
RUOKAPIIRIN SYYSKUUN JAKELU  

to 29.9. klo 17.00-18.00 

Ravintola Warelius (Vexve Areena) 

 

Kaikki tilaukset tehdään osoitteeseen ruokapiiri.tilaukset@gmail.com. Muistathan tilatessasi laittaa 

tuotteen kohdalle tuottajan nimen, koska samoja tuotteita löytyy eri tuottajilta.  

Tilaukset tulisi jättää viimeistään sunnuntain 25.9.16 aikana!   

 

Tuottaja tuo tilaukset jakeluun ostajittain lajiteltuna ja maksu hoidetaan käteisellä. Muista ottaa mukaan 

kauppalista (helpottaa ostosten hakemista), sekä kylmäkassi (mikäli tilaat pakasteita)! 

 

1. KORVENTAUSTAN TILA  

 

Highland cattle –naudanlihaa ja lihatuotteita. Saatavilla seuraavia tuotteita (hinnat sis. alv 14%): 

 

Tuote   Hinta €/kg       Pakkauskoko 

Jauheliha              13,00 €        n. 0,5 kg TARJOUS (norm. 14,-/kg) 
 

Ulkofilee              39,00 €        n. 0,9-1,2 kg 

Ulkofileepihvi         40,00 €        n. 0,35-0,45kg 2 kpl/pkt 
 

Sisäpaisti             25,00 €        n. 0,9-1,2 kg TARJOUS (norm. 28,-/kg) 

Paahtopaisti           22,50 €        n. 1,0-1,3 kg TARJOUS (norm. 25,-/kg) 

Paistikäriste          24,00 €        n. 0,5 kg (ohueksi siivuksi leikattua paistilihaa) 
 

Pataliha               21,00 €        n. 0,7-1,1 kg 

Keittoliha (luuton)    19,00 €        n. 0,9-1,1 kg 
 

Maksa (pala)           10,00 €        n. 0,4-0,8 kg 

Munuainen              10,00 €        n. 0,65-0,85 g 

Kieli                   10,00 €        n. 1,0-1,3 kg 
 

Luut lemmikeille       4,00 €        n. 2,5 kg/pss, rusto- ja putkiluita, useampi pala pussissa 

 

Paistisäilyke (gluteeniton, laktoositon) (täyssäilyke)   400g/prk   9,50€/prk tai  25,- €/3 prk 

Säilyke liha on kypsää lihaa, voit käyttää sellaisenaan esim. leivän päälle tai voit tehdä siitä kastiketta, perunalihalaatikkoa, 

keittoa ym. Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä ja avattuna jääkapissa pari-kolme päivää. Sopii hyvin esim. retki- tai  

mökkievääksi. 

 

Tilamme sijaitsee Sastamalan Keikyässä ja olemme kasvattaneet ylämaan karjaa vuodesta 2007. Eläimet ruokitaan omalla 

tilalla kasvatetulla korsirehulla, siis ilman teollisia rehuja ja ilman viljaa. Rehunkasvatuksessa ei käytetä torjunta-aineita 

eikä rehujen säilöntäaineita. GMO-vapaita. Eläimet saavat elää koko elämänsä vapaina laitumella. Vasikat saavat kasvaa 7-

9 kk ikäisiksi emonsa kanssa käyttäen ravinnokseen emon tuottamaa maitoa. Sen jälkeen vasikat vieroitetaan ja sonnit 

jäävät omalle kotitilalle kasvamaan. Hiehovasikat muuttavat yleensä tässä vaiheessa uusiin koteihin kasvamaan tuleviksi 

emolehmiksi. 

 

Meillä lihaksi kasvatettavat sonnit siis syntyvät meillä ja viettävät hyvän elämän rodulleen tyypilliseen tapaan vapaana 

laitumella eläen. Viimeisen matkansa ne matkaavat Huittisiin tilateurastamolle. Ne eivät siis missään vaiheessa käy 25 km:ä 

kauempana tilalta. 

 

Highlandin liha on väriltään tummaa ja tutkimusten mukaan siinä on paljon omega-3 rasvahappoja, rautaa, vitamiineja ja 

hyvän kolesterolin osuus on tavanomaista lihaa korkeampi. Liha on hyvin vähärasvaista. Myytävä liha on yli 3-vuotias 
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highland-sonnia. Se on tarkastettua, valmiiksi mureutettua ja vakuumipakattua. Käytämme teurastukseen huittislaista 

tilateurastamoa, lihat leikataan ja pakataan vakuumiin sekä makkarat valmistetaan Huittisissa Liha-aitta Vahekoskella. 

Tuotteet ovat pakastettuja. 

 

Muiden tuottajien tuotteet, joita tilattavissa kauttamme: 

 

Kankaan hapankorput 300g/ pkt     4,50€/pkt 

Ainekset: ruisjauho, vesi, suola 1,5%. Juureen leivottu, ilman hiivaa. 

Katso lisää www.kankaanhapankorput.fi 

 

Heikkilän Yrttitilan (Mikkeli) yrttituotteita: 

VINKKI!! Highland-naudanlihan maustamiseen sopii erinomaisesti Heikkilän Yrttitilan Riistamauste ja Kristallisuola. 

Savunmakua lihaan tai kalaan saat Heikkilän Savusuolasta. 

 

Yrttidipit: 

Dipeistä loihdit nopeasti kermaviilin tai jugurtin kanssa dippikastikkeet. Sopii erinomaisesti myös salaattikastikkeisiin, 

levitteisiin sekä ruuan maustamiseen. Yrttidippia tarvitset noin 2 tl / 200g kermaviiliä eli yhdestä yrttidippipurkista valmistat 

noin 20 kertaa dippikastiketta. 

Vaihtoehdot: 

Siljan sipakka yrttidippi (sis. ruohosipuli, basilika, salvia, timjami, meirami), 20g/prk,  4,- eur/prk 

Oton oiva yrttidippi (sis. tilli, ruohosipuli, sitruunamelissa, ranskalainen rakuuna), 20g/prk,  4,- eur/prk 
 

Kuivatut yrtit 3,- € / 15g prk 

Vaihtoehdot: Lipstikka, Meirami ja Timjami. 

