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Reseptiikan suunnittelun
lähtökohdista yleistä
 Lähtötilanne, resurssit, tarve, asiakasryhmät,
liikeidea…
 Reseptiikka  Ruokalajit  Ateriakokonaisuudet 
Ruokalista (tärkein ruokapalvelua ohjaava
työkalu)
 Ruokalistan suunnittelu on jatkuvaa tuotekehitystä
(suunnittelu, arviointi, testaus, vakiinnuttaminen),
reseptiikkasuunnittelu luo pohjan ruokapalvelun
toiminnalle

Erityiset ryhmät/asiakkaat
ammattikeittiöiden asiakkaina
 Erilaiset ammattikeittiöt:

Lähde: Ruokatietoyhdistys, Tietohaarukka 2015

Reseptiikkaa asiakaslähtöisesti
erityisryhmille, suunnittelua ohjaa:
 Käytössä olevat resurssit; työvälineet, käytetyt
ruuanvalmistusmenetelmät
 Asiakaspalaute, asiakasmäärät
 Taloudellisuus
 Ravitsemussuositukset, mm.





Kouluruokailusuositus
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus
Ravitsemussuositukset ikääntyneille
Ravitsemushoitosuositus; suositus hoitolaitos-,
sairaala- ja kuntoutuskeskusten ruokapalveluille

Perusruokavaliot ravitsemushoitosuosituksen mukaan
 Perusruokavalio/Terveyttä
edistävä ruokavalio
 Ravitsemuslaatu (rasvan laatu,
kuitupitoisuus, suola, kasvisten
määrä) huomioitu
 Kun ei erityistarpeita ravitsemuksen
suhteen
 Kohonnut verenpaine
 Dyslipidemia
 Kihti
 Metabolinen oireyhtymä
 Diabetes (tyypin 1 ja 2)
 Sappikivitauti
 Antikoagulanttihoito
 (Laihdutus)



Muut perusruokavaliosta
muunnetut ruokavaliot






Tehostettu ruokavalio
Rakennemuutetut
Kasvisruokavaliot
Etniset ja uskonnolliset
näkökohdat ruokailussa
Lapset
Ikääntyneet
lisäksi esim. dementia,
syömishäiriöt, psyykkisten
sairauksien vaikutus,
kehitysvammaisuuden
vaikutus, saattohoito





= Voi olla tarve
erityistuotteille

Erityisruokavaliot,
ravitsemushoitosuosituksen
mukaan
 Vähälaktoosinen/Laktoositon ruokavalio
 Keliakiaruokavalio
 Ruoka-aineallergiat
 Munuaisten vajaatoimintaan ja dialyysihoitoon
liittyvät ruokavaliot
 Tulehduksellisiin suolistosairauksiin tai maha- ja
suolileikatun ruokavalio (mm. Crohnin tauti,
Colitis Ulcerosa, avanne jne)
 Diabeteksen lisäsairauksiin liittyvät ruokavaliot

Erityisruokavaliot;
määrät
 Laktoosi-intolerantikkoja 17-20% suomalaisista
 Keliaakikkoja 2% väestöstä, n100 000, osa diagnosoimattomia.
 Gluteeniton ruokavalio – myös trendinä muilla kuin keliaakikoilla

 Ruoka-aine allergisia
 Lapsia 3-9% (epäilyjä runsaasti, yleisesti hieman yleistynyt, Käypähoito
suositus)
 Aikuisia 2-5 % (useimmiten siitepölyallergiaan liittyvää ristiallergiaa)

 Kasvissyöjiä 2-5%?, ei löydy pitävää tilastoja
Lihatiedotusyhdistyksen kyselyn mukaan 6 % suomalaisista ei syönyt lihaa
vuonna 2015
 Kasvisvaihtoehtojen kysyntä kasvanut voimakkaasti! Osin myös tarjonta!

 Tyypin 2 diabetes ~ 400 000
 Kohonnut kolesteroli ja verenpaine 40 % suomalaisista, n.1milj
suomalaista käyttää verenpainelääkkeitä

Ruoka-aineallergiset
ammattikeittiöiden
asiakkaina

Ruoka-aineallergia
 Allergisella reaktiolla tarkoitetaan elimistömme puolustusjärjestelmän
epätarkoituksenmukaista ja haitallista reaktiota
 Oireet:
•
•
•
•
•
•

Yleisin oire on ihottuma ja suun ympärille ilmaantuva kutiseva punoitus
Nokkosrokko eli urtikaria, atooppinen ihottuma, kasvojen ja huulten turvotus
Suolisto-oireita (ripuli, kivut, oksentelu)
Nuha, astma
Päänsärky, migreeni
Vakavimmat oireet voivat olla hengitysteiden turpoaminen ja anafylaksia.  sairaalahoitoa
vaativa hengenvaarallinen tila!!

