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VEHREITÄ VERSOJA JA VÄRIKKÄITÄ KUKKIA

Vain parasta lautasellesi

Kotipellon puutarha kasvattaa huippulaadukkaita versoja ja 
syötäviä kukkia Mimis tuotemerkillä Mynämäellä ja Nousiai-
sissa, Varsinais-Suomessa. 

Mynämäen puutarhamme on uusi ja moderni, ja siellä on 
käytössämme suljettu vedenkierto. Tämä tarkoittaa sitä, että 
uutta vettä tarvitaan vain vähän koska ylijäämävesi kiertää 
uudelleen käyttöön puhdistuksen jälkeen. Hyödynnämme 
myös sadenveden!

Molempien puutarhojemme lämmitykseen käytämme leipo-
moteollisuuden sivutuotteena syntyvää kaurankuorijauhoa, 
jota poltamme omassa biopolttolaitoksessamme. Käyttä-
mämme sähkö on sertifioitua 100 % vihreää, hiilineutraalia 
sähköä.

Pakkausrasiamme on valmistettu 100 % kierrätysmuovista ja 
rasiat ovat myös helposti uudelleen kierrätettäviä. Etsimme 
jatkuvasti uusia, ekologisempia pakkausratkaisuja.
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KÖYNNÖSKRASSI
50 kpl / 375 ml
Mausteinen, pippurinen ja aro-
maattinen maku. Hieno ja erottu-
va ulkonäkö.

KIRJOREVONHÄNTÄ
30 g / 375 ml
Upea, tummanpunainen väri. 
Maanläheinen maku, jossa puna-
juuren vivahteita.

SPECIAL MIX
70 g / flowpack
Erittäin hieno ja maukas sekoi-
tus, jossa japaninsinappia, sare-
ptansinappia ja paksoin versoja. 
Suosikkituote!

PUNAJUUREN VERSO
20 g / 250 ml
Kaunis punainen väri, punajuuren 
maku.

PIHATÄHTIMÖ
30 g / 750 ml
Luonnonyrtti kauniilla vihreillä 
lehdillä. Salaattimainen maku.

LAKRITSIYRTTI
15 g / 750 ml
Erittäin hieno lakritsin ja aniksen 
maku. 

TAGETTES
20 g / 750 ml
Erittäin kaunis ja koristeellinen 
lehti. Maussa sitruunaa ja appel-
siinia.

TATSOI KAALI
50 g / flowpack
Ison paksoin sirompi versio. Maku 
on mieto ja kaalimainen. Kevyesti 
kuumennettavissa.
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VIINISUOLAHEINÄ
15 g / 250 ml
Erikoislajike, jossa on erityisen 
paljon punaisia “suonia”. Maku 
on suolainen ja hapan.

SUOLAHEINÄ
50 g / 750 ml
Suolaheinän lehti, jonka maku on 
suolainen ja hapan.

SUOLA-KRASSI MIX
50 g /  flowpack
Sekoitus, jossa on suolaheinää, 
punakaalin versoa ja vihannes-
krassia. Raikas, maukas ja moni-
puolinen sekoitus.

RANSKALAINEN 
SUOLAHEINÄ
15 g / 375 ml
Yksi hienoimmista suolaheinistä.
Suolainen ja hapan, puna-vihreä 
väri. Suosikkituote!

MINI OXALIS
10 g / 750 ml
Erittäin pieni ja kaunis oxalis. 
Suolainen ja hapan maku.

KÄENKAALI
15 kpl / 750 ml
Kaunis, kaksivärinen ketunleipä. 
Koristeellinen lehti, joka on maul-
taan suolainen ja hapan.

KOLMIOKÄENKAALI
20 kpl / 750 ml
Tummanpunainen kolmion malli-
nen lehti. Hapan maku.

KETUNLEIPÄ
15 kpl / 750 ml
Erittäin hieno punavihreä ketun-
leipä. Samettiset lehdet ja suolai-
sen hapan maku.
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VIHANNESKRASSI
30 g / 375 ml
Raikas ja pippurinen maku. Hieno 
ja koristeellinen ulkonäkö. 
Klassikko!