Yrttiseokset: 

Isännän lihamauste tummalle lihalle  4,- € / 15g prk sis. timjami, lipstikka ja persilja 

Emännän lihamauste vaalealle lihalle  4,- € / 12g prk sis. salvia, sitruunamelissa ja persilja 

Heikkilän Yrttisuola   5,- € / 100g prk 

sis.Himalajan suola (80%), nokkonen, ruohosipuli, persilja, timjami, kynteli ja lipstikka 

Kristallisuola   5,- € / 200g prk 

Savusuola       6,- € / 200g prk 

Kasvismauste   3,- € / 15g prk sis. kynteli, sitruunamelissa, ruohosipuli  

    (huom! pvm 25.10.2016) 

Riistamauste   4,- € / 15g prk sis. timjami, kynteli, katajanmarja 
 

Lisätietoja näistä tuotteista saat parhaiten www.kotimaisetyrtit.fi 

 

Vavesaaren tilan luomutuotteet Kangasniemeltä: 

MARMELADIT   TARJOUS   4,-/prk (norm. 5,50 €/prk) 

Raparperimarmeladi 250g/prk 

sis. raparperi, ruokosokeri, sitruuna, hyytelöimisaine (pektiini), kaneli 

Mausteinen Viherherukkamarmeladi 250g/prk 

sis. ruokosokeri, viherherukka, paprika, hyytelöimisaine (pektiini), mausteet, suola 

Porkkanamarmeladi  220g/prk 

sis. porkkana, ruokosokeria, sitruuna, hyytelöimisaine (pektiini), jauhettu inkivääri 

 

Katso lisätietoja tuotteista ja tilasta www.korventaustantila.net. 

Korventaustan tila Jetta Isopahkala, puh. 040-182 9977, Villiläntie 309, 32740 Sastamala. 

 

 

http://www.kankaanhapankorput.fi/
http://www.kotimaisetyrtit.fi/
http://www.korventaustantila.net/
tel:040-182%209977


2. OJALAN TILA 

Sisäfile   52,-/kg;  400-500g 

Ulkofile   39,-/kg,  400-900g 

Entrecote   36,-/kg,  600-1000g 

OssoBucco   19,-/kg,  2740g /pak. tai 180-320g=1/pak 

T-luupihvi   39,-/kg,  320-480g / 1 kpl 

Sisäpaisti   28,-/kg,  660-1100g 

Paahtopaisti   25,-/kg;  920-1040g 

Pyöröpaisti   25,-/kg,  600-900g 

Ulkopaisti   21,-/kg,  800-1000g 

Kulmapaisti   21,-/kg,  600-1100g 

Lapapaisti   21,-/kg,  800-1100g 

Palapaisti   23,-/kg,  500-520g 

Jauheliha   15,-/kg,  520-580g  

HaikkuGrilleri  19.70/kg, 4 grillimakkaraa /400g pak. (7.90/kpl) valm.Teivon Liha 

PaistiTÄYSsäilyke   400g / 9,50 / kpl 

Munuainen   10,-/kg  340-420g 

Sydän   10,-/kg  260-400g 

Ydinluu   6,-/kg 950-1400g (vacumissa) 

Rustoluu   6,-/kg  800-1400g (vacumissa) 

Koiruli   3,-/kg  S (700-800g), M (1000-1400g), L (1100-1900g) ja XL (1300-2000g) 

* Käytämme Vuorenmaan Tilateurastamoa, joka on ulvilalainen pienteurastamo  sekä teurastamo Liha-Hietasta 

Sastamalasta, jolloin tuotteiden leikkuun ja pakkaamisen hoitaa Lihapalvelu Renfors Sastamalasta. Jokaisesta 

tuotepaketistamme selviää kasvattajatiedot sekä se, mikä laitos on valmistanut kuluttajapakkauksen. 

* Kasvatamme nautamme luonnonmukaisesti, mutta meillä ei ole virallista luomustatusta ( ostettusta talvivarastosta 

n.75% luomua ) ja olemme GM-vapaita. Naudat syövät vain rehua/heinää sen eri muodoissa – ne eivät saa viljaa. 

* Emme käytä torjunta-aineita, emme edes luomuhyväksyttyjä 

* Eläimillä on laidunalueet myös talvella rodunomaiseen vapaaseen liikkumiseen, niitä ei suljeta pihattoihin ja 

laitumiin tuovat metsäpastat vaihtelua, virikkeitä ja itsensä kyhnyttelymahdollisuuksia 

 

* TILAMYYMÄLÄ palvelee  tilan päärakennuksessa arki-ilt. 18-21 ja 

vkl 10-18 (soitto etukäteen varmistamaan, että olemme paikalla) – tai sopimuksen mukaan! 

 

Ojalan ajankohtaiset;   www.ojalantila.fi 

Facebook:  Ojalan Tila J Isotalo (tule kaveriksi)  ja Ojalan Tila Ojala Highland (tule tykkäämään) 

 

3. SAVO-KARJALAN LIHA OY  

Vuodesta 1999 toiminut perheyritys, joka on erikoistunut lihanhankintaan sekä kauppaan. Päähankinta-alueet 

Savo-Karjala/Kainuu ja teurastus tapahtuu Sastamalan Teurastamossa (jossa pääomistajana). Kuopiossa toimii 

oma lihakauppa sekä hallimyymälä. ”Tavoitteenamme on, että valikoimassamme on jatkuvasti laadukasta, kotimaista 

lihaa! Haluamme olla paikallinen, palveleva ja joustava, tuottajaa sekä kuluttajaa lähellä toimiva liha-alan yritys.” 

Toimitusketju pysyy samana, haemme tuoreet lihat Sastamalan teurastamolta jakelupäivänä! 

 

Luomunauta: 

Jauheliha (n. 12%) 10 €/kg (n.5kg) 

Ulkofile kalvoton 27 €/kg  (n. 2,5kg) 

Porsaanliha 

Porsaan jauheliha 4,50 €/kg    (n. 5kg) 

Kassler  5,90 €/kg    (n.1.5kg) 

Ulkofile  7,90 €/kg    (n.3kg) 

Sika-nautajauheliha 5,90 €/kg    (n.5kg) 
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Sisäfile  35 €/kg  (n. 2kg) 

Sisäpaisti  17 €/kg   (n. 2-3kg) 

Paahtopaisti  16 €/kg   (n. 1,5kg) 

Palapaisti/suikalelihat 14 €/kg   (n. 3kg) 
  ulko/kulmapaistista 

 

Vasikka: 

Jauheliha (n. 12%) 9,50 €/kg (n. 5kg) 

Ulkofile kalvoton 27 €/kg (n. 1kg) 

Sisäfile   32 €/kg (2 kpl pakkaus) 

Palapaisti/suikalelihat 13 €/kg (n. 3kg) 
  ulko/kulmapaistista 

Sisäpaisti  17 €/kg (n. 1,5kg) 

Pahtopaisti  16 €/kg (n. 1kg) 

 

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista: http://www.savokarjalanliha.fi/ 

 

4. SEIKUN LAMMASTILA 

Seikun lammastila tarjoaa ruokapiiriläisille karitsan lihaa pakasteena. 