 Ruoka-allergioiden hoito oireita aiheuttavien ruoka-aineiden välttäminen,
diagnoosi valvotulla altistuskokeella
 Useimpien ei tarvitse välttää allergisoivaa ruoka-ainetta tarkasti –
siedätys – siedätyksen määrän määrittelee lääkäri
 Herkille allergisille (anafylaksiariski) aina tarkka allergisoivan raakaaineen välttäminen
 Ei yleisiä allergisoivien aineiden listoja

Yleisimmät allergian aiheuttajat
Kananmuna
Maito (lapsilla, n. 2-3%:lla)
Pähkinät, siemenet
Juurekset, hedelmät
Kala, äyriäiset
Mausteet (aikuisilla)
Lapsi voi allergisoitua mille tahansa
ruoka-aineelle

Pakkausmerkinnät – Lainsäädäntö
 Elintarviketietoasetus
 Yleisenä tavoitteena kuluttajan terveyden ja
etujen suojelu, tietoon perustuvien valintojen
tekeminen
 Kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen ja
taloudelliset syyt
 Esim. tuote vastaa säädöksiä (mm. maito maitoa, hillo
hilloa), oikea nimi tuotteelle, alkuperä
Paikkansapitävät pakkausmerkinnät ja
lainsäädännönmukainen ainesosaluettelo ovat
lainsäädännöllinen minimivaatimus
 Ruoka-aineallergisille selkeät pakkausmerkinnät
ensiarvoisen tärkeitä! Mitä tarkemmat ja selkeämmät
merkinnät – sen parempi!

Elintarvikkeen ainesosat – allergeenit
ja intoleransseja aiheuttavat aineet
lainsäädännössä

Yleissääntö
 Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet tai
niistä peräisin olevat ainesosat tulee aina ilmoittaa
ainesosaluettelossa.
 Kontaminaationa elintarvikkeeseen joutuneen
allergeenin varoitusmerkinnät ”saattaa sisältää
xxx”
 Herkkien allergisten tulee välttää näitä saattaa
sisältää tuotteita. On kuitenkin haasteellinen
merkintä: informaatiotarve ja lainsäädännön
velvoite, mutta samalla vastuun siirto kuluttajalle

Pakkausmerkinnöissä korostetusti
ilmoitettavat allergeenit
 gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja sekä niiden
hybridikannat)
 äyriäiset ja äyriäistuotteet
 kananmunat ja munatuotteet
 kalat ja kalatuotteet
 maapähkinät ja maapähkinätuotteet
 soijapavut ja soijapaputuotteet
 maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
 pähkinät: manteli, hasselpähkinä, saksanpähkinä, cashewpähkinä, pekaanipähkinä,
parapähkinä, pistaasipähkinä, Macadamia pähkinä ja Queensland pähkinä sekä
pähkinätuotteet
 selleri ja sellerituotteet
 sinappi ja sinappituotteet
 seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
 rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 ml/l SO2:na
ilmaistuna.
 lupiini ja lupiinituotteet
 nilviäiset ja nilviäistuotteet

Allergeenien ilmoittaminen
ravitsemisalalla
 Allergeenien ilmoittaminen kirjallisesti kuluttajille koskee myös
ravitsemisalaa
 Suositeltava käytäntö: Myynnissä/tarjolla olevien ruokien raakaaineet kirjattu ruokalistaan/menuun ja allergeenit selvästi näkyvissä.
 Minimitaso: Tieto löytyy suullisesti henkilökunnalta, mitä eri
ainesosia ruuassa on ja mitä allergeenejä se sisältää.
 Jos tarvittavat tiedot selviää ruokien/tuotteiden nimestä, sitä ei
tarvitse erikseen ilmoittaa
RIITTÄVÄ TIEDOTTAMINEN RUOKIEN SISÄLLÖSTÄ OLTAVA OSA
LUONTEVAA ASIAKASPALVELUA

