
Pyhtää  |  KotKa  |  hamina

Virolahti   |   miehiKKälä

lähiruokaopas

     Hyvää ihan läheltä



Kala

Kalastus Kirjavainen

Sandvikin Lohi Oy

Kalamiehet Halonen

Vaalimaan Kala ja Herkku /  

Vaalimaa Trading Oy

Kellosalmen Lohi Oy

Fish & Caviar Somerin Kala Oy

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky

Kivelän Merikala Ky

Fisherman´s Food Ltd / Fisherman´s 

Adventures Oy

Ky Mallemucken Kb

Ahvenkosken Savu Oy

Ammattikalastaja Tommi Lillberg

Ammattikalastaja Hannu Hellsten

Kalanjalostamo Porkka

liha

Takaladon Liha ja Kala Oy

Neittamon Herkku Oy

Seppälän lammastila

Toikan tilateurastamo

Kallioniemen Tila

marjat

Lahden Tila

Vilkin Marjatila

Drockilan Mansikat

Jaakkolan Tila

Kari Kauppilan mansikkatila

Luoman Mansikka

Iivarin Marjatila

leipomot

Leipomo Pakkala

Leipomoliike Aitolahti Ky

Leistin leipomo

Reittisen Kotileipä Ky

Virojoen Leipä Ky 

Kotkan Leipä

Konditoriat

Konditoria Huovila Oy

Konditoria Galette

Perunat, vihannekset

Esa Forsell

Vanhalan tila

Kunnarin luomutila

yrtit, salaatit

Pousin Puutarha Oy

Jauhot, ryynit, hiutaleet

Wilénin Luomutila

ruokapalvelut

Aholafarm

Aholan Lomalaidun

Tilausravintola Olkihattu

Korkeakosken Kalastuskievari

 

Kaakko 135° Lähiruokaopas 3

Kala        4 Yritykset

Marjat       14

Liha       10

Konditoriat      22

Perunat, vihannekset     24

Ruokapalvelut      32

Leipomot      18

Jauhot, hiutaleet      30

Yrtit, salaatit      28

Hyvää ihan läheltä
Tiesitkö, että seudulla toimii useita ammattikalastajia, 

joiden saalista voi ostaa suurin piirtein suoraan veneestä? 

Tai että ihan pienen matkan päästä saa karitsan lihaa, 

karhunvatukoita, luomuvihanneksia ja lisäaineetonta, aitoon 

juureen leivottua ruisleipää – tai luomujauhoja omien 

sämpylöiden leipomiseen? 

Tämä opas on tehty Sinulle, joka arvostat paikallisuutta, 

raaka-aineiden puhtautta ja tietoa ruoan alkuperästä. 

Tutustu tuottajiin, lähde vaikka viikonloppuna mukavalle 

retkelle lähiseudulle ystävien tai perheen kanssa, ja valmista 

ateria tuoreista, lähellä tuotetuista aineksista.  

Hyvää saa ihan läheltä!

tilaaja: Cursor oy 2014

Kuvat:   yritykset, Shutterstock

tekstit:   yritykset, Proagria etelä-Suomi ry,  

  Kymenlaakson aluetoimisto

taitto:   tandem Graphics

Copywriting/tekstien toimitus:  helmiteksti

tiedot kerätty marraskuussa 2014. emme vastaa mahdollisista virheistä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Kalastus Kirjavainen
Marika ja Sami Kirjavainen

Keihässalmen kalasatama, Pyhtää

Pistokuja 3, 48910 Kotka

puh. 040 900 6651, 040 900 6652

kalastus.kirjavainen@kymp.net

www.kalastuskirjavainen.fi

avoinna/myynti

Keihässalmen kalasatamassa perjantaisin klo 15–18.

Silakkaa ja kilohailia tuoreena, perattuna ja erilaisina maustettuina 

jalosteina. Myyntitapahtumien yhteydessä myös friteerattuja silakoita. 

Kalastus Kirjavainen järjestää myös trooliretkiä pienryhmille.

Lisätietoja jälleenmyyjistä ja myyntitapahtumista kotisivuilla.

Sandvikin Lohi Oy
Jan Sjögren     

Koukkusaari, 49220 Siltakylä (Pyhtää)

puh. 05 353 3069, 040 075 9506  

jan.sjogren@kymp.net

avoinna/myynti

Vähittäismyynti Keihässalmen kalasatamassa perjantaisin 15.00–18.00. Tuotteita 

saatavilla myös Siltakylän K-kaupassa, Kotkan Prismassa ja Neittamon Herkun 

lähiruokakaupassa Kotkan Sutelassa.

Sandvikin Lohi Oy harjoittaa kalanviljelyä meressä, kalanjalostusta ja tuoreen kalan 

sekä kalajalosteiden vähittäis- ja tukkumyyntiä.

Kala
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Kalamiehet Halonen
Kuusisen kalasatama

Juha Vainion katu 99, 48100 Kotka

puh. 040 5563 473

avoinna/myynti

Kalakauppa Kuusisen kalasatamassa avoinna ma–pe klo 9–17, la klo 8–15.

Itse pyydettyä luonnonkalaa tuoreena ja jalostettuna ympäri vuoden 

ammattikalastajaperheeltä. Sekä vähittäis- että tukkumyyntiä.

