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Tervehdys Metsärannasta!

Kerromme tällä viikolla meistä metsärantalaisista, tuotteistamme ja
palveluistamme sekä siitä mitä tuotantolaitoksessamme ja tilallamme
Punkalaitumella tapahtuu. Mikäli emme ole kanssasi ennestään tuttuja, nii
tutustutaan nyt 

Yhteystietomme:
Metsärannan Liha / Tuotanto, tilamyymälä ja lihan vastaanotto
Metsärannantie 100, 31900 Punkalaidun
Puh. 02 767 5747
www.metsarannanliha.fi

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

16.5.

Metsärannan Liha on tarjonnut vuodesta 1995 alkaen laadukasta ja vastuullista
lähiruokaa suoraan omalta tilalta. Valikoimamme keskittyy lihatuotteisiin, jotka
valmistetaan oman tilan possuista ja lähimetsien valkohäntäpeuroista sekä
tilanteen mukaan myös muusta riistasta. Possumme kasvavat oman tilan viljalla
ruokittuina ilman ylimääräisiä stressaavia kuljetuksia.

Tuorelihan lisäksi meillä on tarjolla kattava valikoima itse valmistamiamme
jalosteita makkaroina, säilykkeinä ja palvina. Tuotteistamme kerromme lisää
myöhemmin tällä viikolla. Rahtipalvelumme tarjoaa metsästäjille ja lihatilallisille
ruhojen leikkuu- ja paloittelupalvelua. Vuoden sesonki ajoittuu riistakauteen
syksystä alkuvuoteen, mutta rahtipalvelua on tarjolla toki ympäri vuoden.
Rahtipalvelumme kattaa myös jalosteiden ja palvin valmistuksen asiakkaan itse
toimittamista raaka-aineista.

Tuorelihaa ja jalosteita ostava asiakaskuntamme koostuu vähittäiskaupoista,
ravintoloista sekä tilamyymälämme yksityisasiakkaista. Löydät meidät mm. niin
K-ryhmän kuin S-ryhmän kaupoista, ja jos et löydä, voit aina pyytää kauppiasta
lisäämään Metsärannan tuotteita valikoimiinsa.

Meitä metsärantalaisia on parisenkymmentä ja työskentelemme Punkalaitumen
tilalla. Olemme ylpeitä puhtaasta lähiruuastamme, omasta tuotekehittelystämme
ja laadukkaista, itse valmistetuista tuotteistamme. Tarinamme jatkuu täällä
punkalaitumelaisissa lähipäivinä, pysythän kuulolla!

Kuvissa Metsärannan yrittäjä Arvo Marttila ja tehtaanjohtaja Sami Latva sekä
tunnelmia tilalta ja nuotiolta.

13.5.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.metsarannanliha.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VVPzzja_Bi9EoWPBeDoTSpji6XFNuAmYr4nAVjoCAFYFEc1MPyTOCM5k&h=AT3cUyr5LXFM7JNiVyLKSZ_bCrWZm0oChGxPxShehpMdzIiYiX2cnqjly8ZbGESh_ce25XJj3m7JGBtfT_7TtGDEq4m8dYnrdgG6SQs08Hyb7CfIuL4L2TSu1_fRu0octCpR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lwpRB5hUupg-fhcfhCiC4u9L-MLZjbHPjpQYfovR4QzOUnpi9KtS29v0i2twTnwTPJXSVbZvzrGRYxFes9TYvEpPHEaxAIk70XQRP_XAOWEAexPX91B80x5S0e61o33w6cpdEpZMMZadIWpcV0uc7FD2M0kTa4YCa3RUmFM1iY29knCECTrSBoxPOt4iII1bchNL61YaITylj5LTWidTprwJCd0JARk0r


Hei taas! Metsärannan Lihan viikko täällä somessa jatkuu ja tässä tuotteisiin ja
palveluihimme keskittyvässä tarinatuokiossa on mukana myös yllätys teille.
Tuotetarjontamme perustana ovat oman tilan possut sekä lähimetsien
valkohäntäpeurat tuoreena ja jalosteena. Näiden lisäksi tarjoamme ruhojen
leikkuu- ja paloittelupalvelua sekä jalosteiden ja palvien valmistusta
asiakkaidemme toimittamista lihoista.

