutupaituli: Cubus • Miesten
pääkallosukat: Jack & Jones • Naisten
vaalea keinoturkis: Veromoda
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TULE LEIKKIMÄÄN!

IHANAT JOULULAHJAT
SESONKIMYYMÄLÖISTÄ!
Terveyskarhun Villapuodista 1. kerroksesta
Marimekon vierestä, löydät tutun lämpöisen
ja pehmeän villavalikoiman, joka kattaa mm.
sukat, töppöset ja asusteet talven pakkasiin.

Pasaatin 2. kerroksessa on maksuton lasten
leikkipaikka Pikkupoukama! Merihenkisessä
tilassa riittää reilusti kiipeiltävää, mukavaa
pelattavaa, pehmoaltaaseen sukellettavaa
ja liikennekaupungissa kruisailtavaa.

Army Vaatteet -myymälä torin puolen sisäänkäynnin lähellä jouluun asti.
Pelastakaa Lapset myyntipöytä 1. kerroksessa
29.11.–14.12.
Kotkan Energian ja Karhu Voiman Energiapiste
palvelee kaikissa energia-asioissa 1. kerroksessa
Ashcania vastapäätä. Tervetuloa pyytämään
paikallinen sähkötarjous, keskustelemaan kaukolämmön palveluista tai osallistumaan Voita
vuoden sähköt -arvontaan!
Johanna d’Art Lifestyle 1. kerroksessa sijaitsevan
liikkeen valikoimassa on mm. kauneudenhoitotuotteita, vaatteita ja sisustustarvikkeita. Liikkeen
yhteydessä myös kahvila.
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Pikkupoukama on avoinna: ma–pe klo 9–19,
la klo 9–17 ja su klo 12–18.

PARKKIHALLISTA
KUIVIN JALOIN
PASAATIIN !
Toriparkki on avoinna arkisin klo 7–21,
lauantaisin klo 7–19 ja kauppasunnuntaisin
klo 12–18.
Parkkihallin maksut: ensimmäinen tunti 1 €,
sen jälkeen jokainen alkava 20 min. 0,50 €.
Käytössä on vain korttimaksu.

YHDESSÄ SYNTYY
PALJON HYVÄÄ
Kotkan Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräys ja
Kotkan Pelastakaa Lapset ry edistävät jouluiloa
alueemme vähävaraisille lapsiperheille.
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PAREMPAA UNTA
Hyvän yöunen merkitys

PASAATIN JOULU 2019
Toteutus: Avidly Nitroid/
Heta Suutarinen, Sanna Nevalainen,
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Suvi Nopanen & Maria Huttunen

IHANAT RESEPTIT
Joulupöytään tai lahjapakettiin

Valokuvaaja: Marko Laukkarinen
Julkaisija: Kauppakeskus Pasaati
Paino: PunaMusta
Jakelu: SSM

Jaa hyvää
joulumieltä
Pasaatissa

Joulupuu-keräy
25.11.–10.12 s järjestetään
. ja yksi keräys
piste
on kauppakesk
uksen 1. kerro
ksessa
Sokoksen tiloi
ssa.
Pelastakaa La
pset ry:n myy
jäiset
järjestetään 29
.11.–14.12.
kauppakeskuk
sen
1. kerroksessa
.

Joulu ja sen mukanaan tuoma lämmin tunnelma kuuluu kaikille, ja erityisen
tärkeä ja odotettu juhla se on lapsille. Kotkan Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräys ja Kotkan Pelastakaa Lapset ry edistävät jouluiloa alueemme
vähävaraisille lapsiperheille avustuksilla ja lahjoituksilla. Istuimme kahville
Kotkan Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräystä koordinoivan Laura Ylitalon
sekä Kotkan Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtajan Airi Karvisen kanssa
keskustelemaan hyvän tekemisestä etenkin jouluna ja siitä, miksi se on tärkeää.
Vaikka lahjapakettien määrä ei korreloi
onnistunutta tai etenkään oikeanlaista
joulua, on paketin saaminen lapsille tärkeä
asia, joka voi vaikuttaa syvästi heidän itsetuntoonsa. ”Jouluna eriarvoisuus korostuu
perheiden kesken, ja joillekin perheille
joulu on erityisen haastavaa aikaa. Etenkin
lapsille lahjan saaminen on tärkeää – heille
tulee rakastettu fiilis ja tunne siitä, että he
ovat arvokkaita”, Ylitalo toteaa. Jouluun
liittyvät odotukset heijastuvat myös lasten
kaveripiireissä käydyissä keskusteluissa
– etenkin, jos lapsen ystäväpiirissä joulu
pystytään järjestämään ilman suurempia
taloudellisia paineita. ”Kaikilla lapsilla
pitäisi olla oikeus jouluun varallisuudesta
riippumatta”, Karvinen sanoo.

APU SITÄ TARVITSEVILLE

paljon

YHDESSÄ
SYNTYY

hyvää

Joulupuu-keräyksen ja Kotkan Pelastakaa
Lapset ry:n lahjoitukset jaetaan seutumme
vähävaraisille lapsiperheille. Kaikilla apua
saavilla perheillä on kontakti esimerkiksi
sosiaalitoimeen tai seurakuntien diakoniatyöhön. Tätä kautta avustustoiminta voi
kohdistaa avustukset oikeisiin osoitteisiin
apua kipeimmin tarvitseviin koteihin.
Joulupuu-keräyksestä saatu apu jaetaan
perheiden valmiiden viranomais- tai järjestökontaktien kautta – useimmiten siis
perheille tutun ja turvallisen tahon toimesta, pohjautuen lapsien omiin toiveisiin. Kotkan Pelastakaa Lapset ry lähettää
yhteistyökumppanien kartoittamille perheille kirjeet sekä ostokortit, joilla perhe
voi tuoda kotiinsa jouluiloa hankkimalla
jouluruokaa ja lahjoja lapsille. Ostokorttien summa riippuu perheen taloudellisesta
tilanteesta ja lasten määrästä.
Avustuksien kautta saatavat paketit voivat
olla joillekin lapsille se ainoa lahja, mutta
äärimmäisissä tilanteissa onnistunut joulu
ei tarvitse kuin yhden, mutta sitäkin merkityksellisemmän lahjan. ”Jo yksi paketti
voi tuoda kokonaisvaltaisen helpotuksen

Laura Ylitalo (kuvassa vasemmalla) ja Airi Karvinen muistuttavat,
että jouluilon mahdollistavalle avustukselle ei ole alarajaa –
mikään summa, teko tai lahja ei ole liian pieni.
•6•

muutoin vaikeassa tilanteessa kamppailevalle perheelle”, Ylitalo sanoo. Lahjan ei
myöskään aina tarvitse olla suoraan lapsen
toivelistasta, vaan tärkeintä on lahjan tuoma
ilo ja merkitys itsessään – huolimatta siitä,
mitä paketista löytyy.