 

- Luuton entrecoté (500-600g)  27€/kg  

- Luullinen viulu  (n.3kg)  20€/kg 

- Luullinen lapa (n. 1,2kg)  17€/kg 

- 1 kpl puolikas karitsa   15€/kg 

     - Tämä karitsaboksi sisältää paistin luulla, lavan luulla, kyljyksiä, niskapalan, jauhelihaa, filettä sekä luuttoman 

entrecoten. Paino 7,8 kg. 

 

- Syys-lokakuun vaihteessa saatavana seuraavan kerran lihaa tuoreena. Kannattaa hyödyntää isomman erän 

edullinen hinta ja tilata vaikka kimppatilauksena kokonainen tai puolikas ruho ns. karitsaboksina. Kokonainen 

14,50€/kg ja puolikas 15€/kg. 

 

Liha on hienopaloiteltu, vakuumissa ja siististi pahvilaatikkoon pakattu. Puolikkaan paino n. 7-9 kg ja 

kokonaisen 14-18 kg. Karitsaboksi sisältää viulua ja lapaa luullisena, karetta, niskapala halkaistuna, luuton 

entrecotee sekä jauhelihaa. Pyrimme saamaan myös tuoreet lihat ruokapiirin jakeluun, mutta jos se ei onnistu, 

toimitamme lihat tilaajille myöhemmin. 

 

Karitsat ovat kasvaneet Kiikan Kiimajärvellä, teurastettu Sastamalan teurastamossa sekä leikattu ja pakattu 

Torpparin lihassa Punkalaitumella. 

 

Lisätietoja tilastamme www.facebook.com/seikunlammastila sekä numerosta 0400-668 711/Timo Santanen tai 

050-5146 148/Outi Seikku. Sähköposti seikunlammastila@gmail.com 

 

5. TAPANILAN TILA     

Huittisista vapaan kanan munia   

 

Kananmunat   4 € / 30 munan kenno  

  1,50 € / 10 munan kenno 

Kennossa sekä ruskeita että valkoisia munia.  

 

Lihajalosteet : 

Oekee nakki (possua) 10 €/kg     n.1kg, (2pkt) 

Maalaislihahyytelö 12 €/kg     n.2kg 

Ahven,muikku,lohi/lanttukukot 15 €/kg n.1kg 
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Kierrätystä: voit palauttaa  kananmunakennot jakelutapahtumassa!  

Tilan Munamyymälä auki  joka päivä klo 8-18. Vesiniityntie 102, 32700 Huittinen p. 0400-326616 

(lähellä Kivikylän myymälää). 

 

6. AHLMANIN MEIJERI    

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto sijaitsee Tampereella Hallilassa. Ahlman on myös toimiva maatila, jossa on 

oma meijeri. Meijerissä valmistetaan hapanmaitotuotteita ja juustoja oman alkuperäiskarjan maidosta. 

Kaikki tuotteet tehdään pastöroidusta täysmaidosta; homogenointia tai muuta maidon rakennetta muuttavaa 

käsittelyä ei tehdä. Tilatuotteet valmistetaan käsityönä pienissä erissä perinteitä vaalien ja aidot raaka-aineet 

takaavat hienostuneen luonnolliset maut. Juustojen pienin myyntikoko 100-250g. Myös isompia paloja voi tilata. 

Jugurtin mausteena oleva hillo tehdään suomalaisista marjoista ja hillosokeria käyttäen.  

 

AHLMANIN MEIJERIN TUOTEHINNAT 

Maustamaton jogurtti  1,8€/0,5l Raikas ja täyteläinen. 

Maustettujogurtti  2,2€/0,5l Vaihtoehtoina: mansikka, mustikka, raparperi, vadelma. 

Piimä  3,00€/l Vanhanajan  paksua piimää, mieto maku. 

Viili  0,9€/2,5dl Täyteläinen perinteinen viili. 

Rahka   15,10€/kg 

Sinihomejuusto Selin 32€/kg  Ahlmanin suosituin juusto, pala n. 130g.  

ehmeä maku, joka sopii erinomaisesti ruoanlaittoon ja jälkiruoaksi – herkuttele  

vaikkapa kotimaisen luumuhillon kera. 

Ahlmanin fetainen 28,10€/kg  Maukas salaattijuusto, pala n. 100g. Maistuu monessa muodossa: lisää 

salaattiin, käytä leivonnassa tai nauti sellaisenaan. 

Munajuusto   18,60€/kg Pala  n. 250g. Sopii erinomaisesti pitopöydän kruunuksi, kotimaisen leivän 

päälle tai jälkiruoaksi hillon kera. 

Gabriel (kermajuusto) 29,00€/kg  Pala  n. 130g. Sopii mainiosti leivän päälle ja juustotarjottimelle. 

Kytösavu Gabriel 37,60€/kg  Leppähakkeella kylmäsavustettu juusto, pala n. 130g. Pehmeä ja perinteinen 

kermajuusto, joka sopii yhtä mainiosti leivälle kuin juustotarjottimelle. 

Lisätietoja tuotteista: http://www.ahlman.fi/tilameijerin-tuotteet 

 

7. KUKKAMÄEN KUTTUTILA 

Vuohenmaitojugurtti Tupasvilla 400 g 3,50 €/ kpl 

Juusto, naturell  Apila 150 g 4,00 € / kpl  

Juusto, valkosipuli Valkoapila 150 g  4,00 € / kpl 

Juusto, savu Tervakko 150 g  4,00 € / kpl  

Juusto, chili Tulikukka 150g      4,00 € / kpl   Miedosti chilinen tuorejuusto. 

Vuohen jauheliha (vakuumi, pakaste) 18,00 € / kg 

Jonkin tuotteen mahdollisesti loppuessa toimitetaan tilausjärjestyksessä. 

 

Eläimiä ruokitaan pääsääntöisesti omalla tilalla kasvatetulla rehulla, jonka kasvatuksessa ei käytetä keinolannoitteita eikä 

kasvinsuojeluaineita. Väkirehuna on kaura ja härkäpapu ajoittain. Kaikki kivennäiset eivät aina ole luomuhyväksyttyjä. 

Elinolosuhteet kuten alat ja ulkoilu menisivät luomuna. 

 

Kypsyttämätön juoksutejuusto on valmistettu raakamaidosta. Juusto on rakenteeltaan kuivaa ja napakkaa, tämä 

johtuu siitä että juustomassan lämmitystä jatketaan juoksutteen lisäämisen jälkeen. Juustosta ei juurikaan valu heraa 

purkkiin. Kestää hyvin paloitella vaikkapa wokkeihin ja heittää paksuina siivuina grilliin. Maku on hyvin mieto ja 

vähäsuolainen. 

http://www.ahlman.fi/tilameijerin-tuotteet


Juustot ja jugurtti tuodaan jakeluun viimeisestä mahdollisesta erästä. Juustojen säilyvyys on 7 päivää valmistuksesta 

ja jugurtin 3 viikkoa valmistuksesta.  

