
Paahdetut pellavatuotteet
Linseed Oy



Oy Linseed Protein Finland Ltd

• Linseed on perustettu 1999 

• Ensimmäiset tuotteet oli suunnattu b to b asiakkaille

• Pellavan musiini-kerroksesta erotettiin kasviperäistä 

gelatiininkorvaajaa. Prosessi oli kuitenkin kallis ja siitä 

luovuttiin

• Suuren pellavatietämyksen pohjalta syntyivät Valo24h ja 

Lumina –kuluttajatuoteperheet

• FlaxseedFields -tuoteperhe on 

teollisuuden käyttöön

• Linseed Oy on täysin 

gluteeniton talo
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Linseed Oy Filosofia:

• Miksi Suomesta?

• Miksi läheltä?

• Miksi lisäaineetonta?

• Miksi puhdasta?

Miksi Suomesta?

Miksi läheltä?

Miksi lisäaineetonta?

Miksi puhdasta?



Arktisuus on kilpailuvalttimme



Ainutlaatuinen pellavan gluteeniton ketju 

tilalta asiakkaalle
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Omega-3 pitoisin pellavarouhe

• Maailman pohjoisemmilta viljelyalueilta 10-15% enemmän omega-

3:sta

• Siemen rouhitaan, jotta ihminen saa käyttöönsä kaikki ravinto-

ominaisuudet, ei vain kuitua

• Tuotteessamme kaikki öljy mukana (ainoana Suomessa)  

markkinoiden eniten omega-3:sta 
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Innovaationa hellävarainen paahto:

3 etua:

• Hellävarainen paahto tuplaa säilyvyyden

• Parantaa mikrobiologista laatua

• Mausta tulee rapean pähkinäinen





Yhdessä ruokalusikallisessa Valo24h 

paahdettua rouhittua pellavaa on 

päivän omega-3-tarve

=





Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto 

EFSA:n pellavalle myöntämä 

terveysvaikutus:

• Auttaa pitämään kolesterolitason normaalina
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:FI:

PDF

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:FI:PDF


Pellavalla on hyvä vedensidontakyky ja 

emulsionmuodostusominaisuus

• Veden käyttömäärä +20 - 30% ( riippuen myös muista raaka-
aineista)

• Parempi rakenne (pehmeä, tasainen rakkularakenne taikinassa)

• Estää pakasteleivonnassa suurten kiteiden muodostusta taikinassa 
tai esi- ja valmiiksi paistetuissa tuotteissa

• Estää pakastetun tuotteen säilytysolosuhteiden lämpötilojen 
vaihtumisesta johtuvaa rakennerikkoutumisia (helppo sulattaa)

• Erinomainen pähkinäinen maku

• Kosteus säilyy rakenteessa, säilyvyysaika pitenee 

• Sidotun veden määrä (solurakenteissa oleva vesi) kasvaa…tuote 
pysyy tuoreempana pidempään, koska sidottu vesi haihtuu 
viimeiseksi

• Gluteenittomissa tuotteissa tuo toivottua sitkoa taikinaan

• Omega-3-väittämät saa käyttöön



• Emulointikyky pellavan liukoisella kuidulla on 

yhtä hyvä kuin guarkumilla vesi 90% rypsiöljy 

10% ja liukoinen kuitu 1 %. Emulsion säilyvyys 

on jopa parempi kuin guargumin (Jenni 

Wallenius 2009).

• Vedensidonta pellavan liukoisella kuidulla on 

2100% kun se guarkumilla on 2400%. 
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