Lihajalosteitamme ovat grillimakkarat, tankomakkarat, lenkit, nakit, hyytelöt,
palvit ja säilykkeet, joita valmistamme sekä possun että riistan lihasta oman
tilamme tuotantolaitoksessa. Erittäin lihapitoiset grillimakkaramme sopivat grillin
lisäksi uunimakkaraksi, keittoon ja pannulle. Suosituimpia makkaroitamme ovat
Lihapätkä ja pari vuotta sitten Akateemisen Kiuas-seuran palkitsema Jalopätkä,
riistamakkaravalikoimasta Peuragrillipätkä ja Bratwurst. Oma sinappimme
kruunaa niin makkaran kuin possunlihankin. Lihavalikoimamme sisältää myös
suositut, kokolihasta tehdyt grillipihvit, joiden valikoima vaihtelee sesongin
mukaan.

Tuotekehittelymme on jatkuvaa, ja moni klassikkomme on pysynyt matkassa jo
parikymmentä vuotta. Esimerkiksi monikäyttöinen ruokamakkaramme
Metsärannan Mutka kehitettiin aikoinaan lihaisaksi versioksi lauantaimakkarasta,
ja sen resepti on pysynyt muuttumattomana siitä lähtien. Suosikkituote sai
nimensä muotonsa lisäksi Metsärannan tilalle johtavan tien mutkasta.

18.5.



Nyt se lupaamamme yllätys. Kerro kommentteihin mikä Metsärannan tuotteista
on sinun suosikkisi. Palkitsemme kaksi kommentoijaa 20 euron lahjakortilla
Punkalaitumen tilamyymälään. Voittajat julkaistaan perjantaina ja he saavat
erilliset ohjeet voiton lunastamiseksi. Palkintotuotteet lunastetaan myymälästä, ei
postitusta. Facebook ei ole osallisena kilpailuun.

Viikkomme viimeisessä päivityksessä vietämme päivän Metsärannassa. Lue mitä
tilalla ja tuotantolaitoksessa tapahtuu yhden tyypillisen työpäivän aikana.
Aamun työt alkavat kukonlaulun aikaan. Huolehditaan possujen ruokinnasta ja
hyvinvoinnista, varmistetaan höyrylaitteiden ja koneiden toimivuus sekä tehdään
tarvittavat huolto- ja pihatyöt.

Jalosteiden valmistus alkaa samoihin aikoihin, yleisimmin päivän ensimmäisen
makkaramassan valmistuksella ja sen jälkeen massan kuoreen ruiskutuksella,
kepityksellä makkarahäkille ja uuniin laittamisella. Kun valmistuserä on jäähtynyt,
pakataan se vakuumiin ja edelleen asiakkaiden tilauksiin ja myyntiin.

Sillä välin palvimestarimme käsittelee palvattavat lihat uunia varten sekä
huolehtii grillipihvien maustamisesta ja tuorelihojen käsittelystä. Lähettämö laatii
lähetysasiakirjat ja kerää päivän tilaukset, jotka lähtevät kylmäkuljetuksella
vähittäiskaupoille ja ravintoloille. Tilamyymälä ja lihan vastaanotto aukeavat
yleensä kahdeksan aikaan sesongin mukaan. Riistakautena aukiolo on
kattavampi kuin kauden ulkopuolella.

20.5.



Myynti huolehtii asiakaskontakteista ja tilauksista, ja tehtaan johto siitä, että
oikeat tuotteet valmistuvat ajallaan, raaka-aineet riittävät ja työvuorot sujuvat.
Siivous ja siisteys on jokaisen työhön kuuluva tärkeä osa, erityisesti
elintarvikealalla, sen lisäksi oma siistijämme huolehtii päivittäin omasta
osuudestaan. Huoltomiehemme pitää koneet ja laitteet toimintakunnossa sekä
varastotilat järjestyksessä.

Hallinnon työt nivoutuvat sujuvasti ja tilanteen mukaan tilan käytännön töihin, ja
niinpä Metsärannan yrittäjäperheen voikin nähdä niin palaverissa ja paperitöiden
parissa kuin lihan pakkaamossa, makkaranteossa tai viljapellollakin.

Tilalla tehdään aika ajoin myös erilaisia rakennusprojekteja kuten toimitilojen
laajennukset ja tuotantotilojen uusimiset, ja nämä vaativat oman huomionsa niin
yrittäjiltä kuin muilta projektissa mukana olevilta.

Metsärannan Lihan väki kiittää viikosta ja toivottaa herkullista grillauskesää
kaikille! Kuvissa mm. osa metsärantalaisista tilamyymälässämme sekä
lihankäsittelytiimin Ilona ja Marcin Muskala.