JÄÄYRTTI
30 g / 375 ml
Erikoinen, jäätyneen näköinen 
ulkonäkö. Maku on raikas ja hie-
man kurkkuun viittaava.

SIANKÄRSÄMÖ
15 g / 375 ml
Aromaattinen luonnonyrtti. Koris-
teelliset lehdet.

SITRUUNAVERBENA
50 g / 1000 ml
Raikas ja vahva sitruunan maku. 
Erittäin monikäyttöinen yrtti ruo-
anlaittoon.

VESIKRASSI 
PUNAINEN
30 g / 750 ml
Spesiaali vesikrassi, jonka lehdis-
sä on punaiset reunat. Aromaatti-
nen ja pippurinen.

SHISON LEHTI 
PUNAINEN
15 kpl / 750 ml
Aromaattinen shison lehti. Basili-
kan, mintun ja sitruksen aromeja.

SHISON LEHTI 
VIHREÄ
15 kpl / 750 ml
Aromaattinen shison lehti. Basili-
kan, mintun ja sitruksen aromeja.

MERIRUOHO
30 g / 375 ml
Rouskuva ja rapsakka. Raikas, 
mieto ja miellyttävä meren maku.
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PAKSOIN VERSO
70 g / flowpack
Kaunis, kaalilta maistuva verso.

RETIISIN VERSO
40 g / 375 ml
Kaunis retiisin verso vaaleanpu-
naisella varella. Maku on raikas ja
pippurinen.

PAKSOIN VERSO
PUNAINEN
50 g / flowpack
Kaunis, kaalilta maistuva puner-
tava verso.

SANGON VERSO
30 g / 375 ml
Kaunis punainen verso, jonka 
maussa on retiisiä.

VESIKRASSIN VERSO
20 g / 375 ml
Raikas, mausteisen pippurinen 
pieni vesikrassi.

RUCOLAN VERSO
30 g / 375 ml
Vahva rucolan maku ilman kitke-
ryyttä. 

TATSOIN VERSO
70 g / flowpack
Mieto ja raikas tatsoikaalin verso.

MIZUNA
50 g / flowpack
Kaunis, salaattimainen lehti. Mie-
to maku.
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INTIANSINAPPI
40 g / flowpack
Voimakas, lähes wasabimainen 
maku. Kaunis lehti.

JAPANINSINAPPI
50 g / flowpack
Kauniin muotoinen lehti, jonka 
maku on voimakkaan sinappinen.

SINAPPIFRILLY
30 g / 375 ml
Kaunis verso , jossa on miellyttä-
vä sinapin maku ja pieni pippuri-
nen potku.

SAREPTANSINAPPI
40 g / flowpack
Erittäin koristeellinen lehti, jonka 
maku on sinappinen.

KÄHÄRÄSINAPPI
20 kpl / 750 ml
Erittäin voimakas, wasabimainen 
sinappi. Vahva ja kiharainen lehti.

WASABIN VERSO
20 g / 375 ml
Hieno ja jämäkkä lehti, jossa on 
vahva wasabin maku.

BABY LEHTIKAALI
60 g / flowpack
Lehtikaalin maku ja hienot omi-
naisuudet, mutta miellyttävä peh-
meä rakenne.

KAALI-SINAPPI MIX
50 g / flowpack
Kaunis ja maukas sekoitus, jossa 
on punakaalin lehteä, kähäräkaa-
lia ja kähäräsinappia.
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PUNAKAALIN VERSO
50 g / flowpack
Erittäin ravinteikas verso! Kaunis 
tummanpunainen ja vihreä väri.

KÄHÄRÄKAALI
30 g / 750 ml
Koristeellinen kaalin lehti. Mais-
tuu miedosti kaalille.

LEHTIKAALIN LEHTI
PUNAINEN
30 g / 375 ml
Hieno lehtikaalin maku. Lehtien 
väri vaihtelee vihreästä punai-
seen.

