
Päivän marjat
Miksi villimarjat ovat pohjoisen superruokaa



2 3

Roberts Berriet valmistetaan Suomessa, missä maa, 
ilma ja vesi ovat maailman puhtaimpia.

valoisan kesän aikana pohjoisen marjat muodostavat 
suojakseen antosyaaneja.

Lyhyt, intensiivinen kasvukausi antaa villimarjoille 
voimakkaan ja ainutlaatuisen maun.

Kylmä talvi pitää luonnon puhtaana 
ja kasvit terveinä.

TOUGH LIFE  
MAKES NORDIC BERRIES

 STRONG
the cleanest  
ENVIRONMENT
 in the world



 

Arktiset Aromit ry, The Arctic Bilberry, 

Hellström et al. 2009

Muraki I, Manson JE, Hu FB, Willett WC, van Dam RM, Sun Q. 

Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three 

prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2013; 347:f5001
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Tyypin 2 diabeteksen riski käytettäessä 3 kertaa/
viikko

Villimustikka
Vaccinium myrtilus

Marjan antosyaanipitoisuus näkyy sen värin 
voimakkuudesta. Villimustikka on tummansininen 
supermarja, kun taas pensasmustikka on sisältä 
hailakan vaalea.

Pensasmustikka

Hedelmämehun käyttö 3 kertaa 
/viikko lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä

Kokonaisten hedelmien käyttö 3 kertaa 
/viikko vähentää tyypin 2 diabeteksen  5% 
riskiä                   

Kokonaisten marjojen käyttö 3 kertaa
/viikko vähentää tyypin 2 diabeteksen 33% 
riskiä

Kokonaisten marjojen syöminen 
varmistaa sokerin tasaisen 
imeytymisen ja ehkäisee veren 
sokeripiikkejä.

54

Antosyaanit suojelevat solujamme 
vaurioilta ja kehoamme sairauksilta 
estämällä vapaiden radikaalien 
muodostumista.

Useat ravintoaineet 
ovat vain kuoressa ja 
siemenissä.

Villi-
mustikka Acai-marja Pensas-

mustikka Appelsiini

Hedelmä- 
mehu

Kokonaiset 
hedelmät

Kokonaiset 
marjat
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USEAT IN VITRO/EI-KLIINISET JA KLIINISET  TUTKIMUKSET OSOITTAVAT, ETTÄ MARJOILLA JA/TAI NIIDEN 
ERILAISILLA POLYFENOLISILLA, BIOAKTIIVISILLA OSILLA VOI OLLA SAIRAUKSIA ENNALTAEHKÄISEVIÄ 
VAIKUTUKSIA

Diabetes, tyyppi 2

Syövät

Iän aiheuttama 
oksidatiivinen stressi

Matala-asteinen 
tulehdus

Sydän- ja 
verisuonitaudit

JA ETTÄ NIILLÄ ON HYÖDYLLISIÄ VAIKUTUKSIA ELIMISTÖÖN JA TERVEYDEN YLLÄPITOON.

Aivot

Virtsatie

Iho ja limakalvot

Silmät

Ruoansulatuskanavan 
ja suoliston 
bakteeritasapaino

Immuunijärjestelmä

Villimustikka Puolukka Karpalo Lakka Tyrni
Musta- 
herukka

Mansikka Vadelma Villimustikka Puolukka Karpalo Lakka Tyrni
Musta- 
herukka

Mansikka Vadelma
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Valtava määrä kokonaisia, 
antosyaaneja täynnä olevia 
pohjoisen marjoja.

Pohjoisen marjojen vahva 
ominaismaku. Pohjoisen villimarjoja.

Kaikki makeus marjoista ja 
hedelmästä.

Suomalainen ruokainnovaatio
Robert Berrie on saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia ja 
on ollut myös Super Bowl -mainoksessa.

Päivän marjat
Puhtaita, kokonaisia pohjoisen marjoja juotavassa muodossa 

ympäri vuoden.

Nauti missä ja milloin vain. 
Kannessa kätevä juoma-aukko.

Säilyy huoneenlämmössä.

HELPPO

LUONNOLLINEN

TERVEELLINEN

HERKULLINEN
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Ota päivän marjat mukaasi ja
nauti missä ja milloin vain.

Berriet tekevät hyvää kaikille.

retkellä treenin jälkeen   
päiväkodissa Tauolla matkoilla 

ystävän kanssa töiden jälkeen kotona
leivonnassa aamupalalla välipalana

lounastauolla reissussa
luennolla salilla jälkiruokana
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On tärkeää
nauttia säännöllisesti ja monipuolisesti 
marjoja, sillä jokaisella niistä on erilainen 
ravintoarvo ja erilaiset terveyshyödyt.

