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OH-Luomuruokatukku tarjoaa asiakkailleen laajan vali-
koiman puhtaasti tuotettuja herkkuja kotimaasta ja maa-
ilmalta. Varastovalikoimamme on pääasiassa Herkullista 
Luomua, eli virallisesti luomusertifioituja. Yli 700 tuotteen 
varastovalikoimasta löytyy mm. Himalajan ruususuolaa, 
ruokosokeria, mausteita, öljyjä, pähkinöitä, papuja, riisiä, 
pastaa, teetä, juomia, suklaata, jauhoja, säilykkeitä jne. En-
nakkotilaus- eli Kimppavalikoimamme sisältää lisäksi har-
vinaisempia luomutuotteita ja luontaisia lisäaineettomia 
laatutuotteita maailmalta.

LAADUKASTA TOIMINTAA - LAADUKKAITA TUOTTEITA
Panostamme ensisijaisesti laatuun. Emme osta markkinoi-
den halvinta, vaan mahdollisimman tuoretta ja herkullista. 
Luomu on pitkä prosessi ja meidän sekä tuottajiemme toi-
mintaa valvovat useat viranomaiset. Tuotteiden alkuperän 
jäljitettävyys on mahdollista tuottajalle asti.

Olemme asialleen omistautunut yritys.  Pyrimme aina löy-
tämään pitkäjänteisen toimintamallin yhteistyökumppa-
neidemme kanssa. Teemme yhteistyötä myös muiden tuk-
kujen, maahantuojien ja valmistajien kanssa. Yhden etu on 
kaikkien etu. 

PARASTA ASIAKASPALVELUA
Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.  
Pyrimme 98 % toimitusvarmuuteen 2-4 päivän toimitusajal-
la. Asiakkaamme saavat tiedon uutuuksista , tarjouksista ja 
muista ajankohtaisista asioista kuukausittaisessa kirjees-
sämme.
Esitteet, kuvat ja ainesosat varastotuotteistamme löytyvät 
kotisivuiltamme ja ovat kaikki asiakkaidemme käytettävissä.
Tarvittaessa autamme valikoiman ja liiketilan suunnittelus-
sa, hyllyjen etiketöinnissä jne.
Hyvitämme tai vaihdamme vialliset tuotteet huomautus-
ajan sisällä ja vastaamme kaikkiin yhteydenottoihin 48 tun-
nin kuluessa.
 

*Puu-symboli kertoo itse pakkaamastamme tuotteesta, jol-
loin valittavissa on monia erilaisiin tarpeisiin sopivia kokoja. 

OH on tamperelainen luomuruokatukku, joka toimittaa 
korkealaatuisia kuivaluomuelintarvikkeita kaikkialle Suo-
meen.
Haluamme vastata kasvavaan puhtaan ruoan kysyntään 
ja tarjota kokonaisvaltaisia elämyksiä, jolloin on itsestään 
selvää, että tuotteen koko elinkaaressa näkyy arvostus 
tuottajaa, luontoa ja kuluttajaa kohtaan. 
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tettäväksi keraamisella myllyllä va-
rustetussa suolamyllyssä (huom. 
karkea suola saattaa sisältää kovem-
pia mineraalikiteitä, joita tavallinen 
mylly ei välttämättä riko). Hieno 
suola taas sopii sellaisenaan ripotel-
tavaksi ruokaan kuin ruokaan. 

PAKKAUKSET
Valikoimassamme on kolmea eri 
karkeuteen jauhettua kristallisuo-
laa: n. 3-5 mm raekokoista karkeaa 
ja n. 0,5-1 mm hienoa suolaa sekä 
puuterimaista teollisuussuolaa. Kris-
tallisuolaa on varastossamme karke-
ana kiteenä tai hienoksi jauhettuna.

Karkea suola:
• Pussissa 500 g / 25 kg
• Myllyssä 80 g: Kristallisuola / 

Kristallisuola & luomuchili / 
Kristallisuola & luomumusta-
pippuri

Hieno suola:
• Pussissa 500 g / 25 kg
• Sirottimessa 200 g

Uudet
Z i p p e r -
pussit!

.

Katso lisätiedot

nettisivuiltamme:

www.himalajanruususuola.fi

Himalajan Kristallisuola on ykköstuotteem-
me ja sitä saapuu meille konteittain suoraan 
tuottajalta. Pakkaamme suolaa useissa koko-
luokissa erilaisten talouksien tarpeisiin.
Suola saadaan Himalajan juurelta, missä se 
on muodostunut alkumerestä mannerlaatto-
jen puristuksessa. 

