
RUOKAPIIRIN TOUKOKUUN JAKELU  

to 25.5. klo 17.00-18.00 

Vexve Areenan parkkipaikka 

 

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 21.5.17 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              14,00 €         n. 0,5 kg 

Ulkofilee              39,00 €         n. 0,8-1,2 kg 

Paistikäriste          24,00 €         n. 0,5 kg 

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

Grilleri (gluteeniton)          14,90 €    4kpl/pkt, n. 0,45kg/pkt 

Highlandnakit                          5,-/320 g pkt 

Maksa (pala)           10,00 €          n. 0,6-0,85 kg 

Munuainen              10,00 €          n. 0,37-0,85 g 

Kieli                   10,00 €          n. 1,2 kg 

Häntä                  10,00 €          n. 0,8 

 

Paistisäilyke (gluteeniton, laktoositon) (täyssäilyke)   400g/prk  9,50€/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 

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: 

mailto:ruokapiiri.tilaukset@gmail.com


 

Heikkilän Yrttitilan yrttituotteita: 

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

Savunmakua lihaan tai kalaan saat Heikkilän Savusuolasta. 

 

Yrttidipit: 

Vaihtoehdot: 

Siljan sipakka yrttidippi (sis. ruohosipuli, basilika, salvia, timjami, meirami) 4,30 €/20g prk 

Oton oiva yrttidippi (sis. tilli, ruohosipuli, sitruunamelissa, ranskalainen rakuuna) 4,30 €/20g prk 

Veeran valkosipulidippi (sis. kotim. valkosipuli, ruohosipuli, persilja)  4,30 €/20g prk 

 

Kuivatut yrtit 3,20 €/prk 

Vaihtoehdot: Meirami, Nokkonen ja Timjami. 

 

Yrttiseokset: 

Isännän lihamauste tummalle lihalle   4,30 €/ 15g prk  sis. timjami, lipstikka ja persilja 

Riistamauste    4,30 €/15g prk  sis. timjami, kynteli, katajanmarja 

Pizzamauste    4,30 €/15 g prk  sis. basilika, oregano, ruohosipuli 

Kalamauste    4,30 €/15 g prk  sis. sitruunamelissa, ruohosipuli, nokkonen 

Yrttisuola     5,30 €/ 100g prk 

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

Kristallisuola   5,30 €/ 200g prk 

Savusuola       6,30 € / 200g prk 

 

Lisätietoja näistä tuotteista saat parhaiten www.kotimaisetyrtit.fi 

 

Katso lisätietoja tuotteista ja tilasta www.korventaustantila.net. 

Tilamyymälämme palvelee lauantaisin klo 10-14! 

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

 

2. OJALAN TILA 

TARJONTAMME;  Tuote / kilohinta / pakkauskokoja vaihteluvälillä 

Sisäfile   52,-/kg;  400-600g 

Ulkofile   42,-/kg,  400-1000g 

Entrecote   36,-/kg,  500-1000g 

T-luupihvi   40,-/kg,  320g + 340g 

Ribs   16,-/kg,  660-860g 

OssoBucco   16,-/kg;  700-1000g 

Sisäpaisti   28,- /kg,  700-1300g 

Paahtopaisti   25,-/kg;  700-1100g 

Pyöröpaisti   25,- /kg,  600-1200g 

Ulkopaisti   21,-/kg,  700-1000g 

Kulmapaisti   21,-/kg,  700-1000g 

Lapapaisti   21,-/kg,  800-900g 

Palapaisti   23,-/kg;  450-550g 

Jauheliha   15,-/kg,  460-540g (sekä 400-440g jakourallisia) 

 tähänkin erään jauhettu ylimääräistä paistia sekaan! 

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


PAISTI-Grilleri  22,-/kg,  11.00 / 500g (5 makkaraa) La, highland-kulmapaistia 70% ja possua 10% 

PAISTI-Ryynäri  20,-/kg,  7.20 / 360g (4 makkaraa) La, Gl (ulkopaistista) 

PAISTI-Balkan  22,-/kg,  300-400g (leikkele) La, Gl (pyöröpaistista) 

PAISTItäyssäilyke kulmapaistista 400g / 9,50 / kpl , La, Gl 

Maksa   12,- /kg;  360-680g 

Munuainen   10,-/kg,  280-600g 

Häntä   10,-/kg;  760g + 840g 

Sydän   10,-/kg;  300-600g 

 

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 (Ojalantie 105, Sastamala (Äetsä)) arki-ilt. 18-21 ja 

vkl 10-18 (040 480 2060 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. 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.” 

