
Minkälaisia raaka-
aineita tarvitsen 

tuohon leivontaan? 
Mitä kaupasta pitää 

ostaa?

Minulla on vakava 
pähkinäallergia –

missä tuotteissa ei 
ole edes ”saattaa 
sisältää pähkinää” 

–merkintää?

Juhliin on tulossa 
keliaakikko,

vilja-allerginen, 
laktoosiyliherkkä ja 

maitoallerginen. 
Löytyisikö kaupasta 

jotain valmista?

Ei maitoa,
ei kananmunaa ja

ei-vehnää-ohraa-kauraa-
ruista, ei mausteita. 

Mitä voin nyt syöttää 
lapselleni?

Onko kaupassa 
valmistuotteita 
ilman soijaa?

Miten onnistun 
gluteenittomassa 

sämpylässä tai 
kananmunattomassa 

täytekakussa?



Erimenun 
resepteihin on 

linkitetty kaupasta 
löytyvien raaka-
ainetuotteiden 
tietoja ja kuvia.

Erimenussa voit 
suodattaa näkyviin 

pähkinättömät 
tuotteet. Myös 

kontaminaatioriskit 
ovat näkyvissä.

Voit tallentaa 
Erimenuun minkä 

tahansa 
ruokavalion –

Erimenu näyttää 
siihen sopivia 

tuotteita ja 
reseptejä.

Erimenusta löytyy paljon 
maidottomia, 

kananmunattomia ja ei-
vehnää-ohraa-kauraa-

ruista –reseptejä.

Erimenussa
voit suodattaa 

näkyviin 
soijattomat 

tuotteet.

Erimenun reseptit on 
luotu huomioimaan 

erilaisia 
erityisruokavalioita. 
Näet raaka-aineet ja 

valmistusohjeet.



Miten asiakkaat löytävät 
erityisruokavaliotuotteeni 

kaupasta?

Tavoita kohderyhmää 
Erimenu- ja EriMeno-

verkkopalveluiden avulla!



Erityisruokavaliota noudattavat käyttävät Erimenua

• Luotettava, ammattilaisten ylläpitämä (2008-)
• UUSI VERSIO JULKAISTAAN SYKSYLLÄ 2017

• Erityisruokavalioihin sopivia ruokaohjeita ja tuotteita
• Käyttäjinä ruokarajoitteiset lähipiireineen ja

ammattilaiset (keittiöhenkilökunta, ravitsemusterapeutti, terveydenhoitaja)
• Tiedon suodatus omilla ruokavaliolla:

rekisteröitymättä – gluteeniton, maidoton, laktoositon, vähälaktoosinen, munaton, soijaton 
rekisteröityen – omalla ruokavaliolla, ruoka-aineen tarkkuudella

• Käyttäjilleen maksuton, STEA (entinen RAY) rahoittaa



Erityisruokavaliotuotteet voivat näkyä Erimenussa

• Mitä tahansa ruoka-ainetta kohtaan voi olla rajoitteita <-> 
jokaiselle sopii moni ruoka-aine
• Erimenussa voi esitellä monenlaisia elintarviketuotteita
• Elintarviketuottajan tai maahantuojan kanssa sopimus - pieni vuosimaksu 
• Tuottaja päivittää itse omia tuotetietojaan
• Erimenu-tiimi linkittää tuotteita mahdollisuuksien mukaan Erimenun ruokaohjeisiin

• Ruokarajoitteiset ja elintarviketuottajat kohtaavat Erimenussa – molemmat hyötyvät

• Valtakunnallinen ruoka-allergianeuvonta (Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksessä)
vastaa ruokarajoitteisten ja ammattilaisten kysymyksiin, jotka liittyvät kaupan tuotteisiin,
ravintolassa syömiseen sekä omaan ruuanlaittoon ja leivontaan.









Erityisruokavaliotuotteiden kannattaa näkyä Erimenussa

• Kohderyhmä, joka etsii tietoa erityisruokavaliotuotteista, käyttää Erimenua.

• Kohdennettua ja edullista markkinointia.
• Kerro kaikki tuotteestasi – herätä kiinnostus ja voita luottamus.

• Erimenu on yleishyödyllinen
- sen tarkoitus ei ole tehdä voittoa, vaan yhdessä hyviä tekoja.
Palvelemme ruokarajoitteisia – ja se sopii monen elintarvikeyrityksen liikeideaan.



EriMeno.fi on yhteisöllinen karttapohjainen verkkopalvelu, johon kuka tahansa voi 
maksutta tallentaa tietoa erityisruokavalioita tai muuta esteettömyyttä huomioivista 
kahviloista, ravintoloista, hotelleista, myymälöistä ja matkailukohteista.



Erimenu on mukana myös
Lautasella 2018

–erityisruokavaliomessuilla ensi keväänä.

Näkyvätkö yrityksesi tuotteet silloin Erimenussa?



Tuo tuotteesi esille siellä,
missä ruokarajoitteisiin etsitään apua ja ratkaisuja.

Erimenu on lähellä ruokarajoitteista 24/7.




