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Vehnätärkkelys?

Kaura?

Soijakastike?

Couscous?

Maltoosi?

Vehnäaromi?

Saanko kaikki 

tarvittavat 

ravintoaineet?

Modifioitu 

tärkkelys?

Pitääkö gluteenitonta syödä aina?

Miten tarkka pitää olla?

Miten leivon/valmistan 

ruokaa?

Mitkä tuotemerkit 

ovat turvallisia?

Mitä tapahtuu, jos syön 

vahingossa gluteenia?

Tärkkelyssiirappi?

Mitä saan syödä, 

kiellettyjä paljon!

Mannapuuro?

Ohrakas?

HP-kastike?



Gluteenittoman tuotteen merkki

• Merkki kertoo yhdellä vilkaisulla, 

että tuote on taatusti gluteeniton

• Helposti havaittava symboli nopeuttaa ja 

helpottaa turvallisen gluteenittoman 

tuotteen tunnistamista kaupassa

• Merkki lisää luotettavuutta tuotteen 

gluteenittomuutta kohtaan  



Gluteenittoman tuotteen merkki takaa 

gluteenittomuuden

• Raja-arvo sama koko EU:n alueella 

< 20 mg/kg (20 ppm)

• Keliakialiitto myöntää merkin käyttöoikeuden, 

joka on tuotekohtainen

• Gluteenittoman tuotteen merkki 

28 yrityksen noin 340 tuotteella (9/2017),

lisänä tuontituotteet

• Euroopan laajuinen; helpottaa tunnistamaan 

tuotteet myös ulkomailla



Gluteenittoman palvelun merkki 

tuo esille yrityksen gluteenittoman 

osaamisen



Gluteenittomuus kodin ulkopuolella 

voi olla haasteellista

• Opinnäytetöiden mukaan yli 

70 % keliaakikoista epäilee 

gluteenittoman annoksen turvallisuutta 

kodin ulkopuolella

• Kuinka annoksen gluteenittomuuteen 

voi luottaa?

• Mistä löytää kahvilan/ravintolan, jossa 

tarjotaan luotettavasti gluteenitonta?



Gluteenittoman palvelun merkki

• Tuo esille yrityksen gluteenittoman 

osaamisen

• Auttaa yritystä erottumaan joukosta

• Helpottaa asiakkaan ravintolan ja kahvilan 

valintaa

• Lisää luotettavuutta yrityksen 

gluteenittomia palveluita kohtaan



Gluteenittoman palvelun merkki 

• Yritys tarjoaa 

luotettavasti gluteenittomia annoksia

• Yritys ymmärtää gluteenittoman ruokavalion 

vaatimukset ja osaa toteuttaa niitä toiminnassaan 

• Yritys palvelee mielellään myös gluteenitonta 

ruokavaliota noudattavia

• Huom! Kaikkien annosten ei 

tarvitse olla gluteenittomia



Mistä tietää, että yrityksellä on 

Gluteenittoman palvelun merkki?

• Merkki kahvilan/ravintolan ovessa 

• Tieto käyttöoikeudesta yrityksen verkkosivuilla ym. 

markkinointikanavissa

• Merkinnät ruokalistassa 

 helpottaa gluteenittomien annosten valintaa

• Tieto merkin saaneista kahviloista/ ravintoloista 

Keliakialiiton viestintäkanavissa





Ainutlaatuiset Lautasella 2018 –
messut  

 Messut Messukeskuksen halleissa 4 ja 5

 Laaja messu- ja näyttelyalue

 Oma Gluteeniton elämä -alue, jossa esillä ovat 
gluteenittomat tuotteet ja palvelut

 Luentosali, jossa kuulet ajantasaisen tiedon 
asiantuntijoilta

 Näytöskeittiö, jossa esityksiä tasatunnein. 
Varaa yrityksellesi näytösaika!

 Tietoiskulava, jossa tarjolla puheenvuoroja eri 
aihealueilta



Tervetuloa näytteilleasettajaksi

Tule mukaan

 esittelemään yrityksesi uutuustuotteita

 tekemään kauppaa

 kasvattamaan yrityksen tai tuotteen imagoa

 keräämään uutta asiakaskuntaa

 antamaan yrityksellesi kasvot

 tapaamaan jälleenmyyjiä ja mediaa

 ennen kaikkea tapaamaan keliaakikoita ja 
muita gluteenitonta ruokavaliota noudattavia 
sekä gluteenittomasta ruokavaliosta kiinnostuneita!

Keliakialiitto vastaa Lautasella-messujen 
Gluteeniton elämä -alueen osastomyynnistä ja 
sponsoriyhteistyöstä. 