 

Tilalta voi tuotteita ostaa ennakolta sovittuna ajankohtana: Anttilantie 79, 39100 Hämeenkyrö. 

susan.makipaa@elisanet.fi 

 

8. KOTILEIPOMO JOKIRANTA 

Kotileipomo Jokiranta toimii Putajantie 386 Sastamalan Myllymaassa. 

Leipomolla ei ole myymälää, vaan leivonta tapahtuu tilausperiaatteella (050-321 6522). 

 

 Ruisleipä             2 e/kpl 
     juureen leivottu omanpellon ruisjauho, vesi, suola, hiiva 

 Sekakakko               2 e/kpl 
     vesi, vehnä,- hiivaleipä, ohra,- ruisjauho, laktoositon rasva, hiiva, suola 

 Kaurakakko              2 e/kpl 
                vesi, vehnäjauho, kaurahiutale, laktoositon rasva, hiiva, suola 

 Kaurasämpylä         0,45 e/kpl 
     vesi, vehnäjauho, kaurahiutale, laktoositon rasva, hiiva, suola 

 

9. HEINON LEIPOMO    

Ruisleipä   1,00 € / kpl 

Ruisjauho, vesi, hiiva, suola (0,8%). 

Perunarieska 1,50 € / kpl   

Vesi, vehnäjauho, perunahiutale (20%), kasvirasva, hiiva, suola (1,2%).             

Porkkanaleipä 1,50 € /kpl  

Vehnäjauho, vesi, sämpylärouheseos (maissi, pellavansiemen, soijarouhe, auringonkukansiemen, hirssi, ohramallasjauho, 

jauhoparanne E300), kasvimargariini, porkkanaraaste (3%), siirappi, hiiva, suola (1,1%).         

Porkkanasämpylät  2,50 € / 5 kpl pussi 

Vehnäjauho, vesi, sämpylärouheseos (maissi, pellavansiemen, soijarouhe, auringonkukansiemen, hirssi, ohramallasjauho, 

jauhoparanne E300), kasvimargariini, porkkanaraaste (3%), siirappi, hiiva, suola (1,1%).         

Juustosämpylät 2,50 € / 5 kpl pussi    

Kallialankakko  2,00 € / kpl 

Vehnäjauho, vesi, jauhoseos (maissihiutale, pellavansiemne, soijarouhe, auringonkukansiemen, hirssi, ohramallas, vehnägluteein, 

vehnäjauho, sokeri, emulgointiaine (E427e), vehnämallas), hiiva, margariini, suola (1,3%), leivänparanne, hunaja. 

Perunalimppu 2,90 € / kpl  

Ruisjauho, vesi, mallasjauho, vehnäjauho, siirappi, hiiva, kumina, peruna (10%), suola (1,2%). 

Saaristolaisleipä 3,00 €/kpl UUTUUS!            

Arinaleipä  3,00 € / kpl Perinteinen hiivaleipä,  paistettu vanhanajan arinauunissa! 

Arinasämpylät 2,50 € / 5 kpl pussi   

 

Karjalanpiirakka 3,00 € / 5 kpl pussi   

Maito, puuroriisi, ruisjauho, vehnäjauho, vesi, voi ja suola. 

Perunapiirakka 3,00 € / 5 kpl pussi    

Lihapasteija  1,30 € / kpl   5,00 € / 5 kpl pussi  

Kinkku-juustopiirakka 1,60 € /  paperivuoka (1 annos) 8,50 € / foliovuoka (iso)  

Broiler-fetapiirakka 1,60 € / paperivuoka (1 annos) 8,50 € / foliovuoka (iso)  

Kinkku-ananas-parsapiirakka, GLUTEENITON & LAKTOOSITON 12,00 € / foliovuoka (iso)  

Tilauksesta saatavana myös munattomana ja maidottomana.  

GLUTEENITON kääretorttu 5,00 € / kpl 

Pikkupizzat  7,00 € / 5 kpl pussi    
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Munkkirinkilä  0,60 € / kpl  

Hillomunkki  0,60 € / kpl  

Voisilmäpulla  0,90 € / kpl    4,00 € / 5 kpl pussi    

Rahkapulla  1,20 € / kpl  

Kristallipulla  1,20 € / kpl  

Omenamuro viineri 1,50 € / kpl 

Mustikkamuffini 1,50 € / kpl 

Rosinamunkki 1,60 € / kpl  

Juhlapitko  4,00 € / kpl  

Vaalea kääretorttu 4,00 € / kpl   Hillo + kreemitäyte 

Voi-unelmatorttu 6,00 € / kpl  Perinteinen voi-sokeritäyte 

 

Heinon leipomon tunnettuja  nimikkotuotteita ovat mm. lähialueen jauhosta leivottu ruisleipä 

ja perinteinen pullapitko. Leipomon yhteydessä toimii myös myymälä sekä vuodesta 2006 lounasravintola 

osoitteessa Sastamalankatu 70, 38210 Sastamala, auki klo 08.00-16.30 (lounasaika ma-pe klo 11:00-13:30). 

Puh. (03) 511 2640 GSM 0400 339 870 leipomo.heino@kopteri.net 

 

10. KAURASTON PAKARI 

Pienimuotoinen leipomo Kiikoisissa, vielä toimii kotikeittiössä mutta kesän aikana avataan oma leipomo. Niiltä 

osin kuin mahdollista käytetään lähituottajien raaka-aineita.  Gluteenittomia raaka-aineita ei kuitenkaan 

valitettavasti  kaikkea saa kotimaisena.   

Tällä hetkellä leivotaan myös muitakin tuotteita, joten jos olet erityisen herkkä vehnäjauhon pölylle, sitä saattaa 

ilmetä. Leivontapäivä tuotteilla on omansa. Kaikki tuotteet ovat laktoosittomia.  

 

GLUTEENITTOMAT TUOTTEET:  

TATTARIPIIRAKKA (n. 40g)    1€/kpl  Pienin tilaus 5 kpl.  

Vesi, suola, rypsiöljy, tattarijauho, psyllium, Satamaidon laktoositon voi, riisi, laktoositon maitojuoma. G, L  

(saa myös kauramaitoon) 

SAARISTOLAISLEIPÄ PIIMÄÄN(n.880g)   10€/kpl,    puolikas 5€   

 laktoositon piimä, hiiva, psyllium, suola, siirappi, pellavarouhe, perunakuitu, tattari, Semper Grow mix, kaakaojauhe. G, L.  

SAA MYÖS GLUTEENITTOMAAN OLUEEN TEHTYNÄ: 13€/kpl,    puolikas 6,5€ 
 

HAPAN LEIPÄNEN (3 kpl pss/n. 150g)   2,50€/pss    

tattari hapan juuri, vesi, hiiva, psyllium, suola, tattari, pellavarouhe, Teff-jauho. G, L. 