 

Vaalimaan Kala ja Herkku  
Vaalimaa Trading Oy

Lappeenrannantie 11 A, 49930 Vaalimaa (Virolahti)

puh. 050 368 4213

kauppa@kalajaherkku.fi

www.kalajaherkku.fi

avoinna/myynti

Kalakauppa, kahvila & lounasravintola avoinna ma–pe klo 8–20, su klo 10–18. 

Kotiruokalounas joka päivä klo 10–18.

Vaalimaan Kala ja Herkku -liikkeellä on oma kalanjalostamo, savustamo, kalakauppa, 

kahvila ja lounasravintola.

Fish & Caviar Somerin Kala Oy
Kurkelantie 5, 49930 Vaalimaa (Virolahti)

puh. 050 375 5899

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan yritykseltä. 

Fish & Caviar Somerin Kala Oy tarjoaa kotimaisia ja ulkomaisia kalalajeja 

tuoreena, pakasteena, savustettuna ja graavattuna. Valikoimiin kuuluu myös 

esim. erilaisia mätejä, katkarapuja ja kuningasrapuja. Kalalajeja ovat lohi, siika, 

kirjolohi, ankerias, pallas, sampi. Kaikki jalostetut tuotteet ja kirjolohi ovat 

yrityksen omaa tuotantoa. 

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky
Ruonaantie 19, 49900 Virolahti

puh. 0400 754 554/Jari Nakari

puh. 040 840 5125/Päivi Laatikainen

nakari@kymp.net 

Nakarin Kalanviljelylaitos toimittaa tuoretta kalaa ja kalajalosteita omaan 

Vaalimaan myymäläänsä Fish & Caviar Somerin kala Oy:lle sekä asiakkaille myös 

Virolahden ulkopuolelle.

Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja…

Kellosalmen Lohi Oy
Tillintie 140, 49900 Virolahti 

puh. 0400 670 888

toimisto@kellosalmenlohi.fi 

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan yritykseltä. 

Kellosalmen Lohi Oy on harjoittanut kalankasvatusta vuodesta 1981.

Kivelän Merikala Ky
Lauri Kivelä

Kyminsuuntie 187, 48600 Kotka

puh. 05 260 6773 

Lauri Kivelä 0400 552 295

kivelanmerikala@hotmail.com

avoinna/myynti

Karhulan, Haminan ja Kotkan toreilla markkinoiden yhteydessä.

Kivelän Merikala Ky:n tuotteita ovat perinteisesti leppäpuulla savustetut kalat, 

tuoreet, graavatut ja paistetut kalat sekä kalapuolisäilykkeet. Yritys toimittaa tuotteita 

myös pitopalveluille, laitoksille ja torikauppiaille.
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Fisherman’s Food Ltd/ 
Fisherman’s Adventures Oy                                                                                              

Ben Henriksson                                                                                                                                        

Markkinamäentie 137, 07960 Ahvenkoski (Pyhtää)

puh. 0500 495 030

ben.henriksson@fishermans.fi

www.fishermans.fi

Fisherman´s Food Ltd harjoittaa rannikkokalastusta, kalanjalostusta ja 

tuoreen sekä kalajalosteiden tukku- ja vähittäiskauppaa. Fisherman’s 

Adventures Oy tarjoaa kalastus- ja elämysmatkoja sekä matkailumajoitusta.

Ammattikalastaja Tommi Lillberg
Koukkusaari, 49220 Siltakylä (Pyhtää)

puh. 0400 532 517, 0500 532 517

tommi.lillberg@gmail.com

avoinna/myynti

Kalamarkkinoilla ja lähialueen kaupoissa.

Tuoretta, syvien vesien vapaata kalaa käsittelemättömänä ja moneen 

herkulliseen muotoon jatkojalostettuna. Suoraan ammattikalastajalta,  

30 vuoden kokemuksella.

Ammattikalastaja Hannu Hellsten
Oravankuja 2 a 1, 49210 Huutjärvi (Pyhtää)

puh. 050 555 4138

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan kalastajalta.

Tuoretta ja jatkojalostettua kalaa suoraan ammattikalastajalta. Tuotteita on 

palkittu mm. Stadin Silakkamarkkinoilla Helsingissä.

Kalanjalostamo Porkka                                                                  
Ristiniementie 110, 48310 Kotka

puh. 040 567 8688

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan jalostamolta.

Silakan ja lohen jatkojalostusta, marinoituja silakkajalosteita, friteerattuja 

silakoita sekä savukalaa.

Ahvenkosken Savu Oy
Markkinamäentie 137, 07960 Ahvenkoski (Pyhtää)

puh. 020 735 2730

avoinna/myynti

Yrityksen tuotteita saa mm. Kotkan Prismasta, K-market Siltiksestä Pyhtäältä ja 

Rajahovista Vaalimaalta.

Ahvenkosken Savu Oy harjoittaa kalasavustamo- ja tukkukauppatoimintaa. Yrityksen 

tuotteisiin kuuluu suuri valikoima erilaisia savukaloja, mätiä, tuoreita ja pakastettuja 

kotimaisia kaloja sekä tuontikaloja ja äyriäisiä.