PUNAKAALIN LEHTI
30 g / 375 ml
Kaunis ja jämäkkä punakaalin 
lehti, jossa on hieno punakaalin 
maku.

KIKHERNEEN VERSO
20 g / 375 ml
Kaunis ja koristeellinen verso. 
Maistuu kikherneelle.

PUNAMANGOLDI
50 g / flowpack
Kaunis, punavihreä verso. Maku 
on maanläheinen ja hieman pu-
najuureen viittaava.

TARHAMALTSA
30 g / 375 ml
Samettiset, tumman punaiset 
lehdet. Maussa on punajuurta ja 
retiisiä.

KURKKUYRTIN 
VERSO
30 g / 375 ml
Lievästi osterin makuinen, 
rouskuvalehtinen verso.
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NOKKOSEN VERSO
15 g / 375 ml
Aromaattinen luonnonyrtti. Pistä-
vät lehdet.

OSTERINLEHTI
15 g / 750 ml
Erikoinen lehti, jossa on selkeä 
osterin maku. Hieno, vahamainen 
pinta.

VOIKUKAN LEHTI
20 g / 750 ml
Salaattimainen luonnonkasvi. 
Maussa myös pieni kitkeryys ja 
mausteisuus.

PERILLAN VERSO
15 g / 250 ml
Aromaattinen ja monikäyttöinen 
verso. Sopii hienosti myös jälki-
ruokiin.

JOKO SINULLA ON 
KAUDEN UUSIN MIMIS 

LIPPIS?
Ravintolakeittiöissä jo klassikoksi muodostuneista Mimis 
lippiksistä otetaan joka vuosi uusia eriä eri malleilla ja väreillä. 
Nämä viedään aina käsistä! Nyt sinulla on mahdollisuus 
voittaa omaksesi tämä himoittu päähine ja uudella Mimis 
kuvituksella varustettu t-paita! 

Arvomme joka kuukausi lippis + t-paita setin yhdelle 
onnekkaalle. Voit osallistua arvontaan Instagramissa 
tägämäällä tilimme @kotipellonpuutarha julkaisuusi.
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KORIANTERIN VERSO
15 g / 250 ml
Älyttömän aromaattinen korian-
teri. Halkaistu siemen verson 
päässä tuo lisämakua.

MEKSIKONRAKUUNA
10 g / 250 ml
Kaunis rakuunan verso, jossa voi-
makas aniksen ja lakritsin maku.

KOREANMINTTU
15 g / 250 ml
Vahva aniksen ja mintun maku. 
Pienet ja sirot lehdet.

TILLIN VERSO
15 g / 375 ml
Hienostunut ulkonäkö ja hyvin 
aromaattinen tillin maku.

TIMJAMI
50 g / flowpack
Todella aromaattinen timjami, 
jossa on pehmeä varsi.

TIMJAMI MINI
15 g / 250 ml
Todella aromikas ja vahva, pie-
ni timjami. Pehmeä varsi, jonka 
ansiosta voi käyttää kokonaan. 
Suosikkituote!

SITRUUNATIMJAMI
15 g / 750 ml
Vahva ja yrttinen timjami, jossa 
on raikas sitruunan maku.

KIINANSIPULI
10 g / 125 ml
Erittäin kaunis ruohosipuli. Maul-
taan valkosipulinen. Siemenkodat 
mukana.
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VILLIROSMARIINI
20 g / 750 ml
Ainutlaatuinen villirosmariini 
leikataan 10 vuotta vanhasta kas-
vustosta. Todella voimakas.

KUMINAN VERSO
15 g / 375 ml
Hento kuminan verso on aromaat-
tinen ja hieman makea.

KIRVELIN VERSO
15 g / 375 ml
Hieno kirvelin maku, erittäin ko-
risteellinen verso.

BASILIKA MINI
20 g / 250 ml
Hyvin aromaattinen basilika, pie-
net punaiset lehdet.