 

Luomunauta: 

Jauheliha (n. 12%) 10 €/kg (n.5kg) 

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

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) 

 

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) 

 

Lihajalosteet : 

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

Maalaislihahyytelö 12 €/kg     n.2kg 

Ahven,muikku,lohi/lanttukukot 15 €/kg n.1kg 

 

Majoneesit: 

Herkuttelijan currymajoneesi 300g  4,95€/kpl 

Herkuttelijan valkosipulimajoneesi 300g 4,95€/kpl 

http://www.ojalantila.fi/


 

Savulahna öljyssä 210/150g  4,80€/kpl 

Savulahna öljyssä 800g   13,50€/kpl 

Savuahven öljyssä 210/150g  5,00€/kpl 

Savuahven öljyssä 800g   14,90€/kpl 

Savumuikku öljyssä 210/150g  5,00€/kpl 

Savumuikku öljyssä 800g   13,90€/kpl 

 

Mausteet, mm.: 

Sormisuola 500g   2,50€/pss 

Liha-ja grillimauste, suolaton 100g  2,50€/pss 

Grillimauste, tulinen 135g   2,50€/pss 

Grillimauste 135g   2,50€/pss 

Texmex 90g    2,50€/pss 

Pippurisekoitus 55g   2,50€/pss 

Piripiri 90g    2,50€/pss 

Adjika 70g    2,50€/pss 

Reilusti erilaisia kuivattuja yrttejä mm. oregano, tilli, persilija, ym. 
 

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

 

4. TAPANILAN TILA     

Huittisista vapaan kanan munia   

 

Kananmunat   4 € / 30 munan kenno  

  1,50 € / 10 munan kenno 

Kennossa sekä ruskeita että valkoisia munia. 

 

Kierrätystä: voit palauttaa  kananmunakennot jakelutapahtumassa! ☺ 

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

 

5. FRIGÅRDIN TILA   

Ikaalisissa sijaitseva luomutila myy luomukananmunia.  Kanat elävät lajilleen 

tyypillisesti vapaina luomukanalassa. Kanalassa on munintapesät, orret, lattialla 

turvepehku ja luonnonvaloa ikkunoista. Kanat ruokitaan luomukauralla, -ohralla, -

herneellä sekä luomurehutiivisteellä. Rehuseokseen lisätään myös luomurypsiöljyä. 

Kaikki kanojen saama ravinto on gmo-vapaata. Kesäkuun alusta myöhäiseen 

syksyyn kanoilla on käytössään päivittäistä ulkoilua varten 2000 m² laidun, johon 

kylvetään kauraa, virnaa, hernettä, raiheinää ja  timotei-apila-nurmiseosta.  

 

 Hinnat: 10 kpl kenno          4 € 

 15 kpl kenno          5,50 € 

 30 kpl kennolevy 10 € 

 

Frigårdin tilan ja kanarouvien kuulumisia, valokuvia ja pieniä elävän kuvan pätkiä  

Facebook –sivulla www.facebook.com/frigardintila 

 

 

 

http://www.savokarjalanliha.fi/
http://www.facebook.com/frigardintila


6. KOTILEIPOMO JOKIRANTA 

Kotileipomo Jokiranta toimii Putajantie 386 Sastamalan Myllymaassa. 

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

• Ruisleipä             2,00 e/kpl 
     juureen leivottu omanpellon ruisjauho, vesi, suola, hiiva 

• Valkosipulipatonki   1,00 e/kpl 
     vesi, vehnäjauho, rasva, valkosipulirouhe, hiiva, suola 

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

• Siemensämpylä   0,45e/kpl 
vesi, vehnäjauho, siemenseos(hirssi, pellava, auringonkukka), vehnälese, leipämallas,laktoositon rasva, hiiva, suola 

 

7. PIRASEN LUOMUTILA 

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

viljelyä 1995 lähtien.  Myllytetään pieniä eriä kerrallaan, jolloin voidaan taata asiakkaalle parhaimman laadun.  

 

 

PS. Ryynit (ohra/vehnä) voivat olla vuodenajasta riippuen joko kokonaista tai rikottua. 

  

Pirasen luomutila/ Tiia-Mari Piranen (tiiamari.piranen@gmail.com) www.pirasenluomutila.com 

Löydät heidät  myös facebookista!  

8. KANTOLOPEN TILA 

- Taimimyyntiä!!! 