Ky Mallemucken Kb
Holger Sjögren 

Vuolteentie 29, 48400 Kotka

puh. 0400 252 715

mallemucken@kymp.net

avoinna/myynti

Kalamarkkinoilla ja vähittäiskaupoissa.

Maria ja Holger Sjögren valmistavat laadukkaita ja persoonallisia kalajalosteita 

vuosikymmenten kokemuksella. Esimerkkinä laadusta ja herkullisesta mausta ovat 

palkinnot mm. Stadin Silakkamarkkinoilla Helsingissä.
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liha

Takaladon Liha ja Kala Oy
Jokelantie 34, Hamina 

Mika ja Satu Nopanen

puh. 040 5131 281

takaladonlihajakala@haminetti.net

www.takaladonlihajakala.fi

avoinna/myynti

Avoinna to–pe klo 11–18, la klo 10–14.

Vuonna 2011 ovensa avanneella Takaladon Liha ja Kala Oy:llä on palvaamo, 

lihan ja kalanjalostamo sekä oma myymälä. Yritys myy pääsääntöisesti 

lähiseudulla tuotettuja tuotteita, joiden raaka-aineet ovat sataprosenttisesti 

kotimaisia. Tuotteet maustetaan ja palvataan itse, jolloin maku ja tuoreus ovat 

omaa luokkaansa. Laajassa tuotevalikoimassa on paljon myös erikoisuuksia ja 

kausittain vaihtelevia tuotteita, kuten riistaa.

Neittamon Herkku Oy
Lähiruokakauppa

Sutelantie 303, 48600 Kotka

puh. 050 500 8080 (tilaukset)

neittamon.herkku@outlook.com

www.neittamonherkku.fi

avoinna/myynti

Avoinna ma–to klo 9–15, pe klo 9–18 ja la klo 9–13.

Monipuolinen lounas ma–pe klo 10.30–14,  

lauantaisin kalakeittolounas klo 10–13.

Neittamon herkku haluaa tarjota tuttua ja turvallista 

lähialueen ruokaosaamista ja ruoan raaka-aineita. 

Yritys palvelee asiakkaitaan opastaen laadukkaan 

ruoan valintaan. Valikoimissa on tuoretta suomalaista 

lihaa, lihajalosteita, Pyhtään Kotileivän leivonnaisia, 

kalajalosteita, Vanhalan tilan satokauden vihanneksia ja 

juureksia sekä Laajakosken hunajaa. 

Takaladon Liha ja Kala Oy
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Seppälän lammastila
Peltotie 30, 49700 Miehikkälä

Anu ja Harri Turu

puh. 050 325 8789/ 050 338 5254

seppalanlammastila@gmail.com

www.seppalanlammastila.webs.com

facebook: seppälän lammastila

avoinna/myynti

Karitsan lihan ja villa- sekä taljatuotteiden myynti sekä vierailut tilalla sopimuksen 

mukaan. Markkinatapahtumissa myynnissä lammasmakkaraa, palvilihaa ja villa- 

sekä taljatuotteita. Lisätietoja tilan nettisivuilta.

Seppälän lammastilan päätuote on karitsan liha, jota on saatavilla tilauksesta lähes 

ympäri vuoden. Lihat toimitetaan asiakkaille tai noudetaan sovitusti tilata. Tilalta 

saa myös oman tilan lampaantaljoja, huovutettuja lapasia, tossuja ja neulottuja 

villatuotteita, villashaaleja sekä turkispohjallisia. Villa- ja taljatuotteita toimitetaan 

myös postitse. 

Tilan lammastuotanto perustuu eläinten hyvinvointiin, alkuperäisrodun vaalimiseen 

ja tuotteen kattavaan hyötykäyttöön. Seppälän tila on syntynyt jo evakkoasutuksen 

aikaan. Lammastaloutta tilalla on harjoitettu 2010-luvulta.

Kallioniemen Tila
Luhtasenranta 12, 46930 Huruksela (Kotka)

Lampuri Tuomas Mattila

puh. 050 533 5702

posti@kapukallio.fi

www.kapukallio.fi

avoinna/myynti

Tuoretta karitsanlihaa ennakkotilauksesta ympäri vuoden.

Kallioniemen Tila tuottaa kotimaista laadukasta ja ekologista 

karitsanlihaa suomenlampaasta, joka on tunnetusti vähärasvaista, 

mureaa ja miedon makuista.

Karitsan viulu särää mukaellen
1 karitsan viulu, n. 2–3 kg

suuri valkosipuli

merisuolaa

mustapippuria rouhittuna

tuoreita oreganon oksia/kuivattua oreganoa

(tai maun mukaan rosmariinia, timjamia tai basilikaa)

keitettyjä ja kuorittuja kiinteitä perunoita

ota karitsan viulu huoneenlämpöön muutama tunti ennen paistoa. 

tee lihaan veitsellä useita pistoja ympäri paistia, ja upota kokonaisia 

valkosipulinkynsiä viiltoihin. hiero paistiin pieni kourallinen karkeaa 

merisuolaa ja lisäksi mustapippurirouhetta. laita viulu paistopussiin ja 

lisää paistin päälle tuoreita yrttejä.

laita paisti leivinuuniin, kun uunin lämpötila on noin 200 astetta. 