PRONSSIFENKOLI
15 g / 375 ml
Erittäin hieno lakritsin ja aniksen 
aromi. Kaunis pronssinen väri.

LIPSTIKAN VERSO
10 g / 250 ml
Erittäin aromaattinen lipstikka. 
Hienot lehdet.

OREGANON VERSO
15 g / 375 ml
Erittäin aromaattinen ja maukas 
yrtin verso.

PERSILJAN VERSO
15 g / 250 ml
Kaunis verso, jonka maku on hy-
vin aromaattinen ja yrttinen.



Korkea laatu ja viimeistelty lopputulos ovat työmme perus-
ta Kotipellon puutarhalla. Keräämme ja pakkaamme kaikki 
tuotteemme käsityönä, jonka ansiosta jokaisessa rasiassa 
on aina vain sadon parhain osa. Puhdas vesi, laadukas koti-
mainen kasvuturve ja ammattimainen tuotanto takaavat sen, 
että tuotteemme ovat aina turvallisia ja puhtaita, sekä 100 % 
kotimaisia. Kotipellon puutarha on IP Kasvikset Perussertifioi-
tu laatutarha, joka on palkittu useilla ruoka- ja puutarha-alan 
arvostetuilla palkinnoilla.

Kotipellon puutarha sai alkunsa vuonna 1997, kun Pirjo 
ja Tapio Mönkkönen aloittivat tilalla kasvihuonekurkun 
viljelyn. Vuonna 2009 yrityksemme teki suunnanmuu-
toksen ja siirryimme erikoissalaattien kautta verso-
jen ja syötävien kukkien tuottajaksi. Näin sai alkunsa 
Mimis-tuoteperhe. Tänä päivänä yrityksemme katsoo 
vahvasti tulevaisuuteen uuden sukupolven voimin, joka 
luotsaa yritystä perustajien tuella.

Mimis-tuotemerkki on erittäin arvostettu ja tunnettu alan 
ammattipiireissä. Laadukkaat Mimis versot tunnetaan erityi-
sesti runsaista mauistaan ja hyvästä säilyvyydestään. Mimis 
kukat taas koristavat yhä useampaa ruoka-annosta, cocktai-
lia ja leipomotuotetta. Nykyisin tuotannossa on yli 100 eri-
laista lajiketta ja niitä on laajalti saatavilla HoReCa-tukuista 
ympäri Suomen. Vientiä puutarhalla on koko Skandinaviaan. 
Voimme ylpeänä todeta, että lukuisat Michelin-ravintolat, 
kokkimaajoukkueet ja Bocuse d’Or -joukkueet sekä Suomes-
sa että maailmalla käyttävät Mimis-tuotteita.
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SARVIORVOKKI
20 kpl / 150 ml
Klassista sarviorvokkia saa mo-
nen värisenä. Maku on maustei-
nen, makea ja aromaattinen.

KEHÄKUKKA
5 kpl / 250 ml
Keltaisen ja oranssin sävyises-
sä kehäkukassa on irroitettavat 
lehdet. Maku on mieto mutta 
aromaattinen.

RAUTAYRTTI
40 kpl / 150 ml
Rautayrttiä saa monen värisenä. 
Maku on makeahko ja koko on 
pieni.

LEIMUNKUKKA
35 kpl / 150 ml
Leimunkukkaa saa monen vä-
risenä ja muotoisena. Maku on 
makeahko.

SAMETTIKUKKA
7 kpl / 250 ml
Kauniissa samettikukassa on 
paljon aromaattisia terälehtiä. 
Maku on sitruksinen.

SAMETTIKUKKA MINI
35 kpl / 250 ml
Pienet samettikukat maistuvat 
sitrukselle ja appelsiinille. Pie-
nempi vaihtoehto isolle sametti-
kukalle tai sen terälehdille.

MALVAN KUKKA
30 kpl / 250 ml
Hyvin koristeellinen kukka, jossa 
on irroitettavat terälehdet. Mieto 
maku.