 

9. TEUVO VIRTANEN 

Luomu vilj. Teuvo Virtanen       tuote    koko   hinta  €   

  Mouhijärvi Kylmäpuristettu Rypsiöljy         0,5 lt 3,80  pll 

Tuote pakkauskoko hinta 

Kaurahiutale 1kg 3,00 € 

Kaurahiutale 2kg 5,50€ 

Kaurahiutale 3kg 8,50 € 

Kaurahiutale 4kg 11,00 € 

Kaurahiutale 5kg -> 2,50 €/kg 

Herkku hiutaleseos 
sis. kaura-ruis- ja ohrahiutale 

1 kg 3,50 € 

Talkkunajauho 200g 3,00 € 

Talkkunajauho 1kg 10,00 € 

Vehnäjauho 1kg 2,00 € 

Vehnäjauho 2kg 4,00 € 

Kokojyvävehnäjauho 1kg 2,00 € 

Ruisjauho 1kg 2,50 € 

Lettujauho 1 kg 3,00 € 

Sämpyläjauho   KOKEILU! 
sis. vehnäjauho, vehnälese, 
kokojyvävehnäjauho, ruisjauho  

1 kg   UUTUUS! 3,00 € 

Ohraryyni, kokonainen/rikottu 1kg 2,50 € 

Vehnäryyni, kokonainen/rikottu 1kg 2,50 € 

Kauraryyni, kuorittu kokonainen 1 kg 2,50 € 

Mannasuurimo 1kg 3,00 € 

Huom! Toivomus on, että kerrotte kokemukses-

tanne kuinka uusi seos (sämpyläjauhot) 

käytössänne toimivat :)  

mailto:tiiamari.piranen@gmail.com
http://www.pirasenluomutila.com/


              -    "    -            5 lt 32,00  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  Challenger          2 kg 4,00  kg 

                       "        10 kg 17,00  pss 

     Pienikokoiset perunat           5 kg 5,00  pss 

            

     Keittoherne                2 kg 3,00 pss 

     Tattarijauho               1 kg 5,50 pss 

     Tattarisuurimo          1 kg 6,50 pss 

     Tattarihiutale        0,7 kg 6,50 pss 

     Kaurahiutale           1kg 3,40  pss 

     Kaurajauho                 1kg 3,20  pss 

    Talkkunajauho      0,8 kg 5,00  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 

            

Luomu vilj. Kaarlejoki Oy  Peruna  Nicola          2 kg 4,00  kg 

  Tortinmäki                    "        10 kg 17,00  pss 

     Porkkana   2,50 kg 

     Sipuli   2,50  kg 

            

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

  Pöytyä  Ohrajauho           1kg 2,50  pss 

     Ruishiutale               1kg 3,40  pss 

     Lettu- ja vohvelijauho            1kg 2,60  pss 

     Vehnäjauho           1kg 3,40  pss 

     Ruisjauho           1 kg 3,20  pss 

            

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

  Metsämaa ( Pellavaöljy koiralle )       

 

10. YRJÖLÄN MARJATILA 

Hinnat sisältävät alv. Jonkin tuotteen loppuessa tuotteet toimitetaan tilausjärjestyksessä. 

 

Hillot, Mehut, limpparit:  myyntierä  myyntierän hinta (€) 

Hillo   220 g prk  3,50 € / prk 

3 prk hilloa   3 x 220 prk  10 € / 3 x prk  

Hillojen makuvaihtoehdot: Sokeria sisältävissä hilloissa makuvaihtoehtoja ovat: mustikka-valkosuklaa. 
Sokerittomina (ei lisättyä sokeria) saatavana: vadelma-omena (muutama purkki jäljellä). Jonkin maun loppuessa 
toimitetaan tilausjärjestyksessä. 

Mummunmehu  pullo 0,5 l  5 € / pll  
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 € / pll  
Vadelmamehua saatavana sokerilla makeutettuna tai sokerittomana. 

Omenatäysmehu pullo 0,5 l  3 € / pll 



Omenatäysmehu  2 x 0,5 l  5 € / 2 x pll 

Omenatäysmehu  10 x 0,5 l  22 € / 10 x pll 
Omenatäysmehu on pastöroitua omenatuoremehua. 