ALKUPERÄ JA TUOTANTO
Puhtaana Himalajan vuorten kätköissä säily-
nyt kristallisuola, jota aikoinaan vain kunin-
kailla oli lupa ja varaa käyttää, on nyt kaikkien 
saatavilla. Kristallisuola louhitaan kaivoksista 
käsityönä. Suola pestään puhtaalla vedellä, 
kuivataan auringossa ja jauhetaan ruostu-
mattomissa teräsmyllyissä haluttuun karke-
usasteeseen tarkasti valvotuissa olosuhteissa. 
Tutkimme jokaisen erän eurooppalaisessa la-
boratoriossa ja varmistamme, että suola täyt-
tää tiukat elintarvikemääräykset.

Himalajan ruususuolamme tuotetaan eettis-
ten periaatteiden mukaisesti, jotka takaavat, 
asialliset työskentelyolosuhteet ja palkan. 
Kristallisuola (tai mikään muukaan suola) ei 
voi saada luomusertifikaattia, koska sitä ei vil-
jellä tai kasvateta. 

RAVINTOSISÄLTÖ JA OMINAISUUDET
Himalajan Ruususuolan punertava väri syntyy 
sen sisältämistä mineeraleista joita ei poiste-
ta. Tavallisesta valkoisesta suolasta on kemi-
allisesti poistettu kaikki mineraalit, koska ne 
haittaavat suolan teollista jatkojalostamista. 
Nämä erotetut arvokkaat mineraalit myydään 
lääketeollisuuteen ja ravintolisänä edelleen 
kuluttajille. 
Kristallisuolassa on mineraaleja (yhteensä n. 
80 erilaista mineraalia), mm. kalsiumia, mag-
nesiumia, kaliumia ja rautaa. 

KÄYTTÖ
Kristallisuola on luonnollinen kumppani ruoal-
le ja se korostaa hienosti ruoan omia makuja. 
Ruususuolan tiiviimpi kiderakenne tekee siitä 
hitaammin liukenevan ja aromikkaan pehme-
än makuista. 
Kaunis karkea suola sopii erinomai-sesti käy-

HIMALAJAN RUUSUSUOLA /
KRISTALLISUOLA /
KUNINKAIDEN SUOLA

Ruususuola
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Ruokosokeri on ykköstuotteitamme, jota 
saapuu meille suurissa erissä. Pakkaamme 
sokeria eri kokoisiin pakkauksiin.
Luomuruokosokeri on luonnollinen ja her-
kullinen kumppani monipuoliseen ruoanlait-
toon.

OH:N VALIKOIMAN SOKERILAADUT JA NIIDEN 
KÄYTTÖ
Valikoimaamme kuuluu neljä eri tyyppistä 
luomuruokosokeria, joista  täysruokosokeri 
on aromikkain ja ravinnerikkain. Vaaleammat 
laadut antavat enemmän makeutta ja ovat 
neutraalimpi vaihtoehto ruoanlaitossa.

TÄYSRUOKOSOKERIT
Täysruokosokeri on kuivattua 100% sokeriruo-
komehua. Sokerilaaduista ravinnepitoisin.
- SUCANAT- Pienirakeinen, kullan kellertävä 
ja aromiltaan voimakas ja karamellinen täys-
ruokosokeri sopii kaikkeen ruoanlaittoon ja 
juomien makeutukseen. 
- INTIAANISOKERI - Karamellisoitu, fariiniso-
kerimainen kullanruskea täysruokosokeri so-
pii kaikkeen makeutukseen ja erityisen hyvin 
jälkiruokiin.

TUMMA RUOKOSOKERI
Kiteinen, kauniin ruskea ja miedon toffeearo-
minen sokeri sopii leivontaan, ruoanlaittoon 
ja juomiin.  

VAALEA RUOKOSOKERI ”GOLDEN LIGHT ” 
Pienikiteinen, vaalea ja neutraalin mietoaro-
minen sokeri, joka sopii kaikkeen leivontaan, 
ruoanlaittoon ja juomiin. 

