
Valmiita tekstejä somepostauksiin alla. Nämä tekstit on tarkoitettu Pakkasmarjan Roosa nauha -

kampanjasta kertoviin somepostauksiin. Voitte myös käyttää materiaalipankin kuvia omien 

tekstien kanssa. 

 

 

Tekstivaihtoehto 1 

Pakkasmarja puree - Pakkasmarjat jakavat väriä, iloa ja hyvää oloa ympärilleen koko vuoden. 

Pakastealtaan marjaisin pari Pakkasmarja Kuningas-marjasekoitus ja Kuningatar Marja Puree -välipala 

tekevät hyvää nyt Roosa nauha -keräyksessä. Näytä tukesi ja helli itseäsi pakkasmarjoilla! 

@pakkasmarja #pakkasmarja #roosanauha #marjapuree @syöpäsäätiö 

 

Tekstivaihtoehto 2 

 

Ylistä elämää makeasti ja tue Roosa nauha -keräystä marjoilla! 🍓 Kotimaisten marjojen mestari 

Pakkasmarja lahjoittaa nyt jokaisesta myydystä Kuningas-marjapussukasta ja Kuningatar Marja pureesta 

osan Roosa nauhalle. 

Noh, montako laitetaan? 😘 

 

@pakkasmarja #pakkasmarja #roosanauha #marjapuree @syöpäsäätiö 

 

 

Tekstivaihtoehto 3 (chia-vanukas -kuvaan liittyvä resepti): 

 

Tiesitkö, että tämäkin resepti tukee Roosa nauhaa? Pakkasmarja nimittäin lahjoittaa jokaisesta myydystä 

Kuningas-marjasekoituksesta osan keräykseen – ei siis muuta kuin kokkaamaan! 💗 

 

C H I A - V A N U K A S 

 

2 dl kaurajuomaa tai kookosmaitoa 

2 dl (vegaanista) jogurttia 

3 rkl chiasiemeniä 

0,5 tl kardemummaa 

tippa agavesiirappia (tai hunajaa) 

150 g Pakkasmarjan Kuningas-marjasekoitusta 

 

V A L M I S T U S 

 

Sekoita kaurajuoma tai kookosmaito ja vegaaninen jogurtti tasaiseksi. Lisää siemenet vähän kerrallaan ja 

mausta kardemummalla sekä siirapilla tai hunajalla. 

 

Anna tekeytyä muutama tunti tai yön yli ja nauti Kuningas-marjasekoituksen kaverina. 

 

@pakkasmarja #pakkasmarja #roosanauha @syöpäsäätiö 

 

 



 

Tekstivaihtoehto 4 (Kuningatartrifle -kuvaan liittyvä resepti) 

 

Loihdi kuningatartrifle, jonka ihanan maun salaisuus on samettinen Kuningatar Marja Puree. Trifle toimii 

terveellisempänä jälkiruokana tai aamupalana. 

Tiesitkö, että Kuningatar on mukana myös Roosa nauha -keräyksessä. Näytä siis tukesi ja helli samalla 

itseäsi tällä ihanalla marjaherkulla! 

 

KUNINGATARTRIFLE 

 

VE + G | valmistus n.20 min 

 

VE + G |valmistus n. 20 min | vaikeusaste: helppo | noin 3 annosta (tarjoilulasin vetoisuus noin 2,5 dl) 

 

AINEKSET 

Yhdestä Kuningatar Marja Puree pikarista riittää noin kolmeen annokseen, mutta jos 

haluat reilummat ihanat, Puree kerrokset, varaa kaksi pikaria! 

 

1,35 dl muromysliä/granolaa (ve,g) 

1,35 dl Kuningas marjasekoitusta 

3 dl kreikkalaistyylistä kasvipohjaista ”jogurttia” + 

1 tl Kuningatar Marja Pureeta 

1,35 dl Kuningatar Marja Pureeta 

Päällimmäinen kerros: 

2 dl kasvipohjaista vispiä (g) 

1–2 tl Kuningatar Marja Pureeta 

ripaus vaniljaa 

½-1 rkl tomusokeria 

 

VALMISTUS 

Aloita vispaamalla vispi kuohkeaksi ja lisää loput päällimmäisen kerroksen ainekset vispivaahdon sekaan, 

tarkista maku ja laita pursotuspussiin. Valmista sitten ”jogurtti”kerros sekoittamalla 1 tl Kuningatar Marja 

Pureeta ja 3 dl ”jogurttia” keskenään. Kerrosta sitten tarjoilulaseihin ensin muromysliä noin 3 rkl per 

annos, 

Kuningas marjasekoitusta noin 3 rkl per annos, ”jogurtti”-Puree sekoitusta noin 1 dl per annos, 

Kuningatar 

Marja Pureeta noin 3 rkl per annos ja viimeistele pursottamalla vispi-Puree kerros tasaisesti annosten 

kesken. 

 

Vinkki! Voit myös jättää vispikerroksen pois ja lisätä päällimmäiseksi pelkkää ”jogurttia” ja vaikka lisää 

marjoja. 

 

@pakkasmarja #pakkasmarja #roosanauha @syöpäsäätiö 


