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Parasta possua

suoraan  
kasvattajalta

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai tee tilaus. Tilauksen yhteydessä sovimme lihan paloittelusta sekä 
halutusta toimitusajankohdasta.
• Suoraan tilalta ostettava minimierä on neljännes, noin 20 kg (etu/taka)
• Puolikas noin 40 kiloa ja kokonainen possu noin 80 kg
• Pienemmät erät saat suoraan omalta kauppiaaltasi

Pohjosahon tila
Pohjoisahontie 392
41370 Kuusa, Laukaa
www.pohjosahontila.fi

Pekka Kauppinen
pekka.kauppinen@pohjosahontila.fi
040 727 9449 

Anja Kauppinen  
anja.kauppinen@pohjosahontila.fi
040 832 6184

Kysy Pohjosahon viljapossua omalta kauppiaaltasi
• K-Market Lohipata (Laukaantie 25, Laukaa)
• K-Citymarket Äänekoski (Työskintie 3, Äänekoski)
• K-Supermarket Länsiväylä (Kaivokatu 1, Jyväskylä)
• S-Market Mestarin Herkku (Kauppakatu 24, Jyväskylä, puh. 010 767 4244)
• Tiituspohjan Palvari (Pieleslehdontie 10, Leppävesi/Laukaa)
• K-Citymarket Kolmisoppi (Kolmisopentie 1, Kuopio)

www.pohjosahontila.fi
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Parasta possua suoraan kasvattajalta
Toimimme Laukaassa, noin 45 kilo-
metrin päässä Jyväskylästä. Lihaa saat 
meiltä ympäri vuoden ja vain tilauk-
sesta, leikkaamme possun valmiiksi 
haluamaasi tapaan.

Tilallemme ei ole lihatiskiä, vaan 
teurastamme sikoja vain tilauksesta 
ja tarpeen mukaan. Tilateurastamon 
liha on varmasti tuoretta, eläimet 
eivät stessaannu kuljetuksen aikana 
ja sianlihan saa halutulla tavalla 
paloiteltuna.

Tilaa neljännes omaan käyttöön  
tai porukalla koko possu

Tilaltamme myytävä minimitilaus on 
possun neljännes, noin 20 kiloa lihaa. 
Voit sopia myös puolikkaan tai koko-
naisen possun tai vielä suuremman 
määrä tilauksesta ystävien kesken 
jaettavaksi tai lähiruokapiirin kautta 
toimitettavaksi.

Pohjoisahon viljapossua saa myös 
vähittäismyymälöistä Jyväskylän seu-
dulla sekä Kuopiossa. Erilaisiin juhliin 
voit tilata maittavan kokonaisena 
palvatun sian Tiituspohjan Palvarista.

Lihan säilymisen varmistat huolehti-
malla siitä, että kylmäketju ei katkea 
kuljetuksenkaan aikana. Pussita ja 
pakasta mahdollisimman nopeasti 
liha, jota et käytä heti.

Tilaltamme voit tilata myös turvallis-
ta, puhdasta ruokaa ja pureksittavaa 
lemmikkieläimille.

Verkkosivuiltamme voit tehdä 
tilauksen sekä tutustua tarkemmin 
sianlihan tuotantoon Pohjosahossa ja 
omiin resepteihimme.

Laatua läheltä  
Pohjosahon tila tuottaa laadukasta 
sianlihaa suoraan kasvattajalta kulut-
tajille. 

Kiinnitämme suurta huomiota 
eläinten hyvinvointiin. Tilallamme on 
tehty eläinten hyvinvointia mittaava 
Welfare Quality -arvio. Kuulumme 
tutkitusti suomalaisten sikatilojen 
parhaimmistoon. 

Olemme kasvattaneet lihasikoja 
Laukaassa vuodesta 1988. Tilateur-

astamon toiminta alkoi jo 1993 ja 
teurastamme itse kasvatettuja sikoja 
viikottain.

Pohjosahon siat ruokitaan omalla 
tilalla kasvatetulla viljalla. Vilja tuo-
tetaan ympäristöehtojen mukaisesti 
ja viljeltävien lajikkeiden valinnassa 
on kiinnitetty huomiota viljan sovel-
tuvuuteen sioille.

www.pohjosahontila.fi


