
 
  

Al. 01.08.2020 

TEENUSED – PÕDER 

 
Täissuitsuvorst põdralihast  - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga            2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst põdralihast - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Täissuitsuvorst põdralihast juustuga - 100 kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga          2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst põdralihast juustuga - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Lepasuitsu põdravorst - 100 kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                                       2,50 eur/kg 

Lepasuitsu põdravorst – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Täissuitsuvorst põdralihast ungari pekiga - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                       2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst põdralihast ungari pekiga - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

BBQ juusturõngas (põder, nat sooles) - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                            2,70 eur/kg 

BBQ juusturõngas (põder, nat sooles) - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Poolsuitsu šašlõkivorst - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                                    2,80 eur/kg 

Poolsuitsu šašlõkivorst - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Snäkkvorst juustuga (lambasooles) - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                3,20 eur/kg 

Snäkkvorst juustuga (lambasooles) - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Põdra piip - 100 kg rümbast 45 kg vorsti teenustasuga                                      3,20 eur/kg 

Põdra piip - 100 kg rümbast 35 kg vorsti teenustasuta 

 

Toorgrillvorst (lambasooles) - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                           3,00 eur/kg 

Toorgrillvorst (lambasooles) - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Põdralihaviiner kiles - 100 kg rümbast 60 kg vorsti teenustasuga                                       UUS!        2,70 eur/kg 

Põdralihaviiner kiles - 100 kg rümbast 50 kg vorsti teenustasuta 

 

Kodused põdralihakotletid - 100 kg rümbast 50 kg teenustasuga                                      UUS!         3,00 eur/kg 

Kodused põdralihakotletid - 100 kg rümbast 40 kg teenustasuta 

 

Põdralihast keeduvorst juustuga - 100 kg rümbast 60 kg vorsti teenustasuga                    UUS!        2,50 eur/kg 

Põdralihast keeduvorst juustuga - 100 kg rümbast 50 kg teenustasuta 

 

Konserv: Põdraliha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/169 karpi (karp=325g)                                    0,90 eur/karp 

Konserv: Põdraliha konserv - 100 kg rümbast 40 kg/123 karpi ilma teenustasuta 

 

Konserv: Põdraliha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/229 karpi (karp=240g)                                    0,75 eur/karp 

Konserv: Põdraliha konserv - 100 kg rümbast 40 kg/167 karpi ilma teenustasuta 

 

Konserv: Põdraliha pasteet maksaga - 100 kg rümbast 60 kg/250 karpi (karp=240g)                      0,75 eur/karp 

Konserv: Põdraliha pasteet maksaga - 100 kg rümbast 50 kg/208 karpi ilma teenustasuta 

ULUKITE TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI 



 
 
  

ULUKITE TEENUSTÖÖDE PAKKETIDE HINNAKIRI 

Al. 01.08.2020 

PAKETT – PÕDER 

 
PAKETT 1. (100 kg rümbast, ainult teenustasuga) 

 

35kg Täissuitsuvorsti / 146 karpi põdraliha konservi või pasteeti  (karp=240g)              2,50 eur/kg; 0,90 eur/tk 

5 kg Kuivatatud põdraliha (Wild Jerky 40g pakendis)                                                                           6,00 eur/kg 

 

 

PAKETT 2.  (100 kg rümbast, ainult teenustasuga) 

 

35kg Täissuitsuvorsti / 146 karpi põdraliha konservi või pasteeti  (karp=240g)              2,50 eur/kg; 0,90 eur/tk 

10 kg Külmsuitsu sink (vaakumis, 700-900g tk)  või 15 kg kuumsuitsu sink (vaakumis)                       6,00 eur/kg 

 

 

PAKETT 3.  (100 kg rümbast, ainult teenustasuga) 

 

35kg Täissuitsuvorsti / 146 karpi põdraliha konservi või pasteeti  (karp=240g)              2,50 eur/kg; 0,90 eur/tk 

70 tk Põdra „ÄKIS“ 170g/karp (marineeritud külmsuitsu põdrasingi viilud  röstsibulaga)                       1,0 eur/tk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Teenustööde kättetoimetamise aeg on 2-3 nädalat. 

Info teenuste ja varumise kohta telefonil 47 29 208 ja 51 04 187 



 
 
 
 
  

Al. 01.08.2020 

TEENUSED – KITS 

 
Täissuitsuvorst-rõngasvorst metskitsest - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                          2,70 eur/kg 

Täissuitsuvorst-rõngasvorst metskitsest - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Täissuitsuvorst-rõngasvorst metskitsestjuustuga - 100kg(st) 55kg vorsti teenustasuga                      2,70 eur/kg 

Täissuitsuvorst-rõngasvorst metskitsest juustuga – 100kg(st) 40kg teenustasuta 

 

Metskitselihast toorgrillvorst - 100 kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                                           3,00 eur/kg 

Metskitselihast toorgrillvorst – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Metskitselihast šašlõkivorst - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                             2,80 eur/kg 

Metskitselihast šašlõkivorst - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Kodused metskitselihast kotletid - 100 kg rümbast 55 kg teenustasuga                             UUS!        3,00 eur/kg 

Kodused metskitselihast kotletid - 100 kg rümbast 40 kg teenustasuta 

 

Konserv: Metskitseliha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/169 karpi (karp=325g)                              0,90 eur/karp 

Konserv: Metskitseliha - 100 kg rümbast 40 kg/123 karpi ilma teenustasuta 

 

Konserv: Metskitseliha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/229 karpi (karp=240g)                              0,75 eur/karp 