HYVÄ KASVATTAA HYVÄÄ
Sekä Karvinen että Ylitalo vahvistavat,
että hyvän tekeminen tuottaa myös itselle
hyvää. ”Jos lapselle annettava lahja tuottaa
iloa jo vanhemmalle, on lapsen ilo kymmenkertainen”, Ylitalo summaa. Molemmat
rohkaisevat myös tekemään hyvää yhteisöllisyyden vuoksi. Sillä, että jokainen kantaa
kortensa kekoon, voimme tuottaa iloa ja
hyvinvointia yhteiskuntaamme ihminen
kerrallaan. Vaikka avustus tai teko ei tuntuisi itselleen suurelta asialta, voi se pelastaa
pienen ihmisen joulun. ”Jo se ajatus, että
lapsen silmät tuikkivat hänen saadessaan
odotetun lahjan, on itsessään palkitsevaa”,
Karvinen sanoo.
Alueellista auttamista voi myös ajatella
oman asuinalueensa hyvinvoinnin lisäämisenä. Paikallinen toiminta mahdollistaa
sen, että kotkalaiset voivat auttaa kotkalaisia, sillä kaikki apu liikkuu omalla asuinseudullamme. Lisäksi molemmat järjestöt
ovat ottaneet apunsa käsittävälle alueelle
mukaan myös Pyhtään.

AUTTAMISEN ILO KUULUU KAIKILLE
Siinä missä kaikilla apua tarvitsevilla on
oikeus tulla autetuiksi, on myös kaikilla halukkailla oikeus auttaa. Siksi jokainen lahjoitus ja avustus on tärkeä. “Mikään summa
tai teko ei ole liian pieni”, Karvinen ja Ylitalo
toteavat yksimielisesti. Esimerkiksi Joulupuu-keräykseen voi tuoda joko uuden tai itsetehdyn lahjan. Se voi olla vaikkapa kotona
löytyneistä langoista kudottu villasukkapari.
Avun antaminen ei ole keneltäkään pois,
sillä järjestöjen kantava ajatus on jaka•7•

Tiesitkö?

Kotkan Nuorkauppakamari
on yhteiskunnallisiin asioihin osaa
ottava toimija, jonka sydän sykkii
paikallisuudelle ja yhteiselle hyvälle.
Järjestö järjestää vuosittain perinteisen Joulupuukeräyksen mm. Pasaatin
Sokoksessa, minkä kautta voi vastata
vähävaraisten perheiden lasten
lahjatoiveisiin. Kamareita on yli 70
ympäri Suomen.
Kotkan Pelastakaa Lapset ry
järjestää tänä vuonna mm. myyjäiset
Pasaatissa ja Joulukeräyksen Facebookissa. Tuotto lahjoitetaan vähävaraisille kotkalaisille lapsiperheille.
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna
1922 perustettu kansalaisjärjestö,
joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

misessa. Ylitalo ja Karvinen toteavatkin,
että auttaakseen muita ei tarvitse luopua
mistään. Koska lahjoituksissa ei ole alarajaa, voi avun räätälöidä omiin resursseihinsa sopivaksi – pääasia on, että kukaan ei ota
painetta siitä, kuinka anteliaasti auttavaa
kättänsä ojentaa.

PIENILLÄ TEOILLA ON SUURI
VAIKUTUS
Kaikki lahjat eivät tule kauniisiin papereihin käärittynä. Aineettomat lahjat voivat
olla pieniä eleitä ja tekoja, jotka voivat
oikealla hetkellä tuottaa paljon iloa – tai
jopa pelastaa ja auttaa selviämään yli vaikeasta tilanteesta. ”On paljon hyvää tekeviä
asioita, joita voi tehdä ilman rahaa – yksi
näistä on antaa yksinkertaisesti aikaa”, Karvinen muistuttaa. Jo hymyily, halaus tai aito
läsnäolo voivat piristää jouluna – sekä toki
muinakin vuodenaikoina.
Pienellä eleellä voi myös vaikuttaa tekemällä ihmisen huomatuksi. ”Toisinaan
on muistettava kysyä yksinkertainen
kysymys, ‘onko kaikki hyvin’”, Ylitalo
sanoo ja rohkaisee kysymään tämän kysymyksen aina, kun siihen on hetki ja
mahdollisuus. Toisinaan asioita kannattaa tarkastella myös toisen ihmisen näkökulmasta, sillä ymmärrys kanssaeläjiä
kohtaan tuottaa paljon hyvää niin itselle
kuin muille. ”Loppujen lopuksi se on yhteisöllisyys, joka kantaa elämässä eteenpäin”, molemmat naiset kuittaavat. •

MUKI LAHJARASIASSA 9,90 €
| KULTAJOUSI

meä
Peh tkäi
ja p inen
a
v
kar

on
Ihonhoid
r!
e
ll
e
ts
bes

Krysanteemit, alkoholiton rosé-viini, vihreät kuulat: S-Market • Havi-servetit, Iittalan leipälautaset, Iittalan Kastehelmilautaset, Iittalan Raami-viinilasit ja -vesilasit, Carelia-aterimet, Iittalan Raami-tuikkulyhty, Iittalan Nappula-kynttilänjalat,
viininpunainen käpytuikkulyhty, karahvi, kulho, tuikut, pitkät kynttilät: Sokos • Tarjotinlaudat: Flying Tiger Copenhagen •
Pöytäliinakangas, taustakangas: Eurokangas • Pöytäkuuset, vihreät kukkatuikkulyhdyt, kuusi, valosarja: Clas Ohlson
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KEINOTALJA 19,99 €
ERI VÄREJÄ
| CLAS OHLSON