ALKUPERÄ
Ruokosokerikasvi vaatii menestyäkseen 
omanlaisensa ilmaston ja sitä kasvatetaan 
mm. Etelä-Amerikassa ja Intiassa. Valikoi-
mamme sokerilaadut tulevat eri maista tar-
koin kontrolloiduilta luomuviljelmiltä.

VALMISTUS JA RAVINTOSISÄLTÖ
Sokeriruokokasvista ja sokerijuurikkaasta 
valmistetun sokerin suurin ero on siinä, että 
jälkimmäisessä on kitkerää melassia, josta raf-
finoidaan sokeriosa erilleen. Tässä prosessissa 
poistuvat myös mineraalit, kuidut ja ravinteet.
Sokeriruokokasvin melassi on luonnostaan 

pehmeän aromikasta, mikä mah-
dollistaa sokerimehun käytön sellai-
senaan. Kasvin varresta puristettu 
mehu tiivistetään varovasti matalan 
lämmön ja paineen yhdistelmällä, 
jolloin siihen jää tallelle ravinneri-
kas melassi. Tiiviste jäähdytetään, 
kuivataan ja jauhetaan. Näin syntyy 
korkealaatuinen, hieno 100% täys-
ruokosokeri.
Minimaalisen käsittelyn ansios-
ta täysruokosokeri sisältää kaikkia 
ruokosokerikasvin vitamiineja ja ki-
vennäisaineita, mm. kalsiumia, kali-
umia, magnesiumia ja rautaa, sekä 
lukuisia aminohappoja.
Kuten luomuviljelyssä yleensä, vil-
jelysalueen maaperä vaikuttaa ma-
kuun. Ruokosokerin tummuusaste ja 
aromin voimakkuus riippuvat sen si-
sältämän melassin (siirapin) määräs-
tä. Vaaleampien ruokosokerilaatu-
jen valmistuksessa osa sokerimehun 
sisältämästä melassista lingotaan 
pois ja sokeri kiteytetään. Mitä tum-

mempaa sokeri on, sitä enemmän 
siinä on melassia ja sitä korkeammat 
ovat myös ravintoarvot.
Luomusokeriin ei lisätä mitään kemi-
kaaleja tuotantoprosessin aikana.

Suurin osa sokereistamme saatavilla 
seuraavan kokoisina:
• Pussissa 500 g / 1 kg / 25 kg

Uudet
Z i p p e r -
pussit!

Katso lisä
tiedot

nettisivuiltamme:

www.luomusokeri.fi www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558

Luomu

Ruokosokeri
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Kun on kyse makeuttamisesta, ei laadusta 
kannata tinkiä! Valikoimassamme on erilai-
sia vaihtoehtoja hunajasta kookossokeriin ja 
agavesiirappiin. Kaikki luomua tietenkin.
Kaikki makeutustuotteet sopivat leivontaan 
ja ruoanlaittoon.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUMAKEUTUS

RUOKOSOKERI
Ruokosokerin tummuusaste ja aromi riippu-
vat melassin määrästä. Vaaleampien laatujen 
valmistuksessa osa sokerimehun melassista 
(siirapista) lingotaan pois ja sokeri kiteyte-
tään. Mitä tummempaa sokeri on, sitä enem-
män siinä on melassia ja sitä korkeammat 
ovat myös ravintoarvot.
Pehmeästi makeuttava ruokosokeri sopii erin-
omaisesti kaikkeen makeutukseen, leivontaan 
ja ruoanlaittoon.
Kaikki ruokosokerit saatavilla 500g tai 1kg 
pusseissa sekä 25kg säkeissä.
Täysruokosokeri on 100% sokeriruokomehua. 
Ruokosokereista ravinnepitoisin.
- Sucanat - Miellyttävän voimakas karamelli-
nen aromi. 
- Intiaanisokeri - Karamellisoitu fariinisokeri-
mainen täysruokoskeri.
Tumma ruokosokeri on suurikiteinen ja aro-
miltaan pehmeän toffeemaista.
Vaalea ruokosokeri on pienikiteistä, vaaleata 
ja miedon pehmeän makuista. 

