kotimaiset kesätuotteet
KOODI

TUOTE

kaalit
Varhaiskaali

199461

Kesäkaali

199224

Keräkaali

199231

Punakaali

199584

Kiinankaali kotimainen

199243

Parsakaali

199239

Kukkakaali

199242

Lehtikaali 200g pss
Varhaiskaalin kausi on normaalisti kesäkuun alkupuolelta heinäkuun puoliväliin asti, jonka jälkeen
puhutaan kesäkaalista elokuun puoleen väliin asti.
Tuotteet myydään samalla koodilla. Varhaiskaalia
ja kesäkaalia ei juurikaan varastoida. Kotimaista
varastokaalia riittää yleensä ympäri vuoden.
Ensimmäiset kotimaiset punakaalit saadaan yleensä

TUOTE

salaatit
Jäävuorisalaatti

199685

Tammenlehväsalaatti 3kg

199689

Lollo Rosso -salaatti 3kg

199297

Salaattilajitelma 3kg

199594

Punasalaatti 3kg

199596

Roomansalaatti

199392

Rapea romainesalaatti n. 250g
Yleensä kotimaan avomaan salaattikausi alkaa
juhannuksen tienoilla ja satoa saadaan jopa syyskuun
loppuun asti. Jäävuorisalaatti, amerikansalaatti, jenkki,
rapeasalaatti, salaatti rapea, rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Kotimainen jäävuorisalaatti on rapeaa,
tasalaatuista ja hyvänmakuista.

TUOTE

perunat

Syyskuu

Lokakuu

elokuun alusta ja varastoituna sitä saadaan yleensä
maalis-huhtikuulle asti.
Kotimainen kiinankaali on parhaimmillaan kesäkuusta aina loka-marraskuulle asti. Kun kotimainen
jäävuorisalaattikausi päättyy syys-lokakuussa, kannattaa tilalle ottaa vaikkapa kotimaista kiinankaalia
mahdollisuuksien mukaan.

Kesäkuu

Heinäkuu

Parsakaalia ja kukkakaalia on saatavilla yleensä
heinäkuulta lokakuulle. Nämä ovat erityisen herkkiä
sääolosuhteille, joten kotimaisen saatavuudessa
saattaa olla katkoksia.
Kotimaisen lehtikaalin kausi kestää pitkään,
juhannuksesta jopa marras-joulukuulle asti. Lehtikaali
myydään 200g pussiin pakattuna.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Avomaan tammenlehväsalaatti, Lollo Rosso -salaatti
ja salaattilajitelma on pakattu 3kg laatikoihin. Salaat
tilajitelmassa on edellä mainittujen laatujen lisäksi
friseesalaattia.
Punasalaatti on pakattu 3kg laatikoihin. Perinteinen, voimakkaanmakuinen salaatti tuomaan väriä.

Kesäkuu

Heinäkuu

Roomansalaattia myydään kiloittain ja tuotetta saadaan kesällä myös kotimaan avomaan tuotannosta.
Roomansalaatin ja jäävuorisalaatin risteytys, rapea
romainesalaatti on yksittäispakattu, vähintään 250g
painava roomansalaattia ulkonäöltään muistuttava
salaatti.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu
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198135

Varhaisperuna kotimainen multa 15kg

198181

Varhaisperuna kotimainen pesty 5kg

198778

Kesäperuna multa 35/55 15kg

198776

Kesäperuna pesty 35/55 15kg

Ympäri
vuoden
kotimaisia

Elokuu
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199433

KOODI

Heinäkuu
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199461

KOODI

Kesäkuu

Varhaisperunan pääsatoa saadaan normaalisti kesäkuun puolesta välistä noin kuukauden verran eteenpäin. Kesäperuna jatkaa uuden sadon peruna
kautta heinäkuun puolesta välistä ja sen kausi jatkuu
elokuun loppuun asti.

Varhais- ja kesäperunoita ei varastoida ollenkaan.
Näin ollen perunoiden nosto-olosuhteet pitää olla
hyvät. Sateiset olosuhteet saattavat vaikeuttaa tuotesaatavuutta. Yleisimpiä varhaisperunalajikkeita ovat
Timo, Solist ja Rikea. Pesty varhaisperuna on multaistasuositumpi vaihtoehto ja yleensä sitä saadaan

juhannuksen tienoilla. Edellytyksenä on että perunan
kuori kestää pesukäsittelyn.
Kesäperuna on varhaisperunaa tasakokoisempaa
kokolajiteltua uuden sadon perunaa. Käytetyimpiä
kesäperunalajikkeita ovat mm. Carrera ja Rikea. Kesäperunaa saadaan niin multaisena kuin pestynäkin.

Edellä esiteltyjen tuotteiden lisäksi kotimaan kasvihuone
tuotannosta on saatavilla ympäri vuoden perinteisesti
tomaattia ja kurkkua. Jo alkukeväästä kotimaan tuotantomäärät kasvavat hyvin ja kotimainen saattaa usein olla jopa

edullisempi vaihtoehto tuontituotteille. Kotimaisia ruukkusalaatteja sekä jääsalaattia on saatavilla ympäri vuoden.
Lisäksi valikoimaa täydentää mm. perinteinen keräsalaatti ja
friseesalaatti. Rasiaan pakattuja kotimaisia yrttejä ja versoja

on myös tarjolla ympärivuotisesti. Pienilehtisiä ns. baby leaf
-tuotteita saadaan kotimaisina koko vuoden ajan. Yrtti-, versoja baby leaf -valikoima on hyvin laaja ja se käsittää yhteensä
reilu 50 nimikettä.

Ilmoitetut kaudet ovat arvioita, tuotesaatavuutta ei välttämättä voida taata johtuen mm. sääolosuhteista. Tuotesaatavuuksia tarkennetaan viikkotasolla ja mahdollisista saatavuusongelmista pyrimme ilmoittamaan hyvissä ajoin.

