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IHANA KESÄ
Kesän

vihreys

antoi

odottaa

itseään,

mutta

tuntuu

että

vuorokaudessa

saavutettiin alkukesän suloinen lämpö ja yhtäkkiä puut ja pensaat pääsivät
täyteen

kukoistukseen.

Jostain

syystä

kesä

tuntuu

tänä

vuonna

ihastuttavammalta kuin koskaan. Olkkarin suurista ikkunoista on voinut seurata
kesän tuloa ja tuntuu, että koko liike kylpee valossa aamusta iltaan. Valo ja lämpö
saa kaipaamaan jotain virkistävää, joten

perinteisen kahvin ja teen seuraksi

tuomme valikoimaan Cold Brew-kahvin ja jääteen kesäpäivien viilennykseksi.
Jäiset ystävämme ovat saatavilla viikosta 24 eteenpäin.
Olkkarissa rakastetaan hyvää kahvia, eikä sen laadusta tingitä. Henkilökohtaisia
suosikkejamme

ovat

Löfbergsin

ja

Arvid

Nordquistin

täyteläiset

kahvit.

Asiakkaillamme tuntuu olevan myös herkät makunystyrät, sillä usein meiltä
kysytään mitä kahvilaatua tarjoilemme. Suomalainen sanonta "ei mua varten
tarvii keittää" ei meillä toimi, sillä meistä on ihanaa hemmotella vieraitamme
kupposella kuumaa (tai kylmää).
Tässä numerossa jaamme ohjeet kahvin valmistukseen kotona, hellimme kesäihoa
kotoa löytyvillä aineksilla ja esittelemme kesän suosikkituoksut.

COLD BREW-KAHVI
Cold Brew, eli kylmäuutettu kahvi ei ole missään
nimessä uusi juttu, mutta ehdottomasti kokeilemisen
arvoinen! Kyse on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan
kahvin uuttamisesta kylmään veteen. Kahvia uutetaan
vähintään 8-12 tuntia, jonka ansiosta kahvin erilaiset
vivahteet

pääsevät

paremmin

oikeuksiinsa,

eikä

kahvista tule kitkerää. Myös kofeiinia liukenee veteen
vähemmän, eli ei tarvitse pelätä unen puutetta vaikka
kahvin siemailisikin vasta iltapäivästä.
Olkkarissa

kahvi

valmistetaan

Arvid

Nordqvistin

Pressiado kahvista, joka on paahtoasteeltaan tumma ja
maultaan ihanan täyteläinen. Maussa voi havaita myös
ripauksen kinuskia ja mantelia, joiden lempeät aromit
korostuvat

erityisesti

kylmään

veteen

uutettuna.

Lisukkeeksi voit valita maidon tai Oatlyn herkullisen
kauramaidon, joista jälkimmäinen onkin osoittautunut
asiakkaidemme

suosikiksi.

Juoma

viimeistellään

jääpaloilla, jotka tekevät kahvista ihanan virkistävän,
etenkin kuumana kesäpäivänä.

KULMIEN LAMINOINTI
NÄIN VALMISTAT KAHVIN KOTONA
TARVITSET:
Pressopannun
Hyvää kahvia
Jäitä
Kauramaitoa (tms.)

Mittaa
kahvi
pannun
pohjalle.
Kahvin
määrä
suhteutetaan
pannun
kokoon
(eli
kupillisten
määrään), mutta suosittelemme laittamaan kahvia
hieman normaalia enemmän.
Lisää vesi ja sekoita,
kunnolla vedessä.
Laita kansi paikalleen
muutama sentti.

kunnes
ja

Laita kahvi jääkaappiin
vähintään 8-12h.

paina
ja

kaikki

purut

mäntää

anna

sen

alas

ovat
vain

tekeytyä

Kun kahvi on tekeytynyt, paina mäntä alas ja kaada
kahvi kuppiin. Lisää kaveriksi jääpaloja sekä maun
mukaan maitoa ja/tai sokeria ja nauti!

SAIJAN VINKIT KESÄIHOLLE

Kesällä on ihanaa olla kevyemmällä meikillä ja monesti iho
onkin parhaimmillaan juuri kesäisin. Ihonhoitoa ei
kuitenkaan
kannata
lykätä
syksyyn,
vaan
jatkaa
tunnollisesti myös lämmön ja auringon helliessä kasvoja ja
mieltä.
Ihoa kannattaa puhdistaa aamuin illoin ihotyypillesi
sopivilla tuotteilla ja viimeistellä puhdistus kasvovedellä.
Kasvoveden ansiosta hoitotuotteet imeytyvät paremmin
iholle, joten sitä ei kannata skipata! Ihoa voi kuoria myös
kesällä, mutta voimakkaasti kuorivia tuotteita olisi hyvä
välttää, sillä ne tekevät ihon herkemmäksi uv-säteilyn
haitoille.
Helli kesäihoasi kosteuttavilla voiteilla ja
naamioilla, erityisesti jos olet viettänyt aikaa auringossa.
Tällä hetkellä sheet maskit eli kangasnaamiot ovat todella
suosittuja, eikä suotta! Sheet maskit sisältävät runsaasti
aktiiviaineita ja kankaan ansiosta hoitonesteet eivät haihdu
iholtasi, vaan ne saavat rauhassa imeytyä tehden ihostasi
ihanan hehkuvan ja raikkaan. Useimmiten nämä naamioissa
käytettävät aineet saavat jäädä iholle imeytymään eli ihoa
ei tarvitse enää puhdistaa vedellä. Ihanan helppoa ja
vaivatonta!
Tärkeintä kesällä on kuitenkin muistaa ihon suojaaminen
auringolta. Useimmissa kasvovoiteissa ja meikkivoiteissa
on jo suojakerroin valmiina mutta tämä kannattaa
ehdottomasti vielä tarkistaa ennen auringolle altistumista.