TÄYSKOOKOSSOKERI
Maailman ekologisimmaksi sokeriksi kutsut-
tua kookossokeria käytetään tavallisen soke-
rin tapaan. Sokeri saadaan  kookoksen kukin-
non medestä ja se kerätään käsityönä puuta 
vahingoittamatta. 
Sokerissa ei maistu kookos, vaan siinä on täys-
ruokosokeria muistuttava karamellinen aromi. 
Valikoimamme luomukookossokeri on tuotet-
tu eettisin periaattein, joka takaa tuottajalle 
asiaan kuuluvan korvauksen.  Pääosa sokeris-
ta tuotetaan Indonesiassa. 
Kookossokerin GI-arvo* on 35, eli n. puolet 
tavallisessa sokerista.
Kookossokeria on saatavilla 400g pusseissa tai 
25kg säkissä. AMANPRANAN Gula Java hie-
noa kookossokeria saa 310g lasipurkissa tai 
erikoishienoa 490g lasipurkissa. 

AGAVESIIRAPPI
Suman laadukas agavesiirappi (250g 
lasipullosssa) saadaan aloeta muis-
tuttavasta agavekasvista. Agavesii-
rappi on sokeria hieman makeampaa 
ja sen GI-arvo* on alle 19 (tavallinen 
sokeri 68-70). Maku on mieto, joten 
se sopii kaikkeen makeutukseen, 
ruoanlaittoon ja leivontaan.         

MELASSI
Korkealaatuinen Meridianin reilun 
kaupan luomumelassi (350 ml lasi-
purkki) on saatu keittämällä sokeri-
ruokoa. Tuote ei sisällä mitään muu-
ta. Käytetään kaikkeen leivontaan 
tavallisen siirapin tapaan.

HUNAJA
Sopii erinomaisesti kaikkeen ma- 
keutukseen, leivontaan ja ruoanlait-
toon.
Kotimainen Voi Hyvin luomuhunaja  
(350g kartonkipurkki tai 250g tuubi) 
tuotetaan Komppa-Seppälän luomu-

tilalla Keski-Suomessa. Mehiläiset 
keräävät hunajan mm. metsäkukista 
ja marjoista. Hunajaa ei lämpökäsi-
tellä.
Englantilainen Rowse tuo pöytääm-
me parhaat luomuhunajalaadut 
maailmalta 70 vuoden kokemuksel-
la. Kiinteänä ja juoksevana 340 g la-
sipurkissa. Lisäksi juoksevana 340 g 
kätevässä muovituubissa.

* GI-arvolla (glykeeminen indeksi) 
mitataan hiilihydraattien imeytymis-
nopeutta. Mitä matalampi arvo, sen 
tasaisempi verensokerin nousu.

Katso lisä
tiedot

nettisivuiltamme:

www.luomusokeri.fi www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558

Makeutus
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Terveysvaikutteisina ja immuniteettia vah-
vistavina tuotteina pidettyjä kasvin osista 
saatuja jauheita, rouheita ja marjatuotteita 
on kutsuttu myös superfoodeiksi.

KOTIMETSIEN TUTTAVIA JA
EKSOOTTISIA ELÄMYKSIÄ
Kotimaiset Berryfect 100% marjajauheet ja 
Valo 24h-sarjan laadukkaat tuotteet on pakat-
tu viehättäviin uudelleen suljettaviin ja kulut-
tajalle sopiviin pakkauksiin. 
Perusvalikoiman huokeat, osittain itse paka-
tut kasvijauheet ja marjatuotteet tulevat toi-
mivissa, mutta yksinkertaisissa pusseissa ja 
purkeissa.

BERRYFECT
Premium-marjajauheet, joihin on käytetty 
koko marja mehuineen, lihoineen ja kuori-
neen. Kuivattu alle 40°c. Jauheet tulevat vie-
hättävissä 70 g pahvipurkeissa:
• Mustaherukka
• Karpalo
• Tyrni
• Puolukka 
• Mustikka

Berryfectin Kuitu- ja ravintojeuheet, joissa on 
otettu talteen runsaasti flavonoideja, ome-
ga-3 ja omega-6 rasvahappoja sisältävät mar-
jojen kuori- ja siemenosat. Kuivattu alle 40°c. 
Helppo kaataa 250 g annostelupakkauksista. 
• Karpalo
• Mustaherukka
• Puolukka