Konserv: Metskitseliha konserv - 100 kg rümbast 40 kg/167 karpi ilma teenustasuta 

 

 

PAKETT – KITS 
(NB! Alates 5 looma; väljatulek100 kg rümbast) 

 

Metskitse konserv - karp=325g  (35% rümbakaalust)                                                                       0,90 eur/karp 

Täissuitsuvorst – Rõngasvorst metskitsest või Rõngasvorst metskitsest juustuga                      2,70 eur/kg 

(35% rümbakaalust) 

                                                                                                                                                         

Juurde on võimalik valida: 

 

Metskitse šašlõkk (15% rümbakaalust)                                                                                      2,50 eur/kg 

Delikatess sink (tagaosalihased eraldi väljalõigatud, pakendatud termokahanevasse,                        4,00 eur/kg 

pipradekooriga; 12% rümbakaalust) 

 

 

 

 

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Teenustööde kättetoimetamise aeg on 2-3 nädalat. 

Info teenuste ja varumise kohta telefonil 47 29 208 ja 51 04 187 

ULUKITE TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI 



 
 
 
 
  

Al. 01.08.2020 

TEENUSED – HIRV 

 
Täissuitsuvorst hirvelihast - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                                2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst hirvelihast - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Täissuitsuvorst hirvelihast juustuga - 100kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                              2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst hirvelihast juustuga – 100kg rümbast 40kg teenustasuta 

 

Lepasuitsu hirvevorst juustuga - 100kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                                  2,50 eur/kg 

Lepasuitsu hirvevorst juustuga – 100kg rümbast 40kg teenustasuta 

 

Lepasuitsu hirvevorst - 100 kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                                                       2,50 eur/kg 

Lepasuitsu hirvevorst – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Hirvevorst pipradekooriga - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                               3,50 eur/kg 

Hirvevorst pipradekooriga - 100kg rümbast 35 kg vorsti teenustasuta 

 

Hirvelihast snäkkvorst juustuga - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                       3,20 eur/kg 

Hirvelihast snäkkvorst juustuga - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Poolsuitsu šašlõkivorst hirvelihast - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                  2,80 eur/kg 

Poolsuitsu šašlõkivorst hirvelihast - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Hirvelihast toorgrillvorst - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                                 3,00 eur/kg 

Hirvelihast toorgrillvorst - 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Konserv: Hirveliha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/169 karpi (karp=325g)                          0,90 eur/karp 

Konserv: Hirveliha konserv - 100 kg rümbast 40 kg/123 karpi ilma teenustasuta 

 

 

PAKETT – HIRV 
 

Hirveliha konserv - karp=325g (35% rümbakaalust)                                                                         0,90 eur/karp 

Täissuitsuvorst – Hirvevorst või Hirvevorst juustuga (35% rümbakaalust)                                           2,50 eur/kg 

 

 

Juurde on võimalik valida: 

 

70 tk Hirve „ÄKIS“ 170g/karp (marineeritud külmsuitsu hirvesingi viilud metsaseentega)      UUS!       1,0 eur/tk 

5 kg Kuivatatud hirveliha (Wild Jerky 40g pakendis)                                                                             6,00 eur/kg 

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Teenustööde kättetoimetamise aeg on 2-3 nädalat. 

Info teenuste ja varumise kohta telefonil 47 29 208 ja 51 04 187 

ULUKITE TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI 



 
 
 
 
 

Al. 01.08.2020 

TEENUSED – METSSIGA 

 
Täissuitsuvorst metsseavorst - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                           2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst metsseavorst - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Täissuitsuvorst metsseavorst juustuga-100kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                     2,50 eur/kg 

Täissuitsuvorst metsseavorst juustuga – 100kg rümbast 40kg teenustasuta 

 

Lepasuitsu metsseavorst - 100 kg rümbast 55kg vorsti teenustasuga                                         2,50 eur/kg 

Lepasuitsu metsseavorst – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

BBQ juusturõngas Metssealihast - 100kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                           2,70 eur/kg 

BBQ juusturõngas Metssealihast - 100kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Metssealihast toorgrillvorst - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                   3,00 eur/kg 

Metssealihast toorgrillvorst – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Poolsuitsu šašlõkivorst metssealihaga- 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                             2,80 eur/kg 

Poolsuitsu šašlõkivorst metssealihaga- 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Metssealihast snäkkvorst juustuga - 100 kg rümbast 55 kg vorsti teenustasuga                                 3,20 eur/kg 

Metssealihast snäkkvorst juustuga – 100 kg rümbast 40 kg vorsti teenustasuta 

 

Konserv: Metssealiha konserv - 100 kg rümbast 55 kg/229 karpi (karp=240g)                                 0,75 eur/karp 

Konserv: Metssealiha konserv - 100 kg rümbast 40 kg/167 karpi ilma teenustasuta 

 

 

PAKETT – METSSIGA 
 

Metssealiha konserv - karp=325g (35% rümbakaalust)                                                                     0,90 eur/karp 

Täissuitsuvorst – Metsseavorst või Metsseavorst juustuga (35% rümbakaalust)                                  2,50 eur/kg 

                                                                                                

 

Juurde on võimalik valida: 

 

5 kg Kuivatatud metssealiha (Wild Jerky 40g pakendis)                                                                       6,00 eur/kg 

 

 

 

 

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Teenustööde kättetoimetamise aeg on 2-3 nädalat. 

Info teenuste ja varumise kohta telefonil 47 29 208 ja 51 04 187 

ULUKITE TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI 