PEIKONKAKKARA
35 kpl / 250 ml
Kesäinen kukka irroitettavilla 
terälehdillä. Mieto maku.
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RUISKAUNOKKI
10 kpl / 150 ml
Ruiskaunokkia on montaa eri vä-
riä. Terälehdet ovat irroitettavat ja
maku on miedon rukiinen.

PELARGONI
20 kpl / 250 ml
Pelargoniaa on montaa eri väriä. 
Maku on aromaattinen ja
parfyymimäinen.

MINI VERBENA
5 g / 250 ml
Pallomainen kukka, jossa paljon 
pieniä kukintoja. Mieto maku.

KURKUN KUKKA
15 kpl / 375 ml
Näyttävä keltainen kukka pienen 
kurkun päässä. Maku on raikas, 
tuore kurkku.

KURKKUYRTIN 
KUKKA
20 kpl / 150 ml
Hieno kurkkuyrtin kukka maistuu 
aivan tuoreelle kurkulle.

SINAPIN KUKKA
5 g / 250 ml
Kauniit, keltaiset pienet kukat, 
joissa on vahva sinapin maku.

OMENANKUKKA
10 kpl / 250 ml
Kaunis, pallomainen muoto. Maku 
muistuttaa hapanta omenaa.

NEILIKKA
10 kpl / 250 ml
Kaunis ja värikäs kukka irroitet-
tavilla terälehdillä. Mieto maku.
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WASABIN KUKKA
5 g / 250 ml
Pieni valkoinen wasabinkukka 
maistuu voimakkaasti wasabille.

VILLIPORKKANAN 
KUKKA
2 g / 250 ml
Pienet kukat maistuvat aivan 
porkkanalle. Saatavana valkoise-
na ja punaisena.

TILLIN KUKKA
5 g / 250 ml
Koristeellinen tillin kukka. Mais-
tuu voimakkaasti tillille.

VIISIKKI
30 kpl / 250 ml
Koristeellista viisikkiä saa mo-
nissa väreissä. Maistuu aivan 
makealle herneelle.

HUNAJAKUKKA
5 g / 250 ml
Erittäin koristeellinen kukka jos-
sa on irroitettavia pieniä kukkia. 
Maultaan makea.

KORIANTERIN KUKKA
2 g / 250 ml
Pieni valkoinen kukka, jossa on 
miellyttävä korianterin maku.

KRASSIN KUKKA
10 gkpl / 750 ml
Suuri ja näyttävä krassinkukka, 
joka on maultaan miedon pip-
purinen. Kausituote, varmista 
saatavuus.

LAVENTELIN KUKKA
15 kpl / 375 ml
Herkkä laventelin maku ja tuoksu.  
Kausituote, varmista saatavuus.
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MINIRUUSU
10 kpl / 250 ml
Miedon aromaattinen ja erittäin 
hyvin säilyvä pieni ruusu. Saata-
vana keltaisena ja pinkkinä.

ISO ORVOKKI
10 kpl / 250 ml
Orvokin suuri versio. Maku on 
mausteisen aromaattinen.

SINIVARJO
10 kpl / 250 ml
Erittäin koristeellinen sininen 
kukka, jossa on paljon pieniä 
kukintoja. Mieto maku.

PIELUSKUKKA
20 kpl / 250 ml
Herkkää ja kaunista pieluskuk-
kaa voi käyttää kokonaisena tai 
yksittäisinä nuppuina. Mieto 
maku.

VERENPISARA
15 kpl / 250 ml
Erittäin koristeellinen kukka. 
Maku on mieto ja salaattimainen.

KUIVATUT KUKAT
4 g / 125 ml
Kaunis ja värikäs kuivakukka-
seos.

KUKKAPORTULAKKA
10 g / 375 ml
Miedon makuinen luonnonyrtti. 
Kaunis pieni kukka, joka yleensä 
nupussa.
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N i ko  H o n ka n e n
Yrittäjä / myynti
040 - 573 6536
niko@mimis.fi

J o o n a s  B l o m q v i st
Myyntipäällikkö

050 - 511 9901
joonas@mimis.fi