 

KUMINAINEN (3 kpl pss/n. 150g)    2,50€/pss   VARAUKSIA enint. 10 pss.   

hapankorppu juuri(tattari, pellava, psyllium, suola) vesi, suola, hiiva,  täysjyväriisijauho, maissijauho, Teff jauho, 

pellavarouhe, kumina. G, L.  

 

SIEMENNÄKKÄRI    15 kpl (130g)/ 5€       30 kpl(260g)10€( uunipellillinen) 

maissijauho, pellavansiemen, seesam, auringonkukansiemen, kurpitsansiemen, oliiviöljy, suola, vesi. G, L. 

 

TUHTI SIEMENLEIPÄ (n. 800g)    8€/kpl tai     4€/puolikas.  

Vettä, rypsiöljyä, hunajaa, suolaa, psyllium, kaurahiutale, mantelirouhe, pellavansiemen, auringonkukansiemen. G, L. 

 

PORKKANASÄMPYLÄ (5 kpl pss/n 210g)  3,50€/pss 

vesi, psyllium, suola, hiiva, porkkana, Grow mix-jauho (maissitärkkelys, riisijauho, perunajauho, sokerijuurikas, sokeri, 

sakeuttamisaineet, nostatusaineet, kivennäisaine/rauta, vitamiinit), Teff-jauho, rypsiöljy. G, MAIDOTON. 

PORKKANAVUOKALEIPÄ (n.870g)   7€/kpl.    
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Vesi, rypsiöljy, psyllium, siirappi, porkkana, suola, hiiva, Grov Mix jauho, kaurajauho, Teff jauho, auringonkukansiemen. G, 

L.  

 

GLUTEENITON TOSCAKAKKU ( halkaisija 27 cm, n. 1 kg) 14€ 

Leivotaan foliovuokaan.  Iso-Jaakkolan kananmuna, sokeri, Satamaidon laktoositon voi, laktoositon maitojuoma, Sunnuntai 

jauhoseos, maissitärkkelys, perunajauho, vaniljasokeri, leivinjauhe, mantelilastu. G, L.  

 

GLUTEENITON MOKKAPALA    6€  4 palaa (6x8 cm pala, n. 90g) 

Iso-Jaakkolan kananmuna, sokeri, laktoositon margariini, Satamaidon laktoositon maitojuoma, Grov Mix jauho, Teff jauho, 

maissitärkkelys, leivinjauhe, vaniljasokeri, kaakaojauhe, tomusokeri, kahvi, nonparelli G, L. 

 

GLUTEENITON PORKKANAKAKKU   6€    4 palaa (6x8 cm pala, n. 125g) 

   14 € pyöreä kakku (foliovuokaan, halk. 27cm n. 1 kg) 

Porkkana, laktoositon margariini, Iso-Jaakkolan kananmuna, sokeri, omenasose, kardemumma, hasselpähkinä, kaneli, 

leivinjauhe, kaurajauho, tuorejuusto, tomusokeri, satamaidon laktoositon voi. G, L. 

 

UUTUUS! GLUTEENITON KANELIÄSSÄ 20 kpl( 250g) 5€/pussi 

Laktoositon margariini, sokeri, Iso-Jaakkolan kananmuna, kaneli, leivinjauhe, Sunnuntai-jauhoseos (Gl vehnätärkkelys, 

sokeri, sakeuttamisaineet,nostatusaineet, rauta, B1/B2/B3 vitamiinit). 

********************************************************************************** 

Perinteisistä makupaloista tarjolla Kaneli Ässiä, Hannatädin kakkuja sekä Euran rinkeleitä. Jauhoina käytetään kaupan 

jauhojen lisäksi Kulhuan tilan tuotteita.  Maito, kerma, piimä ja rasvat mahdollisuuksien mukaan Sata Maidon tuotantoa.  

Kaikki raaka-aineet kuitenkin kotimaisia. 

 

KANELIÄSSÄT 20 kpl (250g).    4€/pussi.  

Laktoositon margariini, sokeri, Iso-Jaakkolan kananmuna, Kulhuan vehnäjauho/kaupan vehnäjauho, kaneli, leivinjauhe. L.  

HANNATÄDIN PIPARIT 20 kpl(230g).   4€/pussi.  

Laktoositon margariini, sokeri, Kulhuan vehnäjauho/kaupan vehnäjauho, leivinjauhe, laktoositon kerma. L.  

EURANRINKELIT 20 kpl(280g).    5€/pussi.  

Laktoositon kerma, Satamaidon laktoositon voi, Kulhuan vehnäjauho/kaupan vehnäjauho,  sokeri. L. 

 

Tuotteita voi tilata ja noutaa sovittuna ajankohtana.  

Kirsi Aurasto     p. 045 2043849. kaurastonpakari@gmail.com 

Kauraston Pakari myös facebookissa ja Instagrammissa! 

 

11. PIRASEN LUOMUTILA 

Kallialan kylässä aivan Tyrvään Pyhän Olvinkirkon juurella sijaitsevalla tilalla on harjoitettu luonnonmukaista 

viljelyä 1995 lähtien. Viljat myllytetään Häijään myllyssä, joka on luomukelpoinen mylly. Valmis tuote 

pussitetaan itse. Myllytetään pieniä eriä kerrallaan, jolloin voidaan taata asiakkaalle parhaimman laadun.  

Tuote pakkauskoko hinta 

Kaurahiutale 1kg 3,00 € 

Kaurahiutale 2kg 5,50€ 

Kaurahiutale 3kg 8,50 € 

Kaurahiutale 4kg 11,00 € 

Kaurahiutale 5kg -> 2,50 €/kg 

Vehnäjauho 1kg 2,00 € 

Vehnäjauho 2kg 4,00 € 

Kokojyvävehnäjauho 1kg 2,00€ 

Ohrajauho 1kg 2,50 € 

Ruisjauho 1kg 2,50 € 
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Pirasen luomutila/ Tiia-Mari Piranen (tiiamari.piranen@gmail.com) www.pirasenluomutila.com 

Löydät heidät  myös facebookista!  

 

12. KANTOLOPEN TILA  

Vadelmahillo  4 € / 140 ml 6 € / 275 ml 8 € / 440ml 

Vadelma-chilimarmeladi  6 €/ 140ml 

Uutuus, siemenetön ja sopivasti chilillä maustettu marmeladi, keksin päälle, jäätelön kanssa. 

Paholaisenhillo 5 €/ 140ml 

Tomaatti, paprika, chili, sipuli, valkosipuli, basilika, suola, sokeri, mausteita. Maukas lisäke ruualle    

Persilja   1 € / nippu 

Pinaatti   2 € / 100g 

 

Ottavat muitakin tuotteita mukaan, riippuen pakkasista, mitä on säästynyt kylmältä. 
 

Tilalla voi asioida mikäli soittaa etukäteen ja sopii ajan: 040-543 9277 / Merja tai 050-365 1710 / Pasi 

Osoite: Aittomäentie 112, 38220 Sastamala. 

 

13. PRIIKIN TILA 

Sastamalan Kaltsilassa sijaitsevalla tilalla viljellään viljaa, hernettä ja kurpitsoita.  

- Oranssit talvikurpitsat sopivat ruokakäyttöön ja koristeeksi. Säilyvät Halloween-juhliin asti! 

Kurpitsoiden koko on noin 3 - 7 kg. Ilmoita tilatessasi haluamasi koko. Pyrimme löytämään mahdollisimman 

hyvin toivettasi vastaavan kokoisen kurpitsan.  Hinta 1,70 € / kg 

 

- Hokkaido-kurpitsa, sopii erinomaisesti esim. samettiseen sosekeittoon tai piirakkaan. 

Koko noin 1,2 - 1,5 kg.    Hinta 2,50 € / kg 

 

- Purjo  (paino noin 250 g)    Hinta 1 € / kp. 

 

- Sokerimaissi  (paino noin 150 g)  Hinta 1 € / kpl 

 

14. ANNE JA SARI LEPPÄNEN 

Sastamalan Nohkuasta Uuden sadon KKuunniinnggaattaarr  hhuunnaajjaaaa 2016 Joutsen merkillä, hunaja on monikukkahunajaa. 

450g purkki  6€/prk (13,33€/kg) 

 

 

Ruishiutale 1 kg 3,50 € 

Ohraryyni, kokonainen 1kg 2,50 € 

Vehnäryyni, kokonainen 1kg 2,50 € 

Kauraryyni, kuorittu kokonainen 1 kg 2,50 € 

Mannasuurimo 1kg 3,00 € 

Talkkuna 200 g 3,00 € 

Talkkuna 1 kg 10,00 € 

Lettujauhot               
sis. vehnä- ja ohrajauhoa 

1 kg 3,00 € 

Puuropussukka 
(pakattu rusk.paperipussiin) 

1kg kaurahiutale 
1kg mannas. 

5,00 € 

Herkku Hiutaleseos 
sis. kaura- ohra ja ruishiutaleita 

1 kg  3,50 € 
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15. TEUVO VIRTANEN 

Luomu vilj. Teuvo Virtanen       tuote    koko   hinta  €   

  Mouhijärvi Kylmäpuristettu Rypsiöljy         0,5 lt 3,80  pll 

               -   ”    -            5 lt 29,00  kannu 

    Pellava öljy         0,5 lt 6,50  pll 

               -   ”    -       0,25 lt 4,50  pll 

    Pellava rouhe       0,5 kg 2,50  pss 

    Pellava siemen       0,5 kg 2,00  pss 

            

    Peruna Annabelle          2 kg 5,00  kg 

                   -   ”    -        10 kg 20,00  pss 

                 Nicola          2 kg 5,00  kg 

                       "        10 kg 20,00  pss 

                 Challenger          2 kg 5,00  kg 

                       "        10 kg 20,00  pss 

                 Rosamunda          2 kg 6,00  kg 

                       "        10 kg 25,00  pss 

            

    Porkkana    2,50  kg 

              "        10 kg 22,00  pss 

    Punajuuri   3,00 kg 

    Palsternakka   5,50 kg 

    Keittoherne   3,00 kg 

    Tattarijauho     1 kg   5,50 kg 

    Tattarihiutale   0,7 kg   6,50 kg 

     Kaurahiutale               1kg 3,40  pss 

     Kaurajauho                 1kg 3,20  pss 

    Talkkunajauho      0,8 kg 5,00  pss 

            

Luomu vilj.  Saaren Sipuli   2,00  kg 

   Luomuherkut Purjo   5,00 kg 

   Ulvila         

      Luomu vilj. Riihipuoti Oy  Ohrahiutale               1kg 3,40  pss 

  Pöytyä  Ruishiutale               1kg 3,40  pss 

     4 - Viljanhiutale               1kg 3,40  pss 

     Lettu- ja vohvelijauho            1kg 2,60  pss 

     Vehnäjauho           1kg 3,40  pss 

     Ruisjauho ( hieno )          1 kg 3,20  pss 

     Spelt hiutale       0,7 kg 4,60  pss 

     Spelt jauho       0,8 kg 4,60  pss 

     Spelt suurimo          1 kg 4,60  pss 

     Spelt manna       0,6 kg 4,60  pss 

     Spelt lese       0,4 kg 3,50  pss 

            

Pakkaja Sini-Pellava Oy  Pellava Musti       0,5 lt 5,50  pll 

  Metsämaa ( Pellavaöljy koiralle )       

 

16. MATTILAN MARJATILA  

Pakasteet: 
   

 
Suomalainen pakastepuolukka 2,5 kg pss 17,50 €/pss 

   

 
Suomalainen Puolukka 200 g pss 1,50 €/pss 

   



 
Suomalainen pakastemansikka 2,5 kg pss 20 €/pss 

   

 
Suomalainen pakastemansikka 0,5 kg pss  4,90 €/pss 

   

 
Suomalainen pakastevadelma 200 g  rs 4,50 €/rs 

   

 
Suomalainen metsämustikka pakaste 200 g pss 2,20 €/pss 

   

    

 
Tilan omat tuotteet: Valmistettu kotimaisista raaka-aineista. pakkauskoko Hinta € 

 
Alkoholiton mansikkainen kuohujuoma 0,75 L   9,50 

 
Alkoholiton mansikkainen kuohujuoma piccolo 0,2 l    5,00 

 
Mansu, Mansikkalimonadi (aidoista mansikoista) 0,33 L   2,50 

 
Vattu, Vadelmalimonadi (aidoista vadelmista) 0,33 L   2,50 

 
Mansikkamehu, sokeria 15 %, laimennettava 0,5 L   5,00 

 
Omenatuoremehu, hanapakkaus, pastoroitu 3 L   10,00 

     Muiden tuottajien tuotteita meidän kauttamme: 
   

 
Hamppurouhe 350 g pss, Murtolan Hamppufarmi 350 g   4,20 

 
Kuorittu hampunsiemen 250 g, Murtolan Hamppufarmi 250 g   7,50 

 
Kylmäpuristettu hampunsiemenöljy, Murtolan Hamppufarmi 250 ml   10,50 

 
HamppuTummaSuklaa, Murtolan Hamppufarmi 80 g   4,20 

 
Hamppusnacks, Murtolan Hamppufarmi 200 g   4,70 

 
Sysmän omena-karpalomysli, Luomu, Sysmän luomuherkut  400 g   3,90 

 
Jyväsipsi, Valkosipuli, Gluteeniton, Leipomo Suloiset Oy 150 g   5,20 

 
Jyväsipsi, Chili, Gluteeniton, Leipomo Suloiset Oy 150 g   5,20 

 
Luomu Kvinoa, Rainingon Luomutila 500 g   7,00 

 
Fiilislastu 150 g, Jokioisten Leipä 150 g   2,70 

 
Rieskanäkkäri 300 g, J.Martin Oy Tammela  300 g   3,50 

 
Lisäaineeton Laku 250 g, Riihikosken Vehnämylly 250 g   3,80 

 
Tyrnihillo, marjapitoisuus 53 %, Koivun tyrnitila Luvia 290 g   7,00 

 
Tyrnijauhe, Koivun tyrnitila Luvia 80 g   8,50 

 
Tyrninlehtitee, Koivun tyrnitila Luvia 30 g   7,00 

 
Appelsiinihunaja, Pesosen mehiläistarhat 250 g   5,50 

 
Inkiväärihunaja, Pesosen mehiläistarhat 250 g   6,50 

 
Sitruunahunaja, Pesosen mehiläistarhat 250 g   5,50 

 
Eukalyptyshunaja, Pesosen mehiläistarhat 250 g   5,50 

 
Suikaloitu Kurpitsa pikkelsi, Kurkkumestarit Panelia 1 kg   4,60 

 
Kurpitsasalaatti (kuutioitu), Kurkkumerstarit Panelia 1 kg   4,60 

 
Kurkkusalaatti, Kurkkumestarit Panelia 1 kg   4,60 

 
Maustekurkku, puolimakea, Kurkkumestarit Panelia 3 kg (1,6 kg)   6,50 

 
Pitkä siivu (ns. voileipäkurkku), Kurkkumestarit Panelia 3 kg (1,7 kg)   7,50 

     Myös Heikkilän Yrttitilan tuotteita löytyy valikoima. (Nokkonen, sitruunamelissa, meirami, savusuola,  

 yrttisuola, grillausmauste, isännän - ja emännän lihamausteet,  jne.. 
   

     Tilamyymälä Hiidenkolo sijaitsee Huittisissa Karhiniementie 353 (opastus 12-tieltä). Avoinna pe 12-18 
ja la 10-14. Tilan marjaviinit pitää käydä ostamassa suoraan myymälästä. P. 040 755 2850. 

      

17. YRJÖLÄN MARJATILA 

 

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät alv:n. 
 
Tuoretuotteet 



Omena:  Punakaneli  3 e / kg 

Omena laatikoittain  2,40 e / kg (laatikoissa n. 4 -5 kg). 

 

Omenatuoremehu  0,5 l 2,50 € 

  3 l 14 € 

   5 l 20 € 

Omenatuoremehu puristetaan toimituspäivänä: säilyy n. 4 – 5 vrk jääkaapissa. Voi pakastaa. 

 

Mansikka 500 g rove 6 € (satovaraus) 

HUOM! Mansikka satovarauksella = toimitetaan, mikäli saadaan kerättyä (riippuu säästä).  

 

Hillot, Mehut, limpparit: 

  myyntierä  myyntierän hinta (€) 

Hillo   220 g prk  3,50 € 

3 prk hilloa   3 x 220 prk  10 € 

Hillojen makuvaihtoehdot: Sokeria sisältävissä hilloissa makuvaihtoehtoja ovat: mansikka, vadelma, mansikkavalkosuklaa, 

vadelma-valkosuklaa, mustikka-valkosuklaa, mansikka-valkoherukka, mansikka-mustaherukka, mansikkaaronia, omena-

raparperi, mansikka-raparperi, mansikka-karviainen, Sokerittomina (ei lisättyä sokeria) saatavana: mansikka-omena, 

vadelma-omena, omena-päärynä, mustaherukka-omena. Jonkin maun loppuessa toimitetaan tilausjärjestyksessä. 

Mummunmehu pullo  0,5 l  5 € 

Mummunmehu on laimennettava, perinteinen mehumaijalla keitetty höyrymehu, joka on keitetty erilaisista marjoista: 

Sokerilla makeutetuissa makuvaihtoehdot ovat mansikka tai sekamehu. Sokerittomana saatavana mansikka- ja 

sekamehuja. Mehua säilytetään viileässä, ja laimennetaan (n. 1:5). 

Vadelmamehu pullo  0,5 l  7 € 

Vadelmamehua saatavana sokerilla makeutettuna tai sokerittomana. 

Omenatäysmehu pullo  0,5 l  3 € 

  2 x 0,5 l  5 € 

  10 x 0,5 l  22 € 

Omenatäysmehu on pastöroitua omenatuoremehua. 

 

Pakasteet: 

mansikka   10 x 250 g  30 € 

mansikka   5 x 250 g 16 € 

vadelma   10 x 250 g 40 € 

vadelma   5 x 250 g 21 € 

sekalaatikko: 5 x mansikka 250g ja 5 x vadelma 250 g  35 € 

 

Gelato   0,5 l  6 € 

Gelato   2 x 0,5 l  10 € 

Marjagelato: italiaistyyppinen jäätelö, jonka perusraaka-aine on marjat. Marjaa on 70% käytetyistä raaka-aineista. 

Makuvaihtoehtona 0,5 l rasiassa on mansikka, karviainen tai vadelma (huom! vadelmagelatossa ei määräalennusta ja 

karviaista rajattu erä). Gelatossa ei ole eläinperäisiä ainesosia. 

Kauramaitopohjaiset gelatot: Makuvaihtoehtona 0,5 l rasioissa pistaasipähkinä tai hasselpähkinä. Ei eläinperäisiä 

ainesosia. 

Vadelmagelato  0,5 l  8 € 

Gelatopuikko  40 g  2,50 € 

Gelatopuikko  2 x 40 g  4,50 € 



Gelatopuikko  10 x 40 g  22 € 

Lemmikkille (erä! myydään niin kauan kuin riittää) 

Lampaanluut  1 kg pss  2 e 

Luuloota   8 x 1 kg pss  12 e 

 

18. PIENI SAIPPUAKAUPPA 

Luonnonmukaisia, kemikaalittomia tuotteita ihon puhdistukseen ja hoitoon. (Hinnat sis. alv 24%) 
 
Valikoimassa nyt oikeasti tehoava hyttyssaippua, joka käy myös hiusten pesuun.  
Uudet hinnat, kaikki muutokset tapahtuivat alaspäin.  
 
Suolasaippuat, 110 g (Onnenpussi)  5,90 €/kpl 
- erittäin riittoisat, kevyesti kuorivat ja herkällekin iholle sopivat, sisältävät merisuolaa 
 - laventeli 
 - havu (metsäisen raikas) 
 - ruusu 
 - tuoksuton 
 - sitruuna 
 
Sydänsuolasaippuat, 120 g (Onnenpussi) 6,50 €/kpl 
- erittäin riittoisat, kevyesti kuorivat ja herkällekin iholle sopivat, sisältävät merisuolaa sekä sheavoita 

 - metsän kuura (mieto, kevyt, raikas) 
 - onni (keväisen vihreä, kiehtova pehmeän raikas tuoksu) 
 - raparperihyve (keskivahva, ruusuun vivahtava) 
 - mustikka (aito mustikan tuoksu) 
 - ihastus (lila, hyasintin vivahteinen tuoksu) 
 - innostus (aprikoosin värinen, kukkaisen hedelmäinen tuoksu) 
 - merten tyrskyt (turkoosi, viileä eucalyptyksen ja piparmintun tuoksu) 
 - maitokahvi (vaalea ruskehtavilla pilkuilla, kahvin mieto tuoksu) 
 
Palasaippua, 90 g (Onnenpussi)  7,60 €/kpl  
- Hellävaraiset kasvirasvasaippuat 

 - talvi (viilentävä ja virkistävä puhdas pakkastuoksu) 
- kevät (kuin lupaus tulevista aurinkoisista päivistä,  tulvillaan raikkaita sitrustuoksu ja ripauksella 

vastaleikattua nurmea) 

- kesä (raikas sekoitus uuden sadon marjojen tuoksuja. Paljon vadelmaa ja ripaus mansikkaa) 

- syksy (ihastuttava syksyisen metsän tuoksu) 
 
 

Saippuat, pyöreät, 60 g (Sola) 
- soveltuvat myös hiusten pesuun sekä parranajoon 

 - kehäkukka  (rasiassa)  6,50 €/kpl  
(Sisältää kehäkukkaöljyä, kehäkukan terälehtiä ja aprikoosi-siemenöljyä. Mieto ja miellyttävä kasvoille ja 
lapsille. Runsaasti kermaista vaahtoa. Valkoinen, jossa kehäkukkia.) 

 

 - tervan taika (rasiassa)  6,20 €/kpl 
 (Perinteinen mäntytervasaippua. Ihana mäntytervan tuoksu. Kantoterva männystä ja mäntykuoriuute. 
 Vaahtoaa joskus häivähdyksen mustana. Musta ja vähän valkoista marmoria.) 

 

 - revontulet (rasiassa)  6,50 €/kpl 
(Valkoinen ja raikas yhdistelmä luomumeiramin-, rosmariinin- ja piparminttun eteerisiä öljyjä. Vaahtoaa 
hyvin. Sopiva kaikille ihoille ja erikoisesti teini-ikäisille.) 
 

 - menninkäisen minttu   6,50 €/kpl 
(Karjalan Mintun luomusertifioitu minttu ja heidän ihana öljynsä luovat hienosti tuoksuvan saippuan. Raikas! 
Parempi kuin karkki, mutta älä syö! Vaaleanpunainen, punertavan vihreitä pilkkuja.) 

 

 - nokipannu/ plörö   6,20 €/kpl 
(Oi, tämä on nam-nam. Ihana tuoksu syntyy yhdistämällä luomukahvi ja luomurypsiöljy. Kaikki luomua! 
Suklaanruskea väri.) 

 

 - lempi lemmen   6,50 €/kpl 
(Anis, appelsiini ja patsuli ovat ikivanhoja sukuviettejä kiihottavia aineita. Kaura, humala, hunaja ja 
muskatella tunnetaan rentouttavista ominaisuuksistaan. Tämänkin saippuan, kuten kaikkien rakkauteen 
liittyvien asioiden kanssa on aina toivoa muttei takuita! Tyrnimarjat antavat väriä: mauve ja valkoinen 
marmori.)  
 

- mene pois paha hyttynen  6,00 €/kpl 
Hiusten pesuun! Asiakaspalautteet ovat olleet positiivisia, hyvä saippua myös koirallesi. Sitronellan, patsulin 
ja pikkuisen laventelin kanssa sekoitettuna tehdään saippuaa. Kermainen keltainen. Ei pähkinäöljyjä 



 
Voiteet, 30 ml (Laitilan luomutila)  10,90 €/kpl  

- kehäkukka (parantaa tulehduksia, supistaa verisuonia, pehmentää ja puhdistaa ihoa sekä edistää 

verenkiertoa) 
- pihka (haavoihin, hiertymiin, säärihaavoihin, sieni-ihottumiin ja kynsisieneen, sekä poistaa ihosta tikut ja 

lasinsirut) 
- yhdeksän yrttiä (helpottaa lihas- ja nivelsärkyjä, rentouttaa ja vähentaa kipuja, poistaa turvotusta, erittäin 

hyvä myös iholle sekä helpotusta myös suonikohjuista kärsiville) 
 
Turveshampoo (LehtoPeat)  12,90 €/kpl 
- Laadukas hiusapteekkituote kätevällä annostelukorkilla! Suoveteen valmistettu hellävarainen shampoo, johon on lisätty 
erittäin hienoksi jauhettua hoitoturvetta. Luonnollinen valinta! Tuoksuton!Sopii kaikille hiuksille.Koko 250 ml. 

 
Turvenaamio (LehtoPeat)   4,50 €/kpl 

- kerta-annos, aitoa suomalaista suota, 50 ml. Erittäin hienoksi  
      jauhettua hoitoturvetta, tuoksuton. Sopii myös kaulan ihon  
      kiinteyttämiseen. 

 
Hiushoitosuihke (LehtoPeat)  18,10 €/kpl  
- Tuoksuton vaihtoehto hiustenhoitoon. Sumuta pesun jälkeen kosteisiin hiuksiin. Tekee hiuksista helposti kammattavat ja 
tuuheammat. Paras valinta tuoksuallergisille! 150 ml 

UUTTA Suihke myös ruusuntuoksuisena  18,10 €/kpl 
 
Nestesaippua (LehtoPeat)   12,50 €/kpl 
- Tehokas suoveteen käsin valmistettu hoitava saippua kätevällä pumppunokalla. Sopii kaikille ihotyypeille ja paljon käsiään 
peseville. Rosmariinin tuoksu. 300 ml 
 

Maksuvälineenä käy myös maksukortit! 
 
Pieni Saippuakauppa, Kauppakatu 2 a 3, 31900 Punkalaidun  

Hanna-Mari Vuorisalo, puh 0400-643109, hanna-mari@pienisaippuakauppa.fi  

www.pienisaippuakauppa.fi löytyy myymälän aukioloajat  

 

 
 
 

 

 

Mukavia tilaushetkiä!!  

mailto:hanna-mari@pienisaippuakauppa.fi
http://www.pienisaippuakauppa.fi/