Paista leivinuunissa yön yli, noin 7–10 tuntia. tarkkaile kypsymistä 

loppuvaiheessa – leivinuunit ovat erilaisia.

Jos käytät sähköuunia, paista ensin tunti 200 asteessa ja pudota uunin 

lämpö 125 asteeseen. Sen jälkeen jatka paistamista 5–7 tuntia.

Kun paisti on kypsä, laita erilliseen uuninkestävään tarjoiluastiaan 

kypsäksi keitettyjä, kuorittuja perunoita ja päälle kypsä viulu. Lämmitä 200 

asteessa noin 30–40 minuuttia, jolloin perunat saavat vähän väriä. 

Nosta koko komeus tarjolle ruokapöytään, ja tarjoa lisäksi tuoretta 

salaattia.

Ohje: Seppälän lammastila

Toikan Tilateurastamo
Lassi Toikka

49570 Kannusjärvi

puh. 0500 903 411

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan tilalta. 

Palvattua possunlihaa, raakalihaa paloiteltuna ja tarvittaessa marinoituna, 

harmaasuolatut joulukinkut. Tilausten mukaan.
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marjat

Tuoretta läheltä

Lahden Tila
Helena & Juha Poikela

Kaunaantie 7, 49780 Onkamaa (Hamina)

puh. 0500 652 936/Juha

puh. 050 321 0463/Helena

juha.poikela@lahdentila.fi

www.lahdentila.fi

facebook: lahdentila

avoinna/myynti

Tila avoinna sesonkiaikaan 15.6.–15.9. päivittäin, muulloin 

sopimuksen mukaan. Myynti suoraan tilalta sopimuksen 

mukaan. Tuotteita saatavilla Haminan ja Kotkan alueen 

S-marketeissa sekä Kotkan ja Kouvolan Prismoissa.

Lahden Tila viljelee myyntiin mansikoita ja vadelmia sekä 

jalostaa niitä mehuiksi ja marjapakasteiksi. Tilan marjasato 

kestää alkukesästä syyskuulle viljelemällä osa marjoista 

kasvutunneleissa.

Lahden Tilan viljelyperinteet ulottuvat vuoteen 1637. Tilalla 

viljellään myös herneitä, muita peltokasveja ja metsää.  

Vilkin Marjatila
Pernoontie 471, 48410 Kotka

puh. 050 63 016

heikki.vilkki@kymp.net

avoinna/myynti

Vilkin Marjatilan mansikoita myydään torilla. Myös tilamyyntiä ja itsepoimintaa.

Vilkin Marjatila on harjoittanut mansikanviljelyä vuodesta 1979. 

Kesäinen
marjasmoothiee
2 dl mansikoita

0,5 dl mustaherukoita

1 dl musta- tai punaherukkamehua

1 dl maustamatonta jogurttia

2 rkl kauraleseitä

hunajaa makeutukseen tarpeen mukaan

Sekoita aineet tehosekoittimessa tai 

sauvasekoittimella tasaiseksi juomaksi . 

Nauti kylmänä.

resepti: hannele Veteli

etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ 

Proagria etelä-Suomi ry
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Drockilan Mansikat
Tuula ja Rune Drockila

Vastilantie 305, 49220 Siltakylä (Pyhtää)

Rune Drockila

puh. 040 537 6984

rune.drockila@pp.inet.fi

facebook: Drockilan mansikat

avoinna/myynti

Avoinna kesällä joka päivä klo 8–18, muulloin sopimuksesta. Myyntipisteitä myös 

lähikaupoissa.

Drockilan tilalta saa tuoreita ja hyvänlaatuisia mansikoita, vadelmia, karhunvadelmia 

ja herneitä tilalta ja myyntipaikoilta joka päivä kesäisin. Syksyllä tilan omenoita saa 

lähikaupasta tai suoraan tilalta sopimuksen mukaan. 

Drockilan tilalla viljellään hedelmiä ja marjoja jo kolmannessa polvessa.

Luoman Mansikka
Senni Luoma

Näkintie 477, 49570 Kannusjärvi (Hamina)

puh.  050 5948 677

luoman.mansikka@gmail.com

facebook: luomanmansikka

avoinna/myynti

Tila avoinna mansikan satokauden mukaisesti.

Luoman Mansikka myy satokautena mansikoita, varhaisperunaa, hernettä ja 

kylmäpuristettuja mehuja. Mehuja voi satokauden ulkopuolella tiedustella puhelimitse. 

Tila sijaitsee Kannusjärvellä, noin 15 km Haminasta pohjoiseen.

Iivarin Marjatila
Sami Iivari

puh. 045 8449 210

Haikantie 85

49900 Virolahti

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan tilalta. 

Mansikkaa tilamyyntinä ja itsepoimintana, mökkimajoitusta

Kari Kauppilan mansikkatila
Niemenkankaantie 180, 49780 Miehikkälä

puh. 0500 252 038 

kari.kauppila@kymp.net

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan tilalta.

Jaakkolan Tila
Maarit ja Pekka Jaakkola

Kahrinmäentie 185, 46930 Huruksela (Kotka)

puh. 05 367 5140, 0400 818 791, 0400 802 125

jaakkolantila@kymp.net

www.jaakkolantila.fi

avoinna/myynti

Tilan puoti avoinna sesonkina kesällä satokauden aikaan sekä marras–joulukuussa, 

muutoin sopimuksen mukaan. Aukioloajat, jälleenmyyjät ja myyntitapahtumat tilan 

kotisivuilla.

