
Tuoreet herkut uudesta leipomosta
Maaseutu Maistuu Oy valmistaa käsityönä lisäaineettomat leivät sekä leivonnaiset ja kattaa juhlien ruokapöydät yksilöllisillä mauilla. 
Kesän kruunaa ilo uudesta leipomorakennuksesta.

K AUPALLINEN YHTEIST YÖ /  MA ASEUTU MAISTUU  K AUPALLINEN YHTEIST YÖ

Heli Parikka-Makkonen on 
innostuneissa tunnelmissa. 
Kesäkuusta alkaen pitopalvelu 
ja pienleipomo palvelee asiak-
kaita upouusista leipomotiloista 
Ritvalasta.

– Saamme kasvatettua tuotantoa 
ja voimme panostaa leipomo-
tuotteiden valmistukseen entistä 
paremmin, yrittäjä Parikka-
Makkonen kuvailee.

Sääksmäen sydämeen on herkul-
lisia syitä piipahtaa kesällä. Uuden 
leipomon suoramyynnissä on 
tarjolla esimerkiksi kotimaisista 
raaka-aineista valmistetut hiiva-
limput ja mallasleivät sekä makeat 
pulla- ja leivonnaistuotteet. Yhtä 
tuotetta tilataan isompiakin eriä 
kerralla – sen maku tunnetaan 
ja siihen luotetaan. Ritvalaan 
kannattaakin suunnata, kun 
haluaa aitoa ruisleipää.

– Sataprosenttinen ruisleipä 
ilman hiivaa valmistetaan 45 
vuotta vanhaan perintöjuureen. 
Se on aidon maun leipä ja pidetty 
leipäherkkumme.

Perhejuhliin ja yritystilaisuuksiin 

Maaseutu Maistuu Oy hoitaa pito-
palvelun vuosien kokemuksella. 
Yrittäjä vannoo henkilökohtaisen 
asiakaskohtaamisen nimeen. 

– Haluamme kuunnella asiakasta 

tarkkaan. Siksi emme tarjoa 
valmista menua, vaan sellainen 
suunnitellaan asiakkaan toiveiden 
mukaan. Maut ovat juuri sellaiset, 
kuin asiakas on tilaisuuttaan varten 

toivonut, Parikka-Makkonen 
toteaa.

Puhtaista raaka-aineista 
valmistetut ruoat ovat juhli-
joille maistuneet ja yllättäneet 

iloisesti makujen täyteläisyy-
dellä. Yhteistyössä Katajan lihan 
kanssa saadaan rehvakkaamman 
luonteiseen juhlaan kokonainen 
possukin pöytään. 

– Juhla kuin juhla, me hoidamme 
pitopalvelun pöytäliinoista 
tarjoiluun astioineen, ja jätämme 
jälkeemme siistin keittiön.

Juhlijoille jää täydet vatsat ja 
hyvä maku suuhun. 

Tervetuloa leipomon 
avajaisiin lauantaina 30.6. 
kello 14–16. 

Tarjolla käsin leivottuja 
herkkujamme, tarjouksia, 
maistiaisia ja musiikkia 
iloisessa tunnelmassa!

AVAJAISET

Täällä syntyy ammattitaidolla suussa sulavia leivonnaisia. Yrittäjä Heli Parikka-Makkonen toivottaa tervetulleeksi uuteen leipomoon ja suoramyyntipisteeseen Ritvalaan.

MAASEUTU  
MAISTUU OY  

Pienleipomo ja suoramyynti 
sijaitsee osoitteessa  
Oitintie 50, 37720 Ritvala,
puh. 045 6677998. 

Suoramyynti avautuu  
ma 4.6. ja on avoinna 
ma–la klo 9–13. 

Leivonnaisia on lisäksi 
myynnissä omassa 
Kartanokahvilassa Voipaalassa, 
Laitikkalan Kesänmaku-
kaupassa Laitikkalassa ja 
leipätuotteita Koskijalosteessa.

Juhlijoille parasta  
pöytään

Upouusi ammattikeittiö on pian valmiina pitopalvelu- ja leipomotoimintaan.