Roberts Berrie
Monipuolinen valikoima 
pohjoisen marjoja. 1dl 
-purkki kulkee kätevästi 
mukana ja voit nauttia 
päivän marjat kun ehdit, 
missä ja milloin vain.

Roberts Berrie+
Berrie+ -perheessä yhdistyvät marjojen hyvät ominaisuudet ja hyvinvointia lisäävät 
vaikutukset. Ota mukaasi ja nauti, kun tarvitset.

139 villimustikkaa

32 mustaherukkaa & mansikkaa 95 villimustikkaa & vadelmaa

106 puolukkaa & karpaloa 90 tyrnimarjaa

Päivän supermarjat Päivän tehomarjat

Villimustikka & luumu  
+kuitu

6,6 g ravintokuitua, gluteeniton

Vatsan tasapainoon Ihon hyvinvointiin Normaalin lihasmassan 
ylläpitoon ja kasvattamiseen

Lakka & tyrni 
+kollageeni

2.5 g kollageenia

Villimustikka & granaattiomena 
+proteiini
7.1 g proteiini

Hanapakkaukset

3L hanapakkaukset ovat 
helppo ja edullinen tapa 
nauttia päivän marjat. 
Hanapakkaukset ovat 
käteviä niin kotona kuin 
työpaikallakin.

3L hanapakkaukset
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Villimustikka (Vaccinium myrtillus)
Villimustikka sisältää C- ja E-vitamiineja ja on 
myös hyvä ravintokuidun lähde. Villimustikan 
sininen malto on täynnä luonnollisia sinisen värin 
antavia antosyaaneja, kun taas pensasmustikka 
on sisältä hailakan vaalea.

Tyrni (Hippophaë rhamnoides)
Tyrnissä on runsaasti C- ja E-vitamiineja, 
ravintokuitua ja elimistölle hyödyllisiä 
rasvahappoja. Vajaasta desilitrasta marjoja saa 
yhtä paljon C-vitamiinia kuin keskikokoisesta 
appelsiinista. Noin 4 - 7 % tyrnimarjan painosta 
on mallon ja siementen öljyä, joka koostuu 
pääasiassa kerta- ja monityydyttymättömistä 
rasvahapoista.

Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
Puolukka sisältää E-vitamiinia ja siinä 
on myös runsaasti magnesiumia. Se 
on hyvä ravintokuidun lähde ja sisältää 
polyfenoleja, joiden terveysvaikutuksia 
tutkitaan laajasti.

Vadelma (Rubus idaeus)
Vadelma sisältää C-vitamiinia ja folaattia.  
kahdessa desilitrassa vadelmia on 
yhtä paljon C-vitaminia kuin yhdessä 
mandariinissa. Vadelma on myös hyvä 
ravintokuidun ja polyfenoleiden lähde.

Karpalo (Vaccinium oxycoccos)
Karpalot viihtyvät niukkaravinteisilla 
nevoilla ja rämeillä sekä rantasoilla koko 
Suomessa. Siinä on runsaasti C-vitamiinia. 
Raikkaan ja kirpeän makuinen karpalo 
on myös hyvä antioksidanttien ja 
ravintokuidun lähde.

Mustaherukka (Ribes nigrum)
Mustaherukan marjat, siemenöljy ja 
myös lehdet sisältävät runsaasti C- ja 
A-vitamiineja. Mustaherukassa on 
enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. 
Mustaherukan öljy sisältyy myös runsaasti 
hyviä rasvahappoja.

Pohjoisen marjat Korkean antosyaanipitoisuuden lisäksi kaikilla pohjoisen 
marjoilla on monia muitakin hyviä terveysvaikutuksia. 

Mansikka (Fragaria × ananassa)
Mansikassa on runsaasti flavonoideja 
ja ellagitanniineja. Siinä on enemmän 
C-vitamiinia kuin appelsiinissa ja yhtä paljon 
ravintokuitua kuin porkkanassa.

Lakka  (Rubus chamaemorus)
Lakka sisältää runsaasti C-vitamiinia. Jo 
75 grammaa kullankeltaisia marjoja riittää 
kattamaan päivän saantisuosituksen. Lakka 
sisältää myös E-vitamiinia ja ellagitanniineja 
enemmän kuin monet hedelmät ja viljat. Se 
on kaikista villimarjoista runsaskuituisin.

Lähde Arktiset Aromit, www.arctic-flavours.fi



Vuonna 1910 perustettu Roberts on suomalainen perheyritys. 
Meidän mielestämme marjakaudesta pitää saada nauttia ympäri vuoden.

Oy Roberts Ab

Inkilänkatu 3, 20300 Turku. Puh. 02 278 5000

www.robertsberrie.com

Yli 100 vuotta, 
5 sukupolvea


