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Ranskan vienninedistämiskeskuksen Business Francen tehtävänä on auttaa 

ranskalaisia yrityksiä löytämään yhteistyökumppaneita ranskalaisyrityksille Suomessa. Avustamme 
yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa järjestämällä B to B -tapaamisia ja erilaisia tapahtumia, sekä 
osallistumalla eri alojen messuille. Tänä vuonna Ranska-osastolla ovat mukana: 
 

Bornicon & Salming Oy 
Bornicon & Salming esittelee Viini ja Ruoka messuilla Maison Sichelin viinejä. 

Maison Sichel on yksi Bordeaux’n alueen tärkeimpiä vaikuttajia jo vuodesta 1883. 

He toimivat perheyrityksenä, viiden veljeksen ja heidän lastensa voimin, Negociant 

periaatteella. Veljekset Allan, James, Charles, Benjamin ja David Sichel vievät 

perheen mainetta kaikille vientimarkkinoille, ja viinit myydään yli 50 maassa ympäri 

maailmaa. Perheen oman tilan, Château Angludet:in, viinit on jo vuosia ollut Alkon 

valikoimissa. Tila siirtyi perheen omistukseen vuonna 1961 ja sen historia vie 1200-

luvulle saakka. Perheen muut viinitilat ovat Château Trillol (Corbières) sekä Château 

d’Argadens (Bordeaux Superieur). Perhe kuuluu myös Château Palmerin 

omistajistoon.  

  

Deli Deli Oy 
Deli Deli on tuonut korkealuokkaisia elintarvikkeita Suomeen jo vuodesta 2001. 
Suurin osa herkuista tulee ranskalaisilta valmistajilta. Tärkeää tuotteissa on 
laadukkaat raaka-aineet kauniiseen ulkonäköön yhdistettynä. Deli Delin 
valikoimissa on tällä hetkellä noin 600 tuotetta, ja valikoimaan kuuluu muun 
muassa öljyjä, etikoita, pateita, keksejä, suklaata ja kahvia.  

 

Eiring Oy 
  Esittelee messuilla seuraavia ranskalaisia tuotteita  

De Buyer: De Buyer on vanha ranskalainen perheyritys, jonka valikoimassa on 

laadukkaita hiiliteräspannuja, kuparia, terästä, veitsiä ja paljon leivontavälineitä  

Marlux: Ranskalainen Marlux on valmistanut pippuri- ja suolamyllyjä perustettu 

vuodesta 1875. Huippulaatuisilla suola- ja pippurimyllyillä on elinikäinen takuu. 

Chasseur: Ranskalainen Chasseur valmistaa emaloitua valurautaa Chmapagne-

Ardenne-alueella. Tehdas on perustettu 1924 ja valikoimassa on paljon valikoima 

eri mallisia ja kokoisia patoja ja pannuja. 

Opinel: Opinelin veitsien alkuperä on syvällä Ranskan Savoien alueella. Opinelin 

valikoimassa on veitsiä niin metsäretkille kuin keittiöön ja ruokapöytäänkin.  

 

Lactalis Finland Oy 

Kermaisen maukkaat Président-juustot on valmistettu kunnioittaen perinteisiä                                 
ranskalaisia juustonvalmistuksen menetelmiä. Tuotemerkin omistaa Ranskan 
suurin meijerialan yritys Lactalis, jonka yksi suurimmista ja tunnetuimmista 
brändeistä on juuri Président. Lactalis valmistaa päivittäin yli miljoona camembert-
juustoa. 

  



 
 

 
Lindbohm & Partners Ltd 
Lindbohm & Partners Ltd on vuonna 2000 perustettu alkoholikauppaan 
erikoistunut agentuuri. Yritys edustaa maailmankuuluja huippuviinejä ja keskittyy 
hinta/laatusuhteeltaan korkeatasoisiin tuotteisiin.  
Messuilla esiteltävät tuotteet : Luomuviini Château de la Jaubertie ja Château 
Fourcas Borie. 
 

                Pernod Ricard Finland Oy  

Willy Gisselbrecht – Alsace: Itävallasta lähtöisin olevan Gisselbrechtin suvun 

historia Alsacessa ulottuu 1600- luvulle asti. Viinejä perheyritys on tuottanut 

alueella 1800-luvulta lähtien. Gisselbrechtin tila sijaitsee Dambach-la-Villen 

kylässä, aivan Alsacen kuuluisan viinitien (Route du Vin) varrella.  

Gabriel Meffre – Rhône: Gabriel Meffre perusti ensimmäisen viinitarhansa 

Gigondasiin vuonna 1930 ja vuosien saatossa hänestä tuli yksi alueen johtavista 

AOC- tuottajista. Tänä päivänä tuottajan viineistä löytyy valikoimaa aina 

pohjoisen Côte Rôtiesta etelän Chateauneuf-du-Papeen.  Gabriel Meffrelle 

ympäristötietoisuus on ollut aina tärkeää ja kestävän viininviljelyn periaatteet 

ohjaavat tilan toimintaa. Veden säästäminen, kierrätyspaperin käyttö ja 

ympäristön huomioiminen pakkausmateriaalien valinnassa ovat luonnollinen osa 

Meffren ekologista viininviljelyä. 

Lisätiedot: juomavinkki.fi, vins-gisselbrecht.com, gabriel-meffre.fr 

 
Viinitie Oy - Champagne Chouette 
Kuvausteksti: Perhetuottaja Autréaun ja Viinitien yhteistyössä valmistama 

Champagne Chouette nousi Alkon myydyimmäksi samppanjaksi heti valikoimaan 

tulonsa jälkeen joulukuussa 2016. Helsingin Sanomien testissä (12/2016) täydet  

viisi tähteä napannut Blanc de Noirs -samppanja on Pinot Noirin ja Pinot 

Meunierin sekoite, johon käytetään Premier ja Grand Cru -tarhojen rypäleitä sekä 

ainoastaan ensimmäisen puristuksen mehua. Chouetten samppanjaperheeseen 

kuuluu myös raikas ja marjaisa rosé, joka valmistetaan Premier Cru -tarhojen 

Chardonnaysta ja Pinot Noirista.  

Samppanjan tuotannossa sukunsa jalanjälkiä seuraavan Éric Autréaun johtama 

perhetila sijaitsee Champillonin kylässä lähellä Epernayn historiallista kaupunkia. 

Parhaillaan kellarissa häärää komeat kolme sukupolvea viinintekijöitä, sillä Éricin 

lisäksi valmistukseen osallistuvat hänen isänsä ja poikansa. Kokemusta suvusta ei 

tosiaankaan puutu, sillä Autréaun samppanjasuvun juuret on jäljitetty aina 

vuoteen 1670. Jalon kuohujuoman tuotanto aloitettiin Dom Pérignonin 

jalanjäljissä ja tämän oppien innoittamana 1700-luvulla. 

 
 
 

  

 

 