VALO 24h
Pellavainen tuotesarja, jonka raaka-aineet 
kasvavat pohjoisen Suomen luonnossa. Mus-
tikat, tyrni ja luomupuolukat piristävät lempe-
ää paahdettua pellavarouhetta.
Ruokalusikallinen pellava-/marjarouhetta ta-
kaa Omega-3:n riittävän päivittäisannoksen ja 
pellavan kuidut aktivoivat suoliston normaalia 
toimintaa. (lähde: www.valo24h.fi)
Valo 24h-tuotteet on pakattu viehättäviin 300 
g uudelleen suljettaviin pusseihin.
• Paahdettu rouhittu pellava + puolukka 
(luomu)

 • Paahdettu rouhittu pellava + mus-
tikka (ei luomu)
• Paahdettu rouhittu pellava + tyrni
   (ei luomu)
• Paahdettu rouhittu pellava
   (ei luomu)
• Paahdettu kokonainen pellavan-
    siemen (ei luomu)

LUMINA
Gluteenittoman Lumina-sarjan 
pellavapohjaisista jauhoseoksista 
valmistetaan herkullisia omega-, 
kuituja lignaanipitoisia leipiä ja lei-
vonnaisia superhelposti.
• Gluteeniton muffinssiseos (Ei luo-
mu) 300 g
• Gluteeniton tumma reikäleipäjau-

hoseos (Ei luomu) 85 g
• Gluteeniton vuokaleipäjauhoseos 
(Ei luomu) 500 g
• Gluteeniton yrttisämpyläjauhose-
os (Ei luomu) 500 g

OH:N PERUSVALIKOIMAN
JAUHEET, ROUHEET JA
MARJATUOTTEET
Perusvalikoiman tuotteet ovat talou-
dellinen vaihtoehto brändituotteille. 
Ne on pakattu yksinkertaisiin, mutta 
toimiviin pusseihin tai purkkeihin.  
Pakkauskoot vaihtelevat 100g aina 
20kg asti.
• Gojimarja -kokonainen (luomu)
• Kaakaopapu, -rouhe (luomu)
• Kaakaovoi (luomu)
• Lucumajauhe (luomu)
• Macajauhe (luomu)
• Psyllium-kuitu (ei luomu)
• Silkkiäismarja eli mulperi -kokonai-
   nen (luomu)
• Spirulina -mikroleväjauhe (luomu)
• Vehnänorasjauhe (luomu)

Jauheet, rouheet ja 
marjatuotteet
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Kuivatut luomuhedelmät ja luomumarjat ei-
vät sisällä makua häiritseviä lisäaineita, ku-
ten rikkiä tai muita säilöntäaineita.  Valtaosa 
valikoimamme luomuhedelmistä on täysin 
makeuttamattomia. Jos makeutusta on käy-
tetty, se on ehdottomasti luomusokeria tai 
luomuhunajaa.

TUMMA TARKOITTAA HYVÄÄ 
- ILMAN RIKKIÄ
Ollessaan kosketuksessa ilman hapen kanssa 
hedelmän entsyymit aiheuttavat tummene-
misen, mikä ei vaikuta makuun tai säilyvyy-
teen. Markkinoilta löytyy kuivahedelmiä, 
joiden kirkas väri on merkki rikkikäsittelystä 
(rikkidioksidi E220) - yleinen keino estää he-
delmän tummuminen. Rikki vaikuttaa myös 
makuun. Luomukuivahedelmiä ei rikkikäsitel-
lä, eikä niistä löydy mitään muutakaan ylimää-
räistä.

MONEEN KÄYTTÖÖN
Herkulliset kuivatut luomuhedelmät ja luo-
mumarjat sopivat leivonnaisiin, mysleihin ja 
ruoanlaittoon tai syötäväksi sellaisenaan.
Ota mukaan automatkalle tai retkelle anta-
maan lisäenergiaa!

Suosituimpia hedelmiämme ovat aprikoosi, 
luumu, viikuna ja taateli. Tunnetko jo inka-
marjan, mulperin tai sokeroidun inkiväärin? 
Testaa myös ananas - snäkkipussin makea su-
persuosikki!

Pakkaamamme kuivahedelmät ja marjat saa-
tavilla niin tavalliselle kuluttajalle (esim. 250g) 
kuin teolliseen käyttöön (esim. 10kg) sopivis-
sa pusseissa.