 

Hämeenkyrön Hunaja  450 g prk  6 € / prk 

 

Pakasteet: 

vadelmatuoremehua  1 litra  7 €/ 1 l prk 

vadelmatuoremehu  2 litraa  12 € / 2 x 1 l prk  

Vadelmatuoremehu on 100% pakastettu, paksu mehu. Ei lisättyä sokeria. 

mansikka   2 x 500 g  10 € 

mansikka ltk   4 x (2x500g)  36 € 

mansikka ltk  2 kpl  8 x (2x500g)  70 € 

vadelma   5 x 250 g  21 € 

vadelma ltk   10 x 250 g  40 € 

vadelma ltk 2 kpl  20 x 250 g  70 €  

Marjat on pakastettu kokonaisina, ei lisättyä sokeria. Huom! saskatoonia rajatusti. 

 

Kauttamme saatavana myös Nikkilän tilan pakasteet (Nikkilän tila Hämeenkyrön Mahnalasta) 

Raavaan keitto/pataliha (luullinen)  10 € / kg  palat n. 1,4...2 kg 

Raavaan jauheliha   10 € / kg  1 kg pussi 

ternimaito    8 € / l  1 l prk 

 

 

11. PIENI SAIPPUAKAUPPA 

Vinkki: suloinen saippua on kiva, pieni lahja opettajalle tai kerhotädille, jne. kevätjuhlassa. 
 
Luonnonmukaisia, kemikaalittomia tuotteita ihon puhdistukseen ja hoitoon. (Hinnat sis. alv 24%) 
 
Suolasaippuat, 110 g (Onnenpussi)  5,90 €/kpl 
- erittäin riittoisat, kevyesti kuorivat ja herkällekin iholle sopivat, sisältävät merisuolaa 

 - laventeli 
 - havu (metsäisen raikas) 
 - ruusu 
 - tuoksuton 
 - turve 
 - sitruuna 
 
Sydänsuolasaippuat, 120 g (Onnenpussi) 6,50 €/kpl 
- erittäin riittoisat, kevyesti kuorivat ja herkällekin iholle sopivat, sisältävät merisuolaa sekä sheavoita 

 - 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) 
 - metsän kuura (valkoinen, hento raikas tuoksu) 
UUTUUS 
Narusaippuat, +160 g, saippua narulla (Onnenpussi) 11,90 €/kpl       

- laventeliutu (suloinen laventeli saippua, jonka sekaan on lisätty hieman  mansikan                          

siemeniä ja pintaan siroteltu hyppysellinen laventelin kukintoja) 

- Järvenranta (Puhdas mieto minttuinen vesituoksu) 
- Unelma (hento kukkakimppu, joka on kiedottu kokoon kirsikankukista, iiriksistä, kieloista, jasmiineista, 

liljoista ja freesioista) 



  
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. Musta ja vähän valkoista marmoria.
 Kantoterva männystä ja mäntykuoriuute. Vaahtoaa joskus häivähdyksen mustana.  

  
 - 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.)  

 
 -oi kunnon mies  6,50 €/kpl 

(Reilun kaupan luomuvaniljarouhe, laakerinlehden- ja setrin eteeriset öljyt. Väri vaalea vaniljarouheen 
tummilla pilkuilla. Ei sisällä mehiläistuotteita eikä pähkinäöljyjä.) 

 
-olut    6,00 €/kpl 
Mieto ja hellävarainen ja sopii kaikille ihotyypeille. Tekee hiuksista pehmeät ja poistaa sähköisyyttä. 100% 
suomalaista olutta hiuksiisi ja ihollesi. Älä silti syö. Ei sisällä pähkinä- tai eteerisiä öljyjä tai mehiläistuotteita. 
Tuoksuton. 

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

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

 
Sheavoit (Flowkosmetiikka) 150 ml purkki 19,80 €/kpl 
- ruusu (suloinen aidon ruusun tuoksu, kosteuttaa tehokkaasti, käy kasvoille, käsille, vartalolle)  

  
- kehäkukka (erittäin tehokas kosteuttaja kuiville ihon kohdille; mm. kantapäille) 19,80 €/kpl 
- piparminttu (raikas piparminttu, virkistää väsyneet jalat ja kosteuttaa samalla tehokkaasti kantapäät) 19,80 €/kpl 
- hamppu (atooppiselle iholle)  19,80 €/kpl 
- tuoksuton (sisältää vain sheavoita, sopii siksi myös vauvoille) 15,50 €/kpl  
 
Kylpypommi (Pieni Saippuakauppa) koe-erähinta 3,00 €/kpl     
Kokonaisena ammeeseen tai muuhun kylpyyn, ennen kastelemista voi leikata pienemmäksi ja käyttää jalkakylpynä. Kuplii 
kosketuksesta veden kanssa. Sisältää kosteuttavaa kaakaovoita. +80 g 

o appelsiini 
o sitrus 
o tee 

 
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/