  

Jaakkolan Tila tuottaa marjoja ja hunajaa, joista jalostuu mehuja, hilloja, 

glögejä ja marmeladeja, erilaisia hunajavalmisteita sekä omalla pajalla tehtyjä 

mehiläisvahakynttilöitä. Palveluihin kuuluu myös yksilöllisten liikelahjojen ideointi ja 

pakkaus tilan tuotteista toiveiden mukaan.

Heinä–elokuussa tilalta on saatavana mansikkaa ja vadelmaa tuoreena, poimittuna tai 

itse poimien, kauden kasviksia, hunajaa, marjajalosteita ja mehiläisvahakynttilöitä.

Oma maa mansikka ...
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leipomot

Leipomo Pakkala
Merja Mäkelä

Korpi 473, 49400 Hamina 

puh. 0400 466 380

leipomo.pakkala@co.inet.fi

avoinna/myynti

Haminan torilla kesällä joka päivä, muulloin ma, ke, pe ja la. Karhulan torilla myynti ke ja la.

Leipomo Pakkala valmistaa perinteisiä maalaisleipiä. Ruisleipä on sataprosenttista ruista 

ja hapanjuurimenetelmällä valmistettua. Rieska, maukas sekaleipä, on valmistettu rukiista 

ja vehnästä. Leipomo valmistaa myös voilla leivottuja kuivakakkuja, pitkoja ja pikkupullia. 

Leipiä saa leikkaamattomina ja valmiiksi viipaloituina. Juhliin voi tilata leipiä toiveiden 

mukaan.

Leipomossa panostetaan paikallisuuteen: viljat kasvavat lähialueella, kaikki jauhot tulevat 

Liikkalasta Jalon Myllystä ja leipiin ei lisätä paranteita tai säilöntäaineita.

Pakkalan leipomo perustettiin Kannusjärvellä 1963. Nykyinen leipomo valmistui vuonna 

2000 Myllykylään.

Leipomoliike Aitolahti Ky
Jaakko ja Jarkko Aitolahti

Sibeliuskatu 22, 49400  Hamina

puh. 05 354 1595

aitolahti@aitolahti.fi

www.aitolahti.fi

facebook: Leipomoliike Aitolahti Ky

avoinna/myynti

Leipomoliike avoinna ma–pe klo 8.30–17. Tilaukset puhelimitse ma–pe klo 6.00–13.30 

toimitusta edeltävänä päivänä.

Leipomoliike Aitolahti valmistaa leipiä, kahvileipiä, leipomoeineksiä ja konditoriatuotteita 

tunnuslauseenaan ”Tuoreen leivän puolesta jo vuodesta 1948”.
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Leistin leipomo
Antti ja Kirsi Muuri

Vanha Sutelantie 47, 48410 Kotka 

puh. 05 2601 040

facebook: Leistin leipomo

avoinna/myynti

Leipomon myymälä on avoinna ma–pe klo 6–17, la klo 6–12.  

Myynti Karhulan torilla ke ja la klo 6–13.

Leistin leipomon kiviarinauunissa paistuvat päivittäin lisäaineettomat ja rapeakuoriset 

sekaleivät sekä täysjyvärukiista valmistetut limput ja reikäleivät. Leipomolla leivotaan 

myös perinteiset kymiläiset possot ja lihapiirakat. 

Leipomon yhteydessä toimivasta myymälästä löytyy leipää, pullaa, suolaisia ja makeita 

piirakoita, muffinsseja, leivoksia, pizzoja, pasteijoita, pikkuleipiä, kuivakakkuja, possoja, 

lihapiirakoita ja munkkirinkeleitä. Tilauksesta leipomo valmistaa myös täytekakkuja ja 

voileipäkakkuja. Valikoima vaihtelee jonkin verran päivän ja vuodenajan mukaan.

Leistin leipomo on Kotkan Sutelassa toimiva perinteinen, yli 60-vuotias kotileipomo.

Virojoen Leipä Ky
Itätie 2, 49900 Virolahti

puh. 05 347 1755

avoinna/myynti

Tiedustelut suoraan leipomosta.

Virojoen Leipä Ky valmistaa leipää ja erilaisia leivonnaisia.

Kotkan Leipä ky
Itäkatu 2, 48100 Kotka 

Tiina Pekkanen, Tea Turkia

puh. 040 6625 025

kotkanleipa.palaute@gmail com

www.kotkanleipa.fi

facebook: Kotkan Leipä ky

avoinna/myynti

ma–pe klo 6–13.15 la klo 6–13

Kotkan Leipä ky on pieni perheyritys joka on toiminut  jo yli puoli vuosisataa. Veikko 

Turkian perustaman yrityksen toiminta jatkuu jo toisessa sukupolvessa. Yrityksellä on 

leipomon yhteydessä myymälä-kahvio Kotkansaarella ja myyntivaunu kausiluontoisesti 

Kotkan torilla.

Valmistamme tuotteemme edelleen käsityönä. Päätuotteemme ovat uunituoreiden 

kauraleipien ja sämpylöiden lisäksi lihapiirakat sekä suussa sulavat munkkipossot.

Tuotteitamme on Kotkassa saatavissa omien myyntipisteiden lisäksi paikallisista 

marketeista ja grillikioskeista sekä jälleenmyyjiemme valikoimista, kuten

Kotkan Tori-Kahvilasta Kotkan kauppatorilta.

Reittisen Kotileipä Ky
Mäkitie 15, 49540 Metsäkylä (Hamina)

puh. 0400 227 780/Marko Kataikko 

puh. 05 3458 282/leipomo

puh. 0400 555 706/jakeluauto

reittisenkotileipa@co.inet.fi  

www.reittisenkotileipa.fi

avoinna/myynti

Useissa Haminan ja Kotkan alueen kaupoissa. Keskiviikkoisin ja lauantaisin  

Karhulan torilla.

  

Reittisen kotileivän tuotteita ovat perinteisellä hapanjuurimenetelmällä valmistettu 

ruisleipä, jonka valmistusaineet ovat vain ruisjauho, vesi, suola. Toinen leipomon tuote 

on rieska, jonka valmistusaineet ovat vehnäjauho, ruisjauho, vesi, suola ja hiiva.

Reittisen Kotileipä Ky:n vakioleipämallit ovat iso pyöreä leipä, pieni pyöreä leipä, pitkä 

leipä, vuokaleipä, siivutettu pitkä leipä ja siivutettu vuokaleipä. Tilauksesta leipomo 

valmistaa myös normaalia suuremmat leivät, vaakasiivutetut leivät, reikäleivät ja 

erikoisleivät.

Leivon, leivon leipäsiä, makoisia maitoisia…
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Konditoriat

Konditoria Huovila Oy
Fredrikinkatu 1, 49400 Hamina

Mika Huovila ja Marja Kotonen

puh. 05 344 0930

konditoria.huovila.oy@elisanet.fi

www.konditoria-huovila.fi

www.hyvakonditoria.fi

avoinna/myynti

Leipomo-konditoria-kahvila on avoinna ma–pe klo 8–17 ja la klo 8–13.

Konditoria Huovila Oy:n päätuotteita ovat täytekakut, leivokset sekä makeat ja suolaiset 

kahvileivät. Konditoria valmistaa täytekakkuja päivittäin myyntiin myymälään, ja niitä voi 

nauttia myös kahvilassa. Kahvilassa on noin 40 asiakaspaikkaa ja kabinetti, jonka voi varata 

kokoustilaksi 10–15 henkilölle. Tuotteita voi tilata puhelimitse ja paikan päällä myymälässä.

Konditoria Huovila Oy:n on vuonna 1966 perustettu, perinteitä kunnioittava, mutta myös 

alati uudistuva konditoria-kahvila. 

Konditoria Galette Ky 
Ainonkatu 5, 48200 Kotka 

puh. 05 342 2600

www.galette.fi

avoinna/myynti

Konditoria Galetten tuotteita saa yrityksen kahdesta kahvilasta Karhulasta ja Kotkasta  

sekä Kotkan Prisman leipomomyymälästä. Aukioloajat konditorian nettisivuilla.

Konditoria Galette valmistaa maukkaita ja maistuvia leivonnaisia, joita ammattitaitoinen 

henkilökunta on leiponut jo useamman sukupolven ajan arkeen ja juhlaan. Leipomo–

konditoria Galette perustettiin vuonna 1957 Karhulaan, josta toiminta laajentui Kotkan 

Hovinsaarelle.
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Suklaasta teen makean kilven, pöläytän ilmaan kaakaopilven… 
 

(tittamari marttinen)
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Esa Forsell
Kirkkojärvi 448, 49400 Hamina

Esa Forsell ja Ritva Forsell

puh. 0400 757 710 ja 040 747 6503

esa.forsell@hotmail.com

avoinna/myynti

Sopimuksen mukaan tilalta, tilaukset puhelimitse ja nouto sovitusti.  

Tuotteita saatavana Haminan torilta kesäisin ma–la, talvisin pe–la.

Haminassa, Kolsilan kylässä sijaitsevalla Forsellin tilalla kasvatetaan perunaa, 

juureksia ja vihanneksia. Tilalla on usean sukupolven perinteet maanviljelyssä 

ja se tarjoaa laadukkaita tuotteita ympäri vuoden.

Vanhalan tila    
Sami Vanhala

Kontiontie 20, 48410 Kotka

puh. 0500 944 883

sami.vanhala@vanhalantila.net

www.vanhalantila.net

avoinna/myynti

Karhulan torilla ympäri vuoden.

Vanhalan tilalla on viljelyksessä avomaan vihanneksia, varhaisperunaa, 

perunaa ja rehuviljaa. Tila myy vain oman tilan tuotteita ja pyrkii 

asiakaslähtöisesti lisäämään joka vuosi vähintään yhden uuden tuotteen 

valikoimaansa. 

Vanhalan tila myy varhaisperunoita ja avomaanvihanneksia kuluttajien lisäksi 

myös paikallisille ravintoloille. Tila sijaitsee Jäppilän kylässä Kotkassa ja siellä 

on harjoitettu viljelyä jo neljän sukupolven ajan.