OH:N VALIKOIMAN LUOMU-
HEDELMÄT JA LUOMUMARJAT

• Ananasrengas (makeuttamaton)
   -Ananasta myös tölkkisäilykkeenä
• Aprikoosi (makeuttamaton)
• Banaani (makeuttamaton /
     makeutettu) lastu / kolikko
• Berry Mix- marjasekoitus
• Gojimarja, (makeuttamaton)
   (luomu) -Katso Jauheet, rouheet
   ja marjatuotteet     
• Inkamarja (makeuttamaton)
• Inkivääri (makeutettu)
• Karpalo (makeutettu)
• Mango (makeuttamaton)
• Omena (makeuttamaton)
• Papaija (makeuttamaton)
• Rusina (makeuttamaton)
• Silkkiäismarja eli mulperi,
   (makeuttamaton)  -Katso Jauheet, 
   rouheet ja marjatuotteet   
• Sultanarusina (makeuttamaton)
• Taateli  (makeuttamaton)
   kivetön

• Viikuna (makeuttamaton)

Lisäksi valikoimissamme on marja-
rouheita kuten Berryfectin mar-
jajauheet tai Valo 24h:n pellava-
marjatuotteet. Ks. Jauheet, rouheet 
ja marjatuotteet.

www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558

 Hedelmät ja marjat
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Pähkinöitä kutsutaan usein aivoruoaksi. Ne 
pitävät nälän kurissa pitkään ja ovat prote-
iinin ja hyvälaatuisen rasvan lähde. Pähkinät 
yhdistetään usein myös ihon hyvinvointiin.

KOVAKUORINEN HEDELMÄ
Pähkinä on itse asiassa kovakuorisen hedel-
män siemen. Cashewpähkinä, maapähkinä, 
manteli, pistaasipähkinä, aprikoosinsydän ja 
parapähkinä ovatkin kasvitieteellisesti sie-
meniä. Esim. hasselpähkinä ja saksanpähkinä 
ovat ns. oikeita pähkinöitä. Näillä kaikilla on 
kuitenkin samankaltaiset ravinto- ja käyttö-
ominaisuudet.
Suurin osa pähkinöistä vaatii kasvaakseen 
lauhkean ilmaston. Pähkinöiden viljelyyn ja 
käsittelyyn yleisesti käytetyt hyönteistorjun-
ta-, homeenesto- ja säilöntäaineet muodos-
tavat pitkän listan, josta ei luomupähkinöiden 
kohdalla tarvitse olla huolissaan: luomupähki-
nät ovat täysin lisäaineettomia ja säilöntäai-
neettomia.

POPSI PÄIVITTÄIN
Pähkinöitä kannattaa syödä kohtuudella päi-
vittäin. Kun sekoitat niitä esim itse tehdyn 
luomumyslin sekaan, varmistat että saat joka 
aamu ihanteellisen kerta-annoksen terveelli-
simpiä pähkinöitä. Pähkinät voi paahtaa ke-
vyesti pannulla tai uunissa ja ripotella myös 
esim. salaatin päälle. 
Pähkinät sopivat erinomaisesti monenlaisiin 
kastikkeisiin, patoihin, piirakoihin ja  kakkui-
hin. Niistä voi tehdä täyteläisiä tahnoja leivän 
päälle tai pestoa oliiviöljyn ja tuoreyrttien 
kanssa.  
Macadamia, parapähkinä, saksanpähkinä ja 
pekanpähkinä ovat erityisen rasvapitoisia ja 
härskiintyvät helposti, joten säilytä pähkinät 
mieluiten viileässä ja ilmatiiviissä paikassa.

OH:N VALIKOIMAN
LUOMUPÄHKINÄT

• Cashew, kokonainen luonnollinen/     
   kokonainen paahdettu ja suolattu,
   pala, luonnollinen
• Hasselpähkinä
• Kookos, raakalastu, paahdettu
    lastu, hiutale, jauho
• Macadamiapähkinä, luonnollinen,
• Maapähkinä,luonnollinen / kuorit-
   tu (sesonki), 
• Manteli, luonnollinen, kuorittu, 
   lastu, jauho
• Rusina-manteli Glögisekoitus
   (sesonki)
• Parapähkinä (Brazil), kokonainen
• Pekanpähkinä, paloina, puolikas
• Pistaasi, suolattu & paahdettu
• Saksanpähkinä, vaalea kokonainen   
puolikas
  
Pähkinäsekoitukset:
• Luksuspähkinäsekoitus
• Maapähkinä ja rusina -sekoitus

• Pähkinä- ja hedelmäsekoitus
• Pähkinä- ja rusinasekoitus
• Pähkinäsekoitus
• Trail Mix

Hasselpähkinäjauho, mantelijauho 
ja kookosjauho löytyvät hinnastosta 
kohdasta Jauhot ja esitteestä koh-
dasta Jyvät, hiutaleet ja jauhot. 