Maitoallergia
(Lehmänmaitoallergia)
 Allergian taustalla maidon proteiini (heraproteiinit, kaseiini,
kaseinaatit)
 Maitoallergia ei ole sama kuin laktoosi-intoleranssi
 Useimmiten <2v vaiva. Myös aikuiset voivat allergisoitua
maidolle.
 Hoitona maidoton ruokavalio, jossa vältetään kaikkia
maitotuotteita tai maitoproteiinia sis. tuotteita:
Maito, maitojauhe, maitoproteiini, maidon kuiva-aine
Kermat, smetana, kasvirasvapohjaiset kermavalmisteet
Piimä, viili, jugurtit, rahkat, maitopohj. vanukkaat
Jäätelö, useimmat kasvisrasvajäätelöt
Juustot (myös kasvirasvapohjaiset)
Voi, voiöljy, maitoa sis. margariinit ja leipärasvat
Maidon proteinit: hera, herajauhe, heraproteiini, kaseiini, kaseinaatit
Vähälaktoosiset ja laktoosittomat maitotuotteet
Yleensä myös muiden eläinten maito
MAITO-raaka-aine aina oltava korostettunana ainesosaluetteossa
-

Maidonkaltaisia valmisteita

Alpro, Oatly, Planti, RiceDream, GoGreen, Provamel,
Tofuline…

Lähde: www.vegaanituotteet.net, Vegaaniliitto

Vagaanisia juustoja (Toffutti, Sheese,
VioLife) ja rasvavalmisteita

Lähde: Vegaaniliitto

Maidottomat suklaat
(Dammenberg, Brunberg, Pirkka,
iChoc, FairMary

http://www.vegaanituotteet.net/

Kananmuna-allergia
 Kananmuna yleisin ruoka-aineallergian aiheuttaja (myös aikuisilla)
 Allergiaoireet yksilöllisiä, mutta anafylaksia mahdollinen
 Kananmunan välttäminen kaikissa muodoissaan, myös muiden
lintujen munat.
 Korvaaminen leivonnassa ja ruuanvalmistuksessa mm:
 Munamaidon korvaaminen: neste-jauhoseos (soijajauho, maissi tms.)
 Murekemassa: peruna- tai kasvissose, keitetty riisi,
soijajauho, maissitärkkelys, hienonnettu tofu
 Ohukais- tai pannukakkutaikinat: rahka, maitojauhe, soseutettu
peruna/kasvikset/banaani, valmiit kananmunattomat taikinat
 Muroleivonnaiset: rasva-sokeriseokseen hedelmäsosetta
 Löytyy esim. kanamunaton majoneesivalmiste ja
kananmunankorvikkeita

Vilja-allergia
Esiintyy pääasiassa pienillä lapsilla, joskus myös aikuisilla, parantuu
useimmiten leikki-iässä (vrt keliakia elinikäinen)
 Vilja-allergian voi aiheuttaa mikä tahansa vilja, yleisimmin vehnä, ohra, ruis
 Allergian aiheuttaa viljan eri proteiinit (keliakiassa gluteeni)
 Ruokavaliosta poistetaan vain oireita aiheuttavat viljat yksilöllisesti
 Allergia ei vähennä viljatuotteiden tarvetta – korvattava aina sopivilla
viljatuotteilla jokapäiväisessä ruokavaliossa (puurot, leipä, pastatuotteet
jne)
 Gluteeniton ruokavalio ja tuotteet käy vilja-allergisille, jos allergisoivat viljat
vehnä, ruis, ohra
- Eri viljat puhdastuotteina (jauhot, suurimot, hiutaleet jne): Kaura,
Riisi, Hirssi, Tattari, Maissi, Kvinoa, Amarantti, Tef, Durra, Erilaiset
palkokasveista tehdyt jauhot (kikhernejauho, soijajauho, härkäpapujauho)
- Gluteenipitoiset viljat aina ilmoitettava ainesosaluettelossa
 Valmistajia: Provena, Virtasalmen viljatuote, Vuohelan Herkku/Farina,
Risenta, Finax, Schär,
 Keliakialiiton Gluteenittomia tuotteita -julkaisu


Kala-allergia
 Kala-allergeenit ovat voimakkaita, eivätkä
häviä/pilkkoudu kuumennettaessa
 Kalan haju voi aiheuttaa allergiareaktion
 Reaktiot usein nopeita ja voimakkaita
 Vältettäviä kaikki kalaa sisältävät elintarvikkeet ja
tuotteet mm. kalasäilykkeet, mäti, kaviaari,
mätitahnat, simpukat, kalanmaksaöljy, kalaliemi,
kalaa sis. maustekastikkeet mm. worchesterkastike, thaimaalainen kalakastike, osterikastike,
anjovista sis. maksapasteijat..
 Kala- tai äyriäisraaka-aine aina ilmoitettava
pakatun tuotteen ainesosaluettelossa tai
ruokalistatiedoissa.