Perunat ja 
vihannekset

Popsi popsi porkkanaa...
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Kunnarin luomutila
Matti Kunnari

Postinmäentie 357, 49640 Paijärvi (Hamina)

puh. 050 372 9415

matti.kunnari@luukku.com

avoinna/myynti

Haminan torilla lauantaisin ympäri vuoden. Kesällä ja alkusyksyllä myös 

keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7–13.

Kunnarin luomutila viljelee luomuvihanneksia ja perunaa avomaalla ja 

kasvihuoneissa. Valikoimassa on noin 40 eri lajia vihanneksia, yrttejä, perunaa 

ja myös vähän marjoja. Viljelyssä mm. porkkanoita, punajuuria, lanttua, 

palsternakkaa, mukulaselleriä, maa-artisokkaa, sipulia, valkosipulia, purjoa, 

erilaisia kaaleja, erilaisia salaatteja, tomaattia, kurkkuja, paprikaa, tilliä, persiljaa, 

basilikaa ja useita lajikkeita perunaa.

Hunajaiset uunivihannekset
porkkanaa

lanttua

punajuuria

palsternakkaa

sipulia

merisuolaa

rouhittua mustapippuria

1 rkl oliiviöljyä

1 rkl juoksevaa hunajaa

tuoreita yrttejä

Sekoita leivinpaperilla peitetyllä pellillä kaikki viipaloidut ja lohkotut 

vihannekset.

ripottele päälle merisuolaa ja rouhittua mustapippuria maun mukaan ja 

pirskottele päälle öljyä ja hunajaa. lisää vielä tuoreita yrttejä maun 

mukaan. Sekoita hyvin keskenään.

Paista vihanneksia 200-asteisessa uunissa noin 60 minuuttia.

Koristele tuoreilla yrteillä ja tarjoile.
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Pousin Puutarha Oy 
Lemmikkipolku 21, 49510 Husula  

Ensio Pousi, p. 0400 256 925

Jarmo Pousi, p. 040 503 3331

Rinkimäentie 70, 49400 Hamina 

ensio.pousi@pousinpuutarha.fi 

www.pousinpuutarha.fi

avoinna/myynti

Tuotteita myynnissä päivittäistavarakaupoissa. Tarkemmat 

tiedustelut suoraan puutarhalta.

Pousin Puutarha kasvattaa lehtisalaattia, jää-, kerä- ja 

tammenlehväsalaattia sekä tilliä, persiljaa, ruohosipulia ja 

basilikaa. Erityisesti puutarhan ruukkusalaatit ovat tulleet 28 

vuoden aikana tutuiksi suomalaisille. 

Pousin Puutarha Oy on 1930-luvun lopulla perustettu 

perheyritys, joka toimii Haminassa kahdessa toimipisteessä.

yrtit,
salaatit

Yrttiöljy
täytä lasipurkki jollain mausteyrtillä ja kaada päälle auringonkukkaöljyä, myös 

muut miedonmakuiset ruokaöljyt käyvät. Purkki peitettään harsokankaalla ja 

laitetaan lämpimälle ikkunalle. yrtit ja öljy saavat muhia pari viikkoa, ja seosta 

sekoitetaan kerran päivässä. Valmis öljy siivilöidään harsokankaan läpi. Jos maku 

tuntuu liian miedolta, toistetaan sama alusta uusilla tuoreilla yrteillä.

yrttiöljyt sopivat salaatinkastikkeisiin, marinadeihin, lihan ruskistamiseen tai 

vihannesten nopeaan paistamiseen. makeiden öljyjen valmistamiseen käytetään 

manteliöljyä ja kukkien, esim. ruusun, terälehtiä.

Lähde: yrttitarha.fi

Öljyihin sopivia  

mausteyrttejä:

Basilika

rakuuna

Fenkoli

Kynteli

meirami

minttu

rosmariini

timjami

Valkosipuli
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Wilénin Luomutila
Christel ja Jan Wilén

Strukantie 261, 49270 Pyhtää

puh. 05 353 3301, 040 544 8904 

christel.wilen@pp.inet.fi

avoinna/myynti

Aina kun yrittäjät ovat kotona – soita etukäteen.

Wilénin Luomutilan luomupuodista saa vastajauhettuja luomujauhoa, -hiutaleita ja 

-ryynejä. Tilan erikoisuutena ovat talon omat sekoitukset: vanhanajan lettujauho, 

sämpyläjauho, neljän viljan puurohiutale sekä Hyvän olon puuron ainekset.

Wilénin luomutila on pyhtääläinen perheyritys, joka siirtyi luomutuotantoon vuonna 

1995. Luomutila sijaitsee Valtatie 7 varrella, Strukan sulkujen lähellä.Jauhot,
ryynit

Raikas punaherukka-ruispuuro
1 l vettä

3–4 dl soseutettuja punaherukoita

0,75 dl sokeria

ripaus suolaa

3–4 dl ruisjauhoja

Kiehauta vesi, lisää marjasose, sokeri ja suola sekä lopuksi ruisjauhot 

hyvin vatkaten. anna hautua miedolla 

lämmöllä noin tunti välillä sekoittaen. Voit valmistaa puuron myös 

leivinuunin jälkilämmössä, jossa se saa 

hautua 3–4 tuntia.

resepti: hannele Veteli

etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/Proagria etelä-Suomi ry
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Tilausravintola Olkihattu
Paula Vilkki ja Teemu Suomalainen 

Säkäjärventie 204, 49900 Virolahti

puh. 050 307 9444

paula@olkihattu.net

www.olkihattu.net

facebook: Tilausravintola Olkihattu

Avoinna tilauksesta.