Pakkaamamme pähkinät saatavilla 
niin tavalliselle kuluttajalle (esim. 
250g) kuin teolliseen käyttöön (esim. 
10kg) sopivissa pusseissa.

Uudet
Z i p p e r -
pussit!

www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558

Pähkinät
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Erilaisia siemeniä on hyvä napostella päivit-
täin. Siemenille on tyypillistä pähkinäinen 
maku - ja ne ovatkin pähkinälle läheistä su-
kua!

PIENIÄ MUTTA TEHOKKAITA
Siemenet tulevat eri puolilta maailmaa kont-
rolloiduilta luomupalstoilta, joilla ne viljellään 
ja käsitellään ilman torjunta-, homeenesto- 
tai säilöntäaineita.
Siemeniä käytetään sellaisenaan tai nopeasti 
paahdettuna. Ripottele salaatteihin, jogurt-
teihin ja leipätaikinaan. Hienonna tahnojen, 
kuten yrttipeston sekaan tai napostele sellai-
senaan! Lähes kaikki siemenet sopivat myös 
idätykseen, joka nostaa siemenen vitamiinipi-
toisuutta.

Auringonkukansiemen, kurpitsansiemen, pin-
jansiemen sekä seesaminsiemen lienevät van-
hoja tuttuja monen keittiössä. Mutta oletko jo 
tutustunut hampunsiemenen ja sinimailasen 
eli alfalfansiemenen mahdollisuuksiin?

Kuorittua hampunsiementä voi ripotella esim. 
jogurtin sekaan. Siementä voi myös liottaa 
muutaman tunnin, jolloin se pehmenee. 
Kuorimaton hampunsiemen on herkullista 
kevyesti pannulla paahdettuna, jolloin kuori 
poksahtelee auki ja saa herkullisen popkor-
nimaisen maun. Hampunsiemenistä voi val-
mistaa hamppumaitoa tai jauhoja tai niitä voi  
käyttää leivontaan.

Sinimailasen eli alfalfan siementä käytetään 
tyypillisesti idätykseen. Huuhtele siemenet 
ja liota yön yli. Idätä 3-6 päivää. Herkullisen 
rapea ja raikas alfalfaitu on maukas lisä sa-
laattiin ja voipa sen pyöräyttää pirtelönkin 
sekaan!
Kokeile erilaisia siemeniä rohkeasti. Tuskin 
sellaista ruokaa onkaan, johon siemenet eivät 
sopisi!

OH:N VALIKOIMAN
LUOMUSIEMENET

• Auringonkukansiemen
• Hampunsiemen, kuorimaton /
   kuorittu 
• Kurpitsansiemen
• Omega Mix -siemensekoitus
• Omega-näkkärisekoitus
• Pellavansiemen, kokonainen /
    rouhe
• Pinjansiemen
• Salaattisiemensekoitus
• Seesaminsiemen, luonnollinen/
      kuorittu valkoinen
• Sinimailasensiemen (Alfalfa)
• Unikonsiemen (hinnastossa
   kohdassa Mausteet) 

Pakkaamiamme siemeniä on saa-
tavilla niin tavalliselle kuluttajalle 
(250g/500g/3kg) kuin teolliseen 
käyttöön (5kg/20kg/25 kg) sopivissa 
pusseissa.

A

Uudet
Z i p p e r -
pussit!

Siemenet
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Valikoimamme luomuviljoista ja viljan kaltai-
sista luomutuotteista löytyy aina oikea vaih-
toehto leivontaan, ruoanlaittoon, aamupuu-
roon tai oman myslin valmistamiseen, myös 
gluteenittomaan ruokavalioon.
Erilaisista jyvistä, suurimoista ja ryyneistä 
saa piristävää vaihtelua tutuille riisille ja pas-
talle. Oletko jo kokeillut amaranttia, quinoaa 
ja pähkinäjauhoja?
* Valikoimassamme on useita luontaisesti gluteenittomia 
tuotteita. HUOM. emme kuitenkaan voi luvata itse pak-
kaamillemme tuotteille 100% gluteenittomuutta, sillä va-
rastossamme pakataