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Sukupolvien perinteellä
Kannuksen Kauppapuutarhan kurkut ja salaatit
tunnetaan laadusta ja puhtaan raikkaasta mausta.

”

Vanhempani perustivat Kannuksen Kauppapuutarhan vuonna
1977. Perustamisvuodesta lähtien perheyrityksemme arvoihin
on kuulunut viljellä hyvänmakuista lähiruokaa puhtailla
menetelmillä. Suurten kilomäärien sijasta onnistumisemme
mittarina on aina toiminut korkea laatu. Kotimaiset Kasvikset
ry nimesi Kannuksen kauppapuutarhan vuoden 2017 kasvi
huonetuotannon laatutuottajaksi.
Samalla kun olemme vuosi vuodelta kasvaneet, olemme kehittyneet paitsi nykyaikaisemmaksi myös ekologisemmaksi yritykseksi. Oma lämpölaitoksemme tuottaa puutarhalle lämpöä
kotimaisen polttoaineen voimalla, ja yliopistoyhteistyöllä on
etsitty ratkaisuja energiaomavaraisen kasvihuoneen aikaan
saamiseksi. Kiinnitämme jatkuvasti yhä enemmän huomiota
myös ripeään logistiikkaan. Siihen, että kurkkumme ja

salaattimme olisivat kuluttajien lautasilla jo seuraavana
päivänä korjaamisen jälkeen.
Itse olen ollut mukana perheyrityksessämme pienestä pitäen.
Välillä kävin ottamassa vauhtia ulkomailta, mutta kotimaisen
ruoan nälkä ajoi minut takaisin Kannukseen. Vuonna 2010
valtaosa puutarhamme osakkeista siirtyi minulle, ja nyt omis
tan koko osakekannan. Vanhempani ovat edelleen mukana
toiminnassa. Korkealaatuisten tuotteiden kasvattaminen
edellyttää sekä perinteitä ja pitkää kokemusta että uutta näke
mystä. Tällä yhdistelmällä tuotamme suomalaisiin ruokapöytiin
korkealaatuista, herkullista ja taatusti puhdasta lähiruokaa.”
Aleksi Hauhtonen
toimitusjohtaja

Jakelu- ja noutokuljetukset päivittäin ympäri
maakuntaa. Lisäksi muuttokuljetukset.
Käytössämme on vaihtolava-auto nosturilla.
Lammasojantie 4, 69100 Kannus
puh. 040 7156 049
www.kuljetuspalvelusyrjala.fi

Tuotamme vuosittain noin
miljoona kiloa kurkkua ja
600 000 kpl salaattia.

Raikkautta
ruokapöytään
Pääartikkelimme on kurkku, jota viljelemme 7 500 m2:n
alalla. Salaattia varten olemme varanneet 1 000 m2:ä, jossa
kasvaa kahta eri salaattilajiketta – jääsalaattia ja ruukku
salaattia. Koko pinta-ala on tuotannossa ympäri vuoden.
Vuosien varrella olemme löytäneet meille sopivat lajikkeet,
ja opetelleet ymmärtämään mitä kasvi tarvitsee tuottaak
seen maukasta ja hyvin säilyvää satoa. Viljelytaidon lisäksi
oleellisia tekijöitä sadon onnistumisessa ovat puhdas ja
hyvälaatuinen vesi sekä ammattitaitoisen henkilökuntam
me hygieniaosaaminen. Puutarhalla on käytössä biologinen
tuholaistorjunta, joka takaa tuotteen turvallisuuden ja
puhtauden. Kannuksen kauppapuutarha on Laatutarha-
auditoitu puutarha, joka ottaa huomioon tuotteiden
turvallisuuden, hyvät työskentelyolosuhteet, ympäristön ja
ekologisuuden omassa tuotantotavassaan. Käyttämiemme
menetelmien ansiosta kurkkumme ja salaattimme ovat
sekä terveellisiä että herkullisen makuisia.

Kotimaisen energian
lämpökeskukset

CK Growing Oy
info@carbonkick.fi
www.carbonkick.fi

info@jaakontaika.fi
www.jaakontaika.fi

KASVINSUOJELUA
biologisin keinoin
Meiltä torjuntaeliöt sekä käytön ohjeistus
Harrastelijoille oma TarhurinApu-tuotesarja
www.biotus.fi/tarhurinapu/
03 438 3195 • info@biotus.fi • www.biotus.fi

www.biofire.fi - 06 2332 267

Hedelmäinen
kurkku-salaatti
smoothie
½ kurkkua
½ jääsalaattia
½ - 1 banaania
1 persikka
1 nektariini
2 dl kivennäisvettä tai hedelmämehua
lisäksi mausteeksi voi lisätä vähän sitruunamelissaa

Rekiläntie 698
69100 Kannus
puh. 06 873 124
posti@kannuksenkauppapuutarha.fi
/kannuksenkauppapuutarha

www.kannuksenkauppapuutarha.fi

• www.jssuomi.fi

Viipaloi ainekset ja soseuta tehosekoittimessa tasaiseksi juomaksi.
Nauti juoma heti.