SELLERISHOTTI 2,50 €
SIS. SELLERI, LIME, INKIVÄÄRI
| JUNGLE JUICE BAR

JOULUPAKKAUS 2019: ICON TIME 139 €,
SIS. 24H REDENSIFYING ANTI-AGE CREAM 50
ML + CORRECTING EYE CREAM 15 ML
| LINDO LIFESTYLE

erni
Mod ikko!
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klas

ICEPEAK MIESTEN MIDLAYER,
39,95 € (NORM. 59,95 €), MYÖS
SININEN, PUNAINEN JA HARMAA
| LUHTA BRAND STORE
NAISTEN AAMUTAKKI 29,99 €
XS–XXL | KAPPAHL

RÄSYMATTO-PELTIPURKKI 17,50 €
| MARIMEKKO

•8•

LED-VALAISTU PÖYTÄKUUSI 12,99 €
KORISTELTU KUUSI JA PARISTOKÄYTTÖINEN VALOKETJU, ERI VÄREJÄ
| CLAS OHLSON
•9•

PINK PANTHER 4 DL 4,95 €
SIS. MANSIKKA, ANANAS,
BANAANI, PASSIO, OMENA,
JÄITÄ | JUNGLE JUICE BAR

Muista suojata
myös silmät
talvihankien
hohteessa!

HUIVI 26,99 €
USEITA ERI VÄREJÄ
| VERO MODA
SUPERDRY FLEECEAAMUTAKKI
74,95 €, MYÖS HARMAA
| LEHTO

Tossua
toisen eteen

Energiaa

HUPPARI 34,99 €
USEITA ERI VÄREJÄ
(SAATAVILLA 9.10. ALK.)
| JACK & JONES

ULKOILMASTA

Myös jouluisen kotoilun ohella kannattaa
suunnata happihyppelylle lähimetsään
tai lenkkipolulle. Kepeä lenkki voi edistää
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LEVIS 3 PACK
BOXERIT 34,99 €
2 ERI VÄRISETTIÄ | LEHTO
LAPIN POROT
-TYYNYNPÄÄLLINEN 9,95 €
(PUNAINEN JA MUSTA)
| EUROKANGAS

.

Oranssi miesten huivi: H&M • Reppu: Marimekko • Heijastin: Suomalainen kirjakauppa •
Oranssi pipo: Jack & Jones • Naisten Ray Ban -aurinkolasit: Nissen • Naisten Didriksonstakki, HH turkistupsupipo: Team Sportia Ri-Pe Sport • Naisten neule: Veromoda •
Ruudullinen iso kaulaliina: Vila • Koiran talotushihna: Faunatar • Miesten takki,
kuviollinen pipo: Luhta • Lasten haalari, nallepipo, käsineet: Lindex •
Taustakangas: Marimekko • Naulakot ja ripustimet kuvausrekvisiittaa
• 10 •

PUKETTI-VUODEVAATTEET:
TYYNYLIINA 50 X 60 CM 9,90 €
PUSSILAKANA 150 X 210 CM 59 €
| MARIMEKKO
• 11 •

SÄHKÖTAKKA 39,95 €
(NORM. 59,95 €) AIDONNÄKÖISET
LIEKIT, LÄMPÖPUHALLIN 600/1200 W
| CLAS OHLSON

musta

ELEGANTTI
& AJATON

TOMMY HILFIGER
RANNEKELLO 159 €
(NORM. 189 €)
| KULTAJOUSI

Asusta
rohkeasti
Perinteisin miesten asuste on
rannekello, joka usein huokuu
kantajansa tyyliä – anna tyylisi näkyä
rohkeasti myös muilla koruilla!
Rannekoruja löytyy eleganttiin juhlatilaisuuteen sekä rennompaan rockhenkeen sopivina. Myös
sormuksilla saa persoonallista
hohtoa asukokonaisuuteen.

KOLMIOSAINEN VISKISETTI 14,99 €
TYYLIKÄS KARAHVI JA YHTEENSOPIVAT LASIT | CLAS OHLSON

VIIPURI – VENÄLÄISTEN KAUPUNKI 29,95 €
JUHA METSO & PEKKA HAKALA
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

BELGIALAINEN KONVEHTILAJITELMA 12,90 €/250 G
LUOMU JA VEGAANINEN
| LIFE

nnä
Pide imesi
el
puh töikää!
t
y
kä

AKUN VAIHTO
ILMAN AJANVARAUSTA
ALK. 29 €
| FONUM

MIESTEN AAMUTAKKI 39,99 €
JA PYJAMAHOUSUT 24,99 €
S–XXL | KAPPAHL

LAADUKAS LUISTIN ESIMERKIKSI
ULKOJÄILLE KOOT 6–12 49,90 €,
JR-KOOT 44,90 €
| TEAM SPORTIA RI-PE SPORT
• 12 •

PALJON ERILAISIA
SUKKIA 9,99 €/5 PARIA
| JACK & JONES
• 13 •

Kravatti ja kauluspaita: Dressmann • Parranhoitosetti, Seb Man -partageeli: Rust •
Nike-aurinkolasit: Instrumentarium • Tommy Hilfiger -lompakko: Lehto • Henkselit,
helmikorut: H&M • Giorgio Armani -tuoksu: Sokos • Tommy Hilfiger -kello, sormus
ja mustat nahkakorut: Timanttiset • Valaisin, polttimo ja pöytä: Clas Ohlson

Kynttilänjalka: Kultajousi • Gua Sha -lasta, valkoinen kollagen kasvosieni: Life •
Diego Dalla Palma -vartalonhoitotuotteet: Lindo • Super Dry -meikkipussi, valkoinen
vohvelikankainen aamutakki: Lehto • Tarjotin: Boppis • Glam Glow -yönaamio,
Versace-hajuvesi, Helixium-seerumi, Mádaran Micellar Water, Pentik-kynttilä,
valkoinen kylpypyyhe: Sokos • Hiuskoriste: Glitter • Taustakangas: Marimekko •
Taustalla oleva valkoinen pörröaamutakki: Cubus

itselle
HETKI

Pinkki
Maca-latte
Ihanan pinkki juoma joka ravitsee,
piristää ja lämmittää talvisina päivinä!
0,5 dl vettä
2 dl valitsemaasi kasvimaitoa
2 rkl punajuurimehujauhetta
1/2 rkl maca-jauhetta

Ylelliset tuotteet nostavat
juhlatunnelmaa – kokoa
ne ihanaksi asetelmaksi ja
nauti day spa -tunnelmasta!