Siitepölyallergia ja
ruoka-allergia













Joskus siitepölyallergikko herkistyy ruualle ns. ristireaktiona = Ristiallergia
Selittyy usein kasvien sukulaisuudella
Osalla oireilu vain siitepölyaikaan, toisilla ympäri vuoden
Vain oireita aiheuttavat ruoka-aineet poistetaan
Tavallisimpia oireita huulten, suun ja nielun kirvely ja kutina, aivastelu, nenän
tukkoisuus. Pahimmillaan voimakas allerginen reaktio (anafylaksia), syynä yleensä
pähkinät, kiivi tai selleri
Kasvisten allergeenisuus vaihtelee lajikkeiden ja kypsyysasteen mukaan
Ruoka-aineiden käsittely, kuten kypsentäminen, kuivaaminen tai pakastaminen
usein pienentää allergeenisuutta
omena, päärynä, persikka, nektariini, luumu, kirsikka
Peruna, porkkana, lanttu, nauris, punajuuri, herne, tomaatti, paprika
Joidenkin kasvisten allergeenisuus ei häviä millään käsittelyllä:
Selleri, palsternakka, pähkinät, mantelit, mausteet
Raaka-aineina löydyttävä ainesosaluettelosta, korostettuna vain
seuraavat: pähkinät, maapähkinä, soija, seesaminsiemen, selleri, sinappi

Ristireaktioita aiheuttavia
tuotteita (saattaa tulla oireita,
yksilöllistä)
 Koivun siitepölyallergia: Omena, persikka, päärynä,
Ananas, Mango, passionhedelmä, Kirsikka, Luumu, Kiivi,
Avokado, Nektariini, viinirypäle, Porkkana (raaka), Selleri,
Palsternakka, Lanttu, Peruna (raaka), Tomaatti, Paprika,
Pähkinät, Manteli, fenkoli, kumina, kaneli, inkivääri, mustaja valkopippuri, soija
 Pujoallergia: Selleri, palsternakka, Porkkana (raaka),
Persilja, Sipuli, Valkosipuli, Purjo, Paprika, Chilipippuri,
oregano, anis, fenkoli, kamomilla, kumina, hunaja
 Heinäallergia: vehnä, ruis, ohra, kaura, riisi, maissi, herne,
meloni, maapähkinä, soija, tomaatti
 Lateksiallergia: Avokado, kastanja, banaani, kiivi, papaija,
meloni

Pinnalla nyt!
Kasvisruokavaliot

Monipuolisempaa kasvisruokaa
meille kaikille!
 Lihan korvaaminen kasviproteiinilla
 Näkökulmia: eettisyys, ympäristöystävällisyys, vastuullisuus,
terveellisyys…
 Kasvisvaihtoehtojen kysynnän kasvu myös sekasyövien
joukossa
 Toisaalta: Lihan kulutus /hlö kasvanut kokoajan
(n. 80kg/hlö/v 2015 vrt n. 61kg/hlö/v 1995)
 Ammattikeittiöiltä vaaditaan ennakkoluulottomuutta,
uutuuksien kokeilua
 Uudet kotimaiset innovaatiot: Härkis, Nyhtökaura, Mifu

Palkokasvit
 Tuoreet pavut ja herneet; taitepavut, vahapavut,
leikkopavut, sokeriherneet yms.


Tulee keittää ennen käyttöä (paisti herneet)

 Kuivatut pavut ja herneet
 Proteiinia noin 23 g/100g
 Härkäpavut, Mungpavut, valkoiset pavut, ruskeat
pavut, pintopavut, kidneypavut, mustasilmäpavut,
adsukipavut , kikherneet, keltaiset herneet ja vihreät
herneet
 Täytyy liottaa ja keittää ennen käyttöä
 Jalosteita esim. säilykkeet, hernerouhe,
härkäpapurouhe, jauhot,
 Sopii patoihin, keittoihin, pihveihin yms.