11 vuotta toiminut Tilausravintola Olkihattu on rakennettu vanhaan, 1953 rakennettuun tiilinavettaan. 

Ravintolassa on iso ruokailusali, tyylikäs baari, takkahuone ja yläkerrassa iso tila tanssille ja orkesterille. 

Olkihatussa voi viettää erilaisia juhlia, tapahtumia, häitä, kahvituksia, pikkujouluja, synttäreitä, rippijuhlia 

jne.

Tilausravintola Olkihatun palveluihin kuuluu hyvä ja maistuva ruoka. Ravintolalla on A-oikeudet. 

Olkihattu järjestää tilauksesta erilaisia ohjelmapalveluita, esimerkiksi olut- ja viinitastingeja 

ammattilaisten johtamana, biljardia, golfia Kaakon Golfin radalla ym. Olkihatussa voi järjestää myös 

saunailtoja paljukylpyineen, karaokeiltoja ja livemusiikki-iltoja.

Vietä ikimuistoinen päivä tai ilta Tilausravintola Olkihatussa!

Korkeakosken Kalastuskievari 
Kymijoentie 55, 48720 Kotka

puh. 05 281 495, 040 732 8080  

www.kalastuskievari.fi

avoinna

ma–to klo 8–18 (02), pe–la klo 8–18 (02), su klo 9–18

Korkeakosken Kalastuskievari on tunnelmallinen kahvila-ravintola Kymijoen 

varrella. Kalastuskievarissa voi nauttia tuoreesta kahvista, talon leivonnaisista, 

runsaasta lounaspöydästä, à la cartesta kesäaikana lounasajan jälkeen sekä kauniista 

näkymästä joelle ja kalastuslaiturille. Ravintolalla on A-oikeudet.

Korkeakosken Kalastuskievari palveluihin kuuluvat myös juhla- ja kokouspalvelut 

ravintolan tiloissa ja tilauksesta myös muualla. Kalastuskievarin pihapiirissä on 

aitta, jossa on vuokrattavissa kaksi vaatimatonta huonetta. Vuodepaikkoja on kuusi. 

Kalastuskievarin kautta voi myös vuokrata veneitä.

Syödään niin että napa rutisee!

Aholafarm
Tuula Ahola

Kirkkovuorentie 291, 49570 Kannusjärvi (Hamina)

(Postiosoite: Kitulantie 152, 49570 Kannusjärvi)

puh. 0500 466 971

tuula.ahola@aholafarm.fi

www.aholafarm.fi

www.virkistyshamina.fi

avoinna/myynti

Sopimuksen mukaan.

Aholafarm on Tuula ja Jukka Aholan perheyritys, joka tarjoaa aitoa ja perinteistä maalaiskotiruokaa/

lähiruokaa sekä erilaisia elämyspalveluja työhön, vapaa-aikaan, arkeen ja juhlaan. Tarjoiluja ja 

leivonnaisia voi tilata myös noutopalveluna kotiin. 

Aholafarm hankkii tarjottavien raaka-aineet pääasiassa oman maakunnan tuottajilta ja yrittäjiltä, joita 

ovat mm. Jalon Mylly, Kotkan Lihatukku, Kivelän Merikala, Polven Juustola ja Luoman Mansikka. Tarjoilut 

valmistetaan Aholafarmin omassa keittiössä. 

Aholafarmin idyllisessä Latopirtissä on mahdollisuus järjestää tavallisesta kokousympäristöstä poikkeava 

tilaisuus tai innoittava palaveripäivä – sukujuhlia unohtamatta. Ohjelma- ja ateriapalveluista sekä kotiin 

tilattavista tarjoilusta saa lisätietoja suoraan Aholafarmilta.

Aholan Lomalaidun
Aholanpolku 15, 46930 Huruksela (Kotka)

Seija Kahri

puh. 040 152 3759

kahrit@aholanloma.net

www.aholanloma.net

avoinna/myynti

Avoinna tilauksesta, ympäri vuoden.

Aholan Lomalaidun on vuonna 1989 perustettu majoitus- ja pitopalveluyritys Kotkan Hurukselassa. 

Yritys järjestää tilauksesta juhlia ja tuottaa pitopalvelua kodinomaisessa päärakennuksessa tai esimerkiksi 

asiakkaan kotona. Palveluihin kuuluvat myös majoitus päärakennuksessa ja hirsiaitoissa sekä koski- ja 

jokiretket.

Aholan Lomalaidun on seudun ensimmäisiä koskenlaskuyrittäjiä. Yritys panostaa toiminnassaan 

yksilölliseen ja asiakaslähtöiseen palveluun.

ruokapalvelut
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www.kaakko135.fi     info@kaakko135.fi      +358 (0)40 135 6588

PaLveLemme teitä

matKailuneuVonta KotKa
Kirkkokatu 6
48100 Kotka

matKailuneuVonta hamina
Raatihuoneentori 16

49400 Hamina

facebook.com/kaakko135
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