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Me olemme allergisten, 
astmaatikkojen, eritavoin 
herkistyneiden sekä erilaisia ja 
harvinaisia ihosairauksia 
sairastavien hyvän arjen asialla. Jo 
vuodesta 1969.
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Joka toisella meistä suomalaisista on allergioita tai 
astma jossain elämänvaiheessa

• Allerginen nuha ja silmäoireet 30%

• Atooppinen ihottuma 20%

• Ruoka-allergiat 2-10%

• Astma 10%

• Tuoksuyliherkkyys 20%

• Yleistymisen syynä on mikrobiympäristön 
yksipuolistuminen ja luonnon monimuotoisuuden 
kato sekä ihmisen luontoyhteyden katkeaminen

• Allergiat monimuotoistuvat ja lisääntyvät 
jatkuvasti.
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Muistutukseksi

Ruoka-allergia
Ruoka-allergiassa elimistö kehittää vasta-aineita ruoka-ainetta 
vastaan. Lääkäri tekee allergiadiagnoosin sekä oireiden että 
testitulosten perusteella. 

Mikä tahansa ruoka voi aiheuttaa allergisen reaktion, jos henkilö 
on herkistynyt kyseiselle ruoalle tai sen sisältämälle ainesosalle.

Ruokaintoleranssi
tarkoittaa sitä, ettei elimistö pysty imeyttämään tai pilkkomaan 
tiettyä osaa elintarvikkeesta.

Laktoosi-intoleranssi sekoitetaan usein maitoallergiaan.

Keliakia
Keliakia on sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä 
valkuaisaine, gluteeni, vaurioittaa ohutsuolen limakalvon 

nukkaa. Ruokavaliohoito aloitetaan vasta ohutsuolesta tehdyn 

diagnoosin jälkeen

Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavaliohoito. 
Keliakia sekoitetaan helposti vilja-allergiaan.

www.allergia.fi



Tonton-trendi, jonka perusidea on sulkea jokin ainesosa 
ruokavaliosta pois.

…maidoton, suolaton, kalaton, munaton, gluteeniton

laktoositon, viljaton, soijaton, jauhoton, sokeriton

jyvätön, vehnätön…

Tarkkana saa olla, että tuote on juuri sitä, mitä pakkaus lupaa. 
Ruoan tehtävä ei ole se, että siitä tulee kipeäksi.  

Turhista ”saattaa sisältää” merkinnöistä on syytä päästä eroon. 
Teollisuudessa on hyvä tietää mitä mikäkin elintarvike pitää 
sisällään ja mistä se on tehty. Valmistusprosessi kuntoon. 

pienellä tekstillä kirjoitettuja pakkausmerkintöjä

Termien sekamelskaa



”vielä muutama vuosi sitten 
minullekin sanottiin, ettei sipuli 
maistu ruuassa, mutta kun se ei ole 
siitä maistumisesta kiinni”

Asiantunteva, valikoiman tunteva 
henkilökunta on ruokarajoitteisen 
asiakkaan aarre. 

Kouluta ja kannusta perehtymään. 
Me autamme!



Tilatuoksut

• Kenenkään ei pitäisi tahtomattaan 
altistua tilatuoksuille!

• Tuoksutettuun tilaan päätyminen tuntuu 
kohtuuttomalta tuoksuherkän 
näkökulmasta. Kaupassa moni tuskailee 
tuoksuvien myyntituotteiden vuoksi. 
Tilatuoksut ovat täysin tarpeeton lisä.

• Huomioidaan läheisemme ja 
varmistetaan tuoksuyliherkkien 
esteettömyys julkisissa tiloissa!

Kiitos!


