
TENHON TILAN ERIKOISTUOTTEET hinnasto voimassa 1.7.2020 alkaen 

Osaa tuotteista on saatavilla vain pieniä määriä kerralla, joten teethän tilauksesi ajoissa.  

Rasvaisia naudanliha tuotteita on limousin-rodun vähärasvaisuuden takia rajoitetusti saatavilla.  

*Tähdellä * merkityille tuotteille suosittelemme tilausta viimeistään edellisellä viikolla.  

**Mikäli tilaat kahden tähden **-tuotteita, ota yhteyttä Lauraan. Huomioithan, että erikoisleikkuiden nimien 
käyttö vaihtelee. Sama nimi voi siten tarkoittaa eri ruhonosaa lähteestä riippuen. Tämän vuoksi kyselyyn on hyvä 
liittää kuva mukaan. 
Mikäli haluamaasi tuotetta ei löydy hinnastostamme, voit ottaa suoraan yhteyttä Lauraan joko sähköpostitse 
(laura@tenhontila.net) tai puhelimella (0440131415). 
 

Luomupihviliha  
 
Luullinen rinta  10,90 €/kg * (paino n. 1 kg/kpl) 
Luullinen kylki/keittokylki  11,40 €/kg * ribsejä lihaisampi vaihtoehto 
 
Poski   11,40 €/kg *(paino n. 350-550 g/kpl) 
Luuton kylki   12,40 €/kg * 
Luuton rinta/brisket  12,90 €/kg (Brisket packer’s cut paino n. 6-9 kg/kpl *) 
Etuselkä   13,90 €/kg * 

Kylkikuutio   11,90 €/kg * kylkikuutio/lapakuutio sopivat erinomaisesti esimerkiksi Karjalanpaistiin  
Lapakuutio   13,20 €/kg * 
 
Bavette   20,00 €/kg * (paino n. 1 kg/kpl) 
Feather steak (top pladesta)  22,00 €/kg ** 
Flat iron steak  22,00 €/kg ** (paino n. 0,5-0,8 kg/kpl) 
Flat iron/Top plade  21,00 €/kg ** (paino n. 0,8-1 kg/kpl) 
Hanger steak/Butcher’s steak/feather steak/Onglet 20,00 €/kg* (paino n. 0,5-0,9 kg/kpl) 
Kapteenin pihvi/Tom&Jerry steak/Flintstones steak 35,00 €/kg** (paino n. 4-5kg/kpl) 
Kuvepaisti/flank steak  16,90 €/kg * (paino noin 0,8-1,5 kg) 
Petite tender   21,00 €/kg * (paino n. 1,5 kg) 
Picanha   18,90 €/kg ** saatavilla rajoitetusti (paino n. 1-1,5 kg/kpl) 
Skirt (outside/inside)  20,00 €/kg * (paino n. 0,7-1 kg/kpl) 
Spider steak   29,00 €/kg ** (paino n. 200-350 g/kpl) 
Tri-tip/maminha  22,00 €/kg * (paino n. 1-1,5 kg/kpl) 
 
Entrecôte pala/pihvit 32,90 €/kg ** saatavilla rajoitetusti 
Ulkofilepihvit   35,00 €/kg 
Ribeye pala/pihvi  37,00 €/kg** saatavilla rajoitetusti 
Ulkofile makurasvalla 39,00 €/kg** saatavilla rajoitetusti 
Sisäfilepihvit   49,00 €/kg * saatavilla rajoitetusti 
 
JALOSTEET 
Palvit ja makkaratuotteet valmistetaan Sata-Lihassa Ulvilassa ja tuotteissa käytetään vain Tenhon tilan naudan- ja 
lampaan/karitsanlihaa.  Varmista saatavuus erikseen. 
 
PALVIT:  Nauta palana 26,90 €/kg, siivuina 28,90 €/kg  
 Karitsan viulu 33,90 €/kg, karitsan luuton paisti 43,90 €/kg 
 Lampaan viulu 31,90 €/kg, lampaan luuton paisti 40,90 €/kg 
 
MAKKARAT:  Lisäaineettomia nakkeja (nauta ja lammas 14,90 €/kg)  
 Grillimakkaraa sis. nautaa ja lammasta/karitsaa (11,90 €/kg)  
 Bratwurstia sis. lammasta/karitsaa (14,60 €/kg) 
 Laukkamakkaraa sis. nautaa (9,90 €/kg)  