Lähde. www.vegaanituotteet.net

Maapähkinä
 Proteiinia 26 g/100g, mutta myös paljon rasvaa
 Sopii salaatteihin, kastikkeisiin yms.
 Maapähkinävoi monikäyttöinen jaloste
Linssit
 Proteiinia 24 g/100g
 Punaiset ja vihreät linssit
 Eivät vaadi liotusta
 Sopii salaatteihin, keittoihin, pihveihin yms.

Soijavalmisteet
 Soija on riisin ja vehnän jälkeen yksi maailman viljellyimmistä kasveista
 Soijapavut
- Proteiinia 36g/100g
- Liotetaan 12 h ja keitetään 3-4 h,
 Soijajauho
- Voi korvata osan jauhoista leivonnassa, korvaa mm. kananmunan
rakennetta
 Soijahiutaleet
- Panerointiin, wokkeihin, salaatteihin tai murojen tilalle
 Soijarouhe (vaaleaa ja tummaa)
- Jauhelihaan verrattavissa
 Soijasuikaleet, -palat ja fileet, pyörykät
- Kiinteitä, lihaa muistuttavia
- Kastikkeet, pataruoat yms

 Soijamaito, -kerma, -jogurtti
- Voidaan hyödyntää kuten lehmänmaitotuotteita
 Tofu
- Proteiinia 7,8 g/100 g
- Valmistetaan juoksettamalla soijamaidosta
- Sellaisenaan todella mauton, mutta imee itseensä hyvin
makuja
- Saatavilla myös valmiiksi marinoituna
- Reseptejä löytyy alkuruoista jälkiruokiin
 Tempeh
- Proteiinia 18,2g/100g
- Soijapavuista fermentoimalla valmistettu ruoka-aine (tofua
ravinnerikkaampi)
- Käytetään ruoanvalmistuksessa tofun tavoin monipuolisesti
 Miso
- Proteiinia 12g/100g
- Tahnamainen rakenne
- Valmistettu soijapavuista käymismenetelmällä

Siemenet ja pähkinät
Siemenet
 Proteiinia 20-25 g/100g
 Auringonkukan siemenet, hampunsiemenet, seesaminsiemenet,
pellavansiemenet
 Voidaan valmistaa tahnoja, mutta sopivat myös sellaisenaan
tuomaan ruokaan makua ja ravinnerikkautta
 Jalosteita: Seesaminsiemenistä valmistettu tahini
Pähkinät
 Proteiinia 10-25 g/100g
 Cashewpähkinä, manteli, pistaasipähkinä, saksanpähkinä,
parapähkinä yms.
 Sopivat kastikkeisiin, salaatteihin, tahnoiksi yms.
 Jalosteita: Mantelimaito ja hasselpähkinämaito ovat monikäyttöisiä
maidon korvikkeita. Cashewtahna, hasselpähkinätahna yms

Muita vaihtoehtoja lihalle
Seitan
 Proteiinia noin 21g/100g
 Vehnän gluteenista valmistettu elintarvike
 Rakenne on sitkeä ja kiinteä ja muistuttaa enemmän lihaa
kuin tofu.
 Puhdas tuote on lähes rasvatonta.
 Tofun tavoin imee hyvin makuja itseensä esimerkiksi
marinoinnin avulla
 Myynnissä myös valmiiksi marinoituna
Guornrouhe ja -kuutiot
 Proteiinia 14 g/100g
 Pääainesosa mykoproteiini eli sieniproteiini
 Lähestulkoon rasvaton ruoka-aine
 Muistuttaa paljon soijarouhetta- ja kuutioita.

Erityiset ryhmät
ammattikeittiöiden asiakkaina
 Asiakaslähtöisyys, tunnetaan asiakastarpeet
 Tuotetuntemus ja tietoisuus avainasemassa (tieto
esim. ruokaan käytetyistä ainesosista löytyy aina)
 Ennakointi tuotteissa ja palveluissa
 Tiedostetaan tilanteen vakavuus allergisten
asiakkaiden kohdalla – tarkkuus ruoanvalmistuksessa
ja tarjoilussa, tuoteinformaatioissa
 Ruuan kokonaislaatu (turvallisuus, aistittava laatu
ml. maku, ravitsemuksellisuus) ei saa unohtua