VALMISTA HOITOJA ITSE
Kesällä on kiva valmistaa kosmetiikkaa myös itse.
Luonto ja kodin kaapit ovat pullollaan ainesosia,
joista pyöräytät helposti itse ihanat kuorinnat ja
kasvonaamiot. Kokeile esimerkiksi näitä:
KOSTEUTTAVA AVOKADO-NAAMIO
1
1
1
1

avokado
kananmunan valkuainen
rkl sitruunamehua
rkl kookosöljyä

Sekoita kulhossa aineet keskenään ja levitä puhtaalle
iholle silmänympärysihoa varoen. Anna vaikuttaa
15min. Vaikutusajan jälkeen huuhtele lämpöisellä
vedellä ja nauti ihon pehmeydestä!
HELLÄVARAINEN KUORINTA
Valitse näistä yksi kuoriva aine:
Hieno suola (älä käytä rikkotuneelle iholle)
Sokeri
Kahvinporot
Sekoita
valitsemaasi
aineeseen
1rkl
kookosöljyä/ruokaöljyä/hunajaa
ja
hiero
kevyin
liikkein ihoasi. Huuhtele kuorinta pois runsaalla
vedellä!

MILTÄ KESÄ TUOKSUU?
Istuin rakkaan ystäväni kanssa parvekkeella, kun
vuoden ensimmäinen kesäsade yllätti. Yhtäkkiä ilma
täyttyi sateen ja juuri ajetun nurmikon tuoksusta.
Tuoksu palautti salamana mieleen lapsuuden kesien
ilon ja huolettomuuden.
Maison Berger on upeasti onnistunut pakkaamaan
tuon ihanan tunteen tuoksupulloon. Summer Rain on
kesäinen sekoitus freesian ja liljan kukkaistuoksuja,
sekä tuoreiden lehtien, basilikan ja eukalyptuksen
raikkautta. Tuoksu saa
täyteläisyyttä patsulin ja
meripihkan pehmeistä vivahteista.
Muita kesäisiä tuoksuja ovat esimerkiksi Coco Monoi,
jossa yhdistyy kookoksen, tuberosan ja mandariinin
trooppiset tuoksut, sekä Zest of Verbena, jossa voit
aistia
limen,
verbenan,
sukaattisitruunan
ja
ruusupippurin pirskahtelevat vivahteet.
Näitä tuoksuja on saatavilla täyttönesteenä Lampe
Bergerin ilmaa puhdistavaan lamppuun. Tuoksun
voimakkuutta voi säätää omaan makuun sopivaksi
sekoittamalla kaveriksi neutraalia nestettä.

LAMPE BERGER
16€-18€

500ML

TUOKSUNESTEET

KUUKAUDEN TUOTE
Tätä tuotetta olemme hehkuttaneet aiemminkin, mutta koska se
on sinnikkäästi pitänyt myydyimpien tuotteiden kärkipaikkaa
avajaisista lähtien, valikoitui se tämän kuukauden tuotteeksi.
Dry Volume Blast on suihke, joka luo hiuksiin välittömästi
painotonta volyymia ja tekstuuria. Tuotteen salaisuus on ETASmolekyyli , joka antaa hiuksille pitkäkestoista tuuheutta ja tukea.
Ilmiselvästi tuote on täydellinen hennoille hiuksille, mutta
tiestikö, että suihke sopii myös paksuille hiuksille?
Paksut hiukset ovat ihanat, mutta usein niin kovin raskaat, että
tyvestä hiukset makaavat tiukasti hiuspohjaa vasten. Dry
Volume Blast luo hiusten väliin mikroskooppista rakennetta, joka
saa hiukset erottumaan toisistaan ja näin ollen myös paksut
hiukset saavat tyveen pehmeää ilmavuutta.
Käyttö: Ravista tuote hyvin ja suihkuta hiuksiin jakaus
jakaukselta lyhyinä suihkauksina. Ravista kevyesti ennen
jokaista suihkausta, jotta tuote levittyy tasaisesti. Harjaa hiukset
kevyesti läpi ja asettele sormin haluamasi tavalla.

LIVING PROOF DRY VOLUME BLAST
19,90€ (NORM. 28€)