KORURASIA 15,90 €
(NORM. 24 €)
| KULTAJOUSI

Ylellisyyttä
jokaiseen päivään
KICKSistä löydät nyt maailmalla
suureen suosioon nousseen Ritualstuotesarjan! Tämä holistinen tuotesarja
sekoittaa modernia teknologiaa
vanhoihin Kaukoidän perinteisiin.
Tee päivittäisestä kauneudenhoidostasi ihana rituaali.

THE RITUAL OF SAKURA – RENEWING RITUAL GIFT BOX 32,90 €
SIS. SUIHKUVAAHDON, VARTALONKUORINTA-AINEEN,
VARTALOVOITEEN JA KÄSISAIPPUAN | KICKS
TASARAITA-OLOASU:
HILJAINEN-HOUSUT 110 €
KUULEA-TOPPI 75 €
| MARIMEKKO
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Kuumenna vesi ja kasvimaito omissa
kattiloissaan. Sekoita kuumaan veteen
punajuurijauhe ja maca. Lisää kuuma
kasvimaito kuppiin ja vaahdota se
maidonvaahdottimella kuohkeaksi.
Lisää punajuuri-macashotti maidon
sekaan ja tarkista maku – lisää halutessasi hieman makeutta.

UNISUKAT 11,90 €
100 % MERINOVILLAA, KOOT 36–45,
LUONNON VALKOINEN JA HARMAA | LIFE

Resepti: Tuulia Järvinen / CocoVi
Toimittanut: Life
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KYLPYTAKKI 39,99 € | VILA

Ihonhoidon trendikkäimpiin uutuuksiin
kuuluu Gua Sha -lasta – oletko jo tutustunut?
• 14 •

KALEVALA KORUN UUTUUS
HAAVE-SYDÄN, VAIN TIMANTTISILTA!
KORVAKORUT 129 €, KAULAKORU 129 €
| TIMANTTISET KULTAKELLO
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VALAISTU SUURENTAVA
PEILI 12,99 € (NORM. 16,99 €)
| CLAS OHLSON
• 15 •

Kaunista

KEINONAHKAINEN
KORURASIA 44,99 €
| GLITTER

JA ROMANTTISTA

LIFE-VEHNÄTYYNY 22,90 €
RENTOUTTAA VÄSYNEITÄ JA KIPEITÄ
LIHAKSIA, BEIGE, PUNAINEN JA MUSTA
|LIFE
NORTHBEND, TEKNINEN
LÄMPÖ- JA URHEILUKERRASTO
19,90 €, MYÖS SININEN
| TEAM SPORTIA RI-PE SPORT
NEULEPAITA 21,99 €
| VERO MODA
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Helppo
sokerikuorinta
Todella helppo ja nopea kuorinta, joka
säilyy tiiviissä lasipurkissa jopa vuoden.

DEVOLD DAILY, LÄMMIN JA
TYYLIKÄS SUKKA ARKIKÄYTTÖÖN
19,90 €/3 PARIA, 52 % MERINOVILLAA
| SPORTIA RI-PE SPORT

1 osa raakaruokosokeria
1/2 osaa oliiviöljyä
muutama tippa mieleistäsi aitoa eteeristä
öljyä (esim. Frantsila)
Sekoita sokeri ja öljy hyvin, lisää eteerinen
öljy seokseen. Hiero kuivaan ihoon ja
huuhtele. Tekee ihon ihanan pehmeäksi,
sopii niin kasvoille kuin koko
vartalollekin.
OHJE: LIFE

Jalkay
k lpysuola
laa
2 dl epsom-suo a
ooda
1/2 dl ruokas eteeristä öljyä
a mieleistäsi
noin viisi tippa
taa
. Seos kannat
ja ruokasooda ruoanlaittoon.
Sekoita suola
ä
et
jota ei käyt
tehdä astiassa tä öljyä (esim. Frantsila)
Tiputa eteeris
rauhoittavaa
ile esimerkiksi
seokseen. Koke tävää piparminttua tai
koita
laventelia, piris
epuuöljyä. Se
antiseptistä te
kkiin.
ur
sip
la
ita
la
hyvin ja

GANT NAISTEN COLLEGE
99,95 € | LEHTO

OHJE: LIFE

VILAX-SETTI: PAITA 29,99 €
JA HOUSUT 39,99 €
| VILA
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VICHY NEOVADIOL ROSE PLATINIUM
-LAHJAPAKKAUS 46 €, SIS.
PÄIVÄVOIDE 50 ML + YÖVOIDE 15 ML
| PASAATIN APTEEKKI

Naamio, rosa aamutakki, korut
nilkassa: H&M • Talja: Villapuoti •
Kristalli: Kultajousi • Glitterporo,
höyhenkuusi: Clas Ohlson • Kynttilälyhty: Boppis • Kynttilä: Sokos

• 17 •

Hairlekiini
loihti kauniin juhlakampauksen Suville!

PAINGONE+ TENS-KIPUKYNÄ 65 €
| PASAATIN APTEEKKI

Sw
oran eet
g
kau e oil
pan
pää
lle!
PUHDAS+ ESSENTIAL
OIL AROMA DIFFUSER
32,90 € | LIFE
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k
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KULTAISET
KORVAKORUT 14K 149 €
JA RIIPUS 14K 129 €
SETTIHINTAAN 229 €
SYNTEETTINEN RUBIINI
| KULTAJOUSI

Kukista flunssa
lämpimällä
juomalla
Helpotusta flunssaiseen oloon saat
luonnon omista aineksista, sitruunasta,
inkivääristä ja hunajasta.

KALEVALA KORUN PRONSSINEN
VUOSIKORISTE 2019
“SUDEN LAULU” 25 €
| TIMANTTISET KULTAKELLO

Keitä noin litra vettä, kuori ja paloittele
muutama sentti inkivääriä kattilaan.
Purista joukkoon puolikas sitruuna ja
viipaloi mukaan loput. Keitä vartin
verran miedolla lämmöllä. Siivilöi
juoma mukiin ja mausta hunajalla.
Sitruunasta saa C-vitamiinia, hunaja
helpottaa yskää ja inkivääri voi vähentää tulehdusta, vilkastuttaa pintaverenkiertoa ja tukee vastustuskykyä.

PARKATAKKI 49,99 €
USEITA VÄREJÄ
| VERO MODA

Vinkki!

kulta-

Nyt kehtaa kimaltaa!
Lisää säihkyä myös
hiuksiin esimerkiksi
glitterlakalla tai perinteisellä irtoglitterillä.

JUHLIEN

Vink
Jou ki!
juom luisen
an s
kori
aat
ste
muk lemalla
in
anik tähtisilla
!

AIKA
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Kampaus, Hairlekiini • Hiuskoristeet ja korut: Glitter •
Paljettimekko: Vila • Glitterkorkokenkä: Zatza • Tähdet
taustalla: Clas Ohlson • Pentik-viltti taustalla: Sokos

THE RITUAL OF ADVENT CALENDAR
65,90 € SIS. YLELLISIÄ RITUALSTUOTTEITA JOKA PÄIVÄLLE | KICKS

TIMANTTISORMUS 0,14CT 349 € (549 €)
TIMANTTISORMUS 0,14CT 399 € (599 €)
| KULTAJOUSI
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KENZO WORLD
POWER EDP
UUTUUSTUOKSU 30ML
65,90 € | SOKOS

KYMIJOELLA 27,95 €
ULLA-MAIJA SIEVINEN
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

EXANI WINNIPEG,
VUORELLINEN ULKOILUKENKÄ 39,90 €
| TEAM SPORTIA RI-PE SPORT

herkku-

Mutakakku, appelsiinit, maito, kahvi: S-Market • Täytekonvehdit,
suklaakahvipavut: Sweet Dreams by Karamellitehdas • Suklaarusinat
ja -mantelit: Life • Musta lautanen, kahvikuppi, kultainen maitokannu,
aterimet: Clas Ohlson • Paljettikangas, ruskea velour: Eurokangas

PEHMEITÄ

HETKIÄ

MURTUVAN AALLON HARJALLA 29,95 €
VILLE VANHALA, JUHA METSO, MIKA ROKKA
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA
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RED CARPET – THE PALETTE 49 €
UPEA ALL-IN-ONE-PALETTI
| LINDO LIFESTYLE

MIESTEN NORTH OUTDOOR SENSITIVE
-ALUSKERRASTON HOUSUT 46,95 € JA
MIESTEN SENSITIVE-ALUSKERRASTON
POOLO 49,95 € MERINOVILLAA BAMBOOSISÄPINNALLA | TEAM SPORTIA RI-PE SPORT

Vinkki! Onko lähipiirissäsi
vegaani, jota haluat muistaa
joulusuklaalla? Pasaatiin
Lifessä on kattava valikoima
vegaani- ja raakasuklaita,
joista myös maitoa karttava
ystävä voi nauttia!

A-DERMA-LAHJAPAKKAUS 8,50 €, SIS.
KÄSIVOIDE 50 ML JA HUULIVOIDE 4 G
| PASAATIN APTEEKKI

KLASSISET NAHKAHANSIKKAAT 27,99 €
| GLITTER

MICHAEL KORS LOMPAKOT ALK. 79,95 € | LEHTO
• 20 •
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Harry Potter 3D-palapeli: Suomalainen kirjakauppa • Naisten ruutupaituli: Cubus • Miesten
pääkallosukat: Jack & Jones • Naisten tekoturkistakki: Veromoda • Harmaapunaruutuinen viltti:
Johanna d’Art Lifestyle • Kuusi, valosarja: Clas Ohlson • Jumboneulosviltti, Happy Socks -paketti,
naisten Happy Socks -pallosukat, lahjakassi, isot punainet glitterpallot ja kultakoristeet: Sokos •
Skottiruutukangas, Loru-matto: Eurokangas • Joulusuklaapallot: Flying Tiger Copenhagen

JOULUISET PUUVILLAT
9,95 €/M
| EUROKANGAS
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JOULUNEULE 21,99 €
| VERO MODA

JOULUNEULE 34,99 €
(SAATAVILLA 2.12. ALK.)
| JACK & JONES
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IPHONEN NÄYTTÖ RIKKI? FONUM
KORJAA ILMAN AJANVARAUSTA
ALLE TUNNISSA, ALK. 99 €
| FONUM
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PUPU JA KETTU -TRIKOO
15,95 €/M
| EUROKANGAS

LASTEN JUHLAMEKKO 27,99 €
KOOT 86–128 CM | KAPPAHL

JOULUINEN TILKKU-PAKKAUS 5 € (NORM. 9,95 €)
| EUROKANGAS
• 22 •
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ZIVEREL-ORAALILIUOS 20 X 10 ML 17,98 €
HELPOTTAA NÄRÄSTYKSEN OIREITA JA
EDISTÄÄ LIMAKALVON PARANTUMISTA.
| PASAATIN APTEEKKI

To 1
2
klo 1 .12.
3–18

Victor & Rolf -silmälasit: Specsavers • Kalavalakorun Kuutar-korvakorut ja Taimi-rannekoru:
Kultajousi • Suomalainen mytologia -kirja, Myyttiset eläimet -kirja, Lumoava nainen -kirja,
Vegaanin joulu -kirja, Kirjonta-kirja, tuikkulyhdyt: Suomalainen kirjakauppa • Iranilainen
aito matto: Classic House • Rannerengas, kaulaketju: Glitter • Eteerinen öljy: Life • Neule:
Veromoda • Hame: Cubus • Tupsullinen purkki: Flying Tiger Copenhagen • Samettityyny,
tikattu viltti: Johanna d’Art Lifestyle • Tuikut: Sokos • Diego Dalla Palma -kynsilakka: Lindo
• Led-valosarjat: Clas Ohlson • Taustakangas kuvausrekvisiittaa

magiaa
MODERNIA

TOMMY HILFIGER -SUKKABOXI
4 PACK 24,99 € | LEHTO
SANDBERGIN LAAJA TIMANTTIKORUMALLISTO ESILLÄ ASIANTUNTIJAN
OPASTUKSELLA TO 12.12. KLO 13–18!
| TIMANTTISET KULTAKELLO

OBJANIA TUNIC -MEKKO 44,99 €
MUSTA JA VALKOINEN
(SAATAVILLA 4.12. ALK.) | VILA

LENSCLEAN 50 ML JA
MIKROKUITULIINA YHT. 10 €
| SILMÄASEMA

TARINOITA ULKOSAARISTA
17,95 €, ULLA-MAIJA SIEVINEN
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

IHONHOIDON BESTSELLER JOULUPAKKAUS
2019: MOISTURISING 89 € SIS. 24H HYDRO
REPLENISHING CREAM 50 ML + REVIVING
HYALU-GEL FOR EYE CONTOUR 15 ML
| LINDO LIFESTYLE
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TUOKSULAHJAPAKKAUS 29,99 €
| JACK & JONES
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Porohaalari: KappAhl • Hurjan hauska unikirja, Toy Story 4 -palapeli, taululiidut: Suomalainen kirjakauppa
• Seeprapehmo, tyynyt: Boppis • Mustekalalelu, turkoosi samettipäiväpeitto: Johanna d’Art Lifestyle •
Valosarja, pupuvalo, pahvilaatikot: Clas Ohlson • Dinokeppari, joulusuklaat: Flying Tiger Copenhagen

joulu-

PALJON PALAPELEJÄ JA UUTUUSPELEJÄ!
MM. VUODEN PERHEPELI
COMBO COLOR 29,95 €
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

SUOJAKUORI + PANSSARILASI
PUHELIMEEN 30 € (NORM. 39 €)
SAATAVILLA USEILLE MERKEILLE
JA MALLEILLE | FONUM

OMASSA
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PUINEN KALENTERIKELLO 14,95 €
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

LASTENHUONEEN
PUPU-VALAISIN 19,95 €
| SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA

LASTEN AAMUTAKKI TUPSUKORVILLA 19,99 € KOOT
122–170 CM | KAPPAHL

Aivojumpataan
yhdessä!

KAUNEIMMAT PEHMEÄT
PAKETIT, RUNSAASTI
LAHJAVAIHTOEHTOJA
ALLE 10 €!
| LINDEX

Kirjakaupasta
Suomalaisesta
iset palapelit
te
rin
löydät pe
an asti, sekä
la
aina 3000 pa
apelit!
hienot 3D-pal

NORTHBEND TEKNINEN
LÄMPÖ- JA URHEILUKERRASTO
LAPSILLE 19,90 €
| TEAM SPORTIA RI-PE SPORT
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Termosmuki: Espresso House • Puiset silmälasit: Silmäasema • Rannekoru, matto taustalla: Johanna d’Art
Lifestyle • Novita-lehti: S-Market • Pyöreä matto: Boppis • Neulelangat Helmi, heijastinkanka Hohde ja
Halla, kori: Sokos • Neulelangat 7 veljestä, Hygge ja Muumilaakso, puikot: Suomalainen kirjakauppa •
Macrame-tyyny: Boppis • Valaisin ja polttimo: Clas Ohlson

LORU-MATTO 39 €
(USEITA VÄREJÄ)
| EUROKANGAS

vakaa

ELEMENTTINÄ

MAA

MODO-TOHVELIT, TUMMAN HARMAA JA SKIPERTOSSUT, VAALEAN HARMAA 19,90 €/PARI
100 % LAMPAANVILLAA, KOOT 35–46 | LIFE
LUHTA HOME, JOULUKORISTE SYDÄN, 10 €/4 KPL
(NORM. 3,95 €/KPL), MYÖS KUUSI JA LUMITÄHTI
| LUHTA BRAND STORE
NAISTEN PYJAMA 34,99 €
KOOT XS–XXL | KAPPAHL
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LUHTA NAISTEN JA MIESTEN
MOKKANAHKAINEN TOSSU, 24,95 €
(NORM. 59,95 €), MYÖS MUSTA
| LUHTA BRAND STORE

KARI TRAA,
NAISTEN MERINOVILLAINEN
PAITA 59,95 € JA HOUSUT 59,95 €
| TEAM SPORTIA RI-PE SPORT
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Clas Ohlsonin kauko-ohjattavaa sarjaa
voit laajentaa myös WiFi Smart
Bulb -lampulla, jolla voit ohjata
kotisi valaistusta missä ikinä
oletkin. Sytytä ja sammuta
lamppu, himmennä ja muuta
värisävyä lämpimän valkoisesta
kylmän valkoiseen. Voit ajastaa
lampun syttymään ja sammumaan haluaminasi aikoina tai jopa
valita satunnaisen syttymisajan matkojen
ajaksi. Hankkimalla useita lamppuja voit
kauko-ohjata valaistusta kodin kaikissa
huoneissa helposti ja kätevästi yhdellä
sovelluksella.
WiFi Smart Plugin sekä Smart Bulbin löydät
Clas Ohlsonin myymälöistä ja verkkokaupasta.

IHANA OLOASU KOTOILUUN 39,99 €
(95 % PUUVILLAA, 5 % ELASTAANIA)
| VILA
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Oletko aina halunnut herätä kahvin
tuoksuun aamulla? Clas Ohlsonin
WiFi Smart Plugin avulla voit helposti
ottaa haltuun niin kahvinkeittimet kuin
muutkin pistorasioihin kytketyt laitteet ja
ohjata niitä älypuhelimella tai tabletilla.
Huomaamaton kaukokytkin asennetaan
pistorasiaan ja ohjaus käy helposti Clas
Ohlson Home -sovelluksella, joka on
saatavilla sekä Android- että iPhone-/
iPad-laitteille. Laitteiden välinen kommunikaatio tapahtuu suoraan kodin langattoman verkon välityksellä.
Smart Plugiin voit liittää esimerkiksi
lämpötuulettimen, jolloin voit laittaa
lämmityksen päälle kätevästi jo kotimatkalla ja saapua näin valmiiksi lämmitettyyn kotiin. Lisäksi voit ohjata mm.
pistokkeeseen kytkettäviä valaisimia
syttymään ja sammumaan toiveidesi
mukaisesti. Clas Ohlson Home -sovelluksella voit ajastaa laitteet kytkeytymään
päälle ja pois tietyin väliajoin tai tiettyinä kellonaikoina. Lisäksi Smart Plugissa
on kiinteä yövalo, jonka voi ajastaa helposti sovelluksella.

UNIKKO KYLPYTAKKI 129 €
KOOT S–XL, PUUVILLAFROTEE,
IRROTETTAVA VYÖ
| MARIMEKKO

GARMIN VIVOMORE -HYBRIDIÄLYKELLO 179 € (OVH 219 €)
| TIMANTTISET KULTAKELLO

Älykodin alkeet
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TEKSTI & KUVA: CLAS OHLSON

yöunen
HYVÄN

MERKITYS

4

14

URBAN DECAY Naked Reloaded
23,45 (46,90)
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22

OSCAR DE LA RENTA Bella Blanca tai Bella Rosa
EdP 30 ml 24,95/kpl (49,90)

ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II
Serum 20 ml Kosteuttava seerumi.
19,95 (39,90)

Uni on meille äärettömän tärkeää. Unen tarkoitus ei ole vain pitää meitä
virkeinä ja valppaina päivällä, vaan se on välttämätön osatekijä biologisten
prosessien toimivuudelle. Uni myötävaikuttaa terveyteemme muun muassa
alentamalla stressitasoja ja vahvistamalla immuunipuolustusta.
Viime vuosikymmeninä yli 70 000 tieteellisessä tutkimuksessa on kartoitettu unta.
Näin on saatu selville, että uni on meille
tarpeellinen palautumisvaihe, jonka aikana
keho lepää ja hoitaa itseään. Suositusten
mukaan suurin osa aikuisista tarvitsee noin
7–8 tuntia unta, mutta tosiasiassa myös
unen laatu on yhtä tärkeää.

MIKSI PAINOPEITTO?
Cura Pearl on monikäyttöinen painopeitto, joka voi parantaa huomattavasti unenlaatua. Se on vilpoisa ja kätevä käyttää ja
se sopii niin lapsille kuin aikuisille. Voit
käyttää sitä tavallisena peittona tai torkkupeittona sohvalla. Painopeitossa on ommellut pussit, joiden sisällä on pieniä helmiä

(silikonipellettejä). Helmien ansiosta peitto
painuu miellyttävästi kehoa vasten. Peiton
paino tuo keholle kevyen ja miellyttävän
painon tunteen.

tavat, että painopeitto voi pidentää syvän
unen määrää nukkuessa. Terveydenhuollossa painopeitoista on hyviä kokemuksia
jo 10 vuoden ajalta.

Peiton sisäänsä ympäröivä ja hierontaa
muistuttava vaikutus edistää aivojen hyvänolon hormonien, kuten serotoniinin ja
oksitosiinin erittymistä ja vähentää stressihormoni kortisolin tasoa. Peiton käytöllä
voi olla useita positiivisia vaikutuksia, jotka
saatat huomata esimerkiksi siinä, että hengität rauhallisemmin, levottomuus vähenee
ja olo tuntuu turvalliselta. Myös nukahtaminen saattaa helpottua, sillä unihormoni
melatoniinin pitoisuus nousee ja unenlaatu
yön aikana on parempi. Tutkimukset osoit-

MINULLE SOPIVA PAINO

• 30 •

Minkä painoinen peitto sopii sinulle?
Valitse peitto, jonka paino vastaa 10–15 %
kehosi painosta. Jos esim. painat 70 kg,
valitse peitto, joka painaa 7 kg. Tämä on kuitenkin vain suositus, sillä jotkut pitävät kevyemmistä ja jotkut painavammista peitoista. Painopeitto on mitoiltaan 150 x 200 cm
ja löydät Clas Ohlsonin valikoimasta 3, 5,
7, 9, 11 ja 13 kg peitot sekä myymälöistä että verkkokaupan puolelta. Valikoima
vaihtelee myymälöittäin. •

Joulukalenteri

Kurkista
kauneuden
joulukalenteriin
Paras kauneuden joulukalenteri löytyy osoitteesta sokos.fi.
Luukkuja on yhteensä 24. Jokaisesta kauneuden joulukalenterin luukusta
paljastuu etu, joka on vähintään -50 % normaalihinnasta.
Tutustu kauneuden joulukalenteriin – teet löytöjä itselle ja lahjaksi.

vapautta
LAHJAKSI

PAITA + NEULE

MIX & MATCH

60€

VALITA

Lahjakortit ovat varma lahjavalinta ja ilahduttavat kaikkia lahjansaajia.
Ne vastaavat juuri lahjansaajan tarpeisiin ja mahdollistavat hänelle
hetken vain itselleen, kun lahjakorttia lähdetään käyttämään.
Etenkin innokas shoppailija nauttii lahjakorteista, kun saa kiertää
liikkeitä ja tehdä tuotevertailuja joululahjansa hankinnassa. Tällöin kotiin
ja käyttöön päätyy harkinnalla valittu tuote, mikä on myös kestävä
ratkaisu. Saajan näköistä lisää lahjaan tuot paketoimalla lahjakorttikuoren ohelle esimerkiksi suklaata, erikoiskahvipaketin tai viinipullon.
Lahjakortti on myös näppärä lahja kauempana asuvalle
ystävälle. Se sujahtaa helposti pieneen kuoreen ja suoraan
vastaanottajan postilaatikkoon. Muistathan kuitenkin
varmistaa, että lahjakorttiin osoitettu ketjuliike sijaitsee
myös lahjansaajan asuinkunnalla.

1.kerros | Ma-pe 10-19, la 10-17 & su 12-16
Tarjous koskee valikoituja tuotteita ja on voimassa 24.12.2019 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

PARTURI
hiustenleikkaus

Alk. 13,90€
KAMPAAMO
hiustenleikkaus

Kauneuslahjakortit
FACE & BODY 120 €
Hoitokokonaisuus, joka sisältää virkistävän ja ihoa uudistavan kasvohoidon
sekä kiinteyttävän ja nesteitä poistavan
vartalohoidon. Samanaikaisesti sekä
rentouttava että tehokas yhdistelmähoito. Hoitoaika 90 min.

Käär oul pakettii
edullisest erkkituottei!

ICON TIME 100 €
Ihoa tehokkaasti kiinteyttävä ja korjaava aikuisen ihon kasvohoito. Ideaali
+30 vuotiaille. Hoitopakettiin kuuluu
ylellinen ICON TIME -huulivoide.

ERÄ JOULUN IHANIA LAHJOJA

ELEGANCE HANDS 55 €
Kädet kaunistava minimanikyyri, missä
siistitään ja lakataan kynnet sekä hoidetaan iho täyteläisellä hoitovoiteella.
Lahjaan sisältyy ylellinen ja täyteläinen
ICON TIME -käsivoide.

14,95€
/3 tuoteea

Alk. 24,90€

Hemmottelujoululahja
hänelle

Saat lahjakortin myös haluamallesi
summalle tai valitsemallesi hoidolle,
tutustu hoitomenuun: lindolifestyle.fi
Lindo Lifestyle

Hiusten värjäys

Alk. 59,90€

New Hairstore Pasaaa, Keskuskatu 10, 2. kerros
www.hairstore.ﬁ | p. 040 1407 442
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suklaaIHANIA

HERKKUJA

RAAKAPALLOT
PISTAASILLA JA KARDEMUMMALLA

RAAKASUKLAA
KUIVATUILLA HEDELMILLÄ
Helppo raakasuklaa jonka voit koristella
makusi mukaan. Kokeile esimerkiksi pähkinöitä, siemeniä tai kuivattuja marjoja.

JOULUINEN KAAKAO
KAHDELLE
Tämä lempeä kaakao saa jouluista mausteisuutta kanelista
ja kardemummasta ja se makeutetaan ainoastaan taateleilla. Sopii nautiskeltavaksi läpi koko talven!
2 rkl raakakaakaojauhetta
1/2 tl ceylon-kanelia
1/2 tl vaniljasokeria
ripaus kardemummaa
3–4 taatelia ilman kiviä
5 dl mantelimaitoa
raakasuklaata koristeluun

2 dl kookosöljyä
0,75 dl kaakaojauhetta
2 tl vaniljajauhetta
2 rkl juoksevaa hunajaa
ripaus ruususuolaa
40 g kuivattua mangoa
40 g banaanilastuja
kookoshiutaleita
mehiläisen siitepölyä

Lisää tehosekoittimeen kaakaojauhe, kaneli, vaniljajauhe
ja kardemumma. Pilko taatelit ja lisää manteleiden kanssa
tehosekoittimeen. Sekoita juoma tasaiseksi, tarkista maku
– lisää tarvittaessa makeutta. Kuumenna kaakao pienessä
kattilassa koko ajan sekoittaen. Raasta valmiin kaakaon pinnalle hieman raakasuklaata. Tarjoile ja nauti!

Sulata kookosöljy kattilassa alhaisessa lämpötilassa. Lisää joukkoon kaakaojauhe, vaniljajauhe, hunaja ja suola. Sekoita tasaiseksi. Leikkaa
kuivattu mango ja riko banaanilastut pieniksi
palasiksi. Vuoraa halkaisijaltaan n. 20 cm:n
vuoka leivinpaperilla. Kaada päälle suklaamassa ja ripoittele heti päälle kuivatut hedelmät,
kookoskiutaleet ja mehiläisen siitepöly. Anna
jähmettyä jääkaapissa vähintään tunnin ajan
kunnes suklaamassa on kovettunut. Murenna
valmis levy paloiksi ja tarjoile!
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Kardemummalla maustetut raakapallot ovat helppo ja
nopea valmistaa sekä koristella oman mielen mukaan.
Voit myös kokeilla kardemumman tilalla esimerkiksi
kanelia tai inkivääriä.

6 taatelia
1,5 rkl kookosöljyä
1 dl pistaasipähkinöitä
1 tl vaniljajauhetta
1/2 tl ruususuolaa
2 tl kardemummaa
Koristeluun kaakaonibsejä, kookoshiutaleita
tai rouhittuja pistaasipähkinöitä.

VILJATTOMAT

SUKLAAPIPARIT
2,5 dl mantelijauhetta
1/2 dl maca-jauhetta
2 rkl kookosjauhoja
1,25 dl kookossokeria
1 luomu kananmuna
1/2 dl kookosöljyä
60 g raakasuklaata
1 tl vaniljaa
1/2 tl soodaa
ripaus ruususuolaa
1 rkl piparkakkumaustetta

Sulata kookosöljy ja sekoita kaikki ainekset tehosekoittimella tasaiseksi. Pyörittele massasta haluamasi kokoisia
palloja noin 10 kpl. Pyöräytä pallot haluamassasi mausteessa esimerkiksi kaakaonibseissä, kookoshiutaleissa ja
pistaasipähkinärouheessa. Anna viilentyä hetki jääkaapissa ja nauti!
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joulu-

MAKEITA

Rouhi raakasuklaa ja mittaa kuivat ainekset
kulhoon. Lisää joukkoon kevyesti vatkattu muna
sekä sula kookosöljy. Sekoita taikina tasaiseksi.
Pyörittele taikinasta 12–16 kpl pyöryköitä. Litistä
piparipallot pellille noin sentin paksuisiksi kiekoiksi.
Paista 175 asteessa 10–12 minuuttia. Anna pipareiden
jäähtyä pellillä. Koristele halutessasi sulatetulla raakasuklaalla.

LAHJOJA
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Kauppakeskuksessa palvelevat:
ARMYVAATTEET

HOT JAPAN

JOHANNA
D’ART LIFESTYLE

KARHU
VOIMA
ENERGIAPISTE

KEIDAS
FOOD SHOP

Onnellista
a
a
k
i
a
n
u
l
jou
Pasaatin
ystävät!
Kur
k
uusi kaa
sait
ti!
Keskuskatu 10, 48100 Kotka • www.pasaati.fi

Avoinna ma–pe 7–21, la 7–18 ja su 12–18.
(Osalla liikkeistä lyhyemmät aukioloajat.)

SWEET
DREAMS BY
KARAMELLITEHDAS

VILLAPUOTI

POIKKEUSAUKIOLOAJAT:
itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu
jouluaatto 24.12. 7–12
joulupäivä 25.12. suljettu
tapaninpäivä 26.12. 12–18
uudenvuodenaatto 31.12. 7–18
uudenvuodenpäivä 1.1. suljettu
loppiainen 6.1. 12–18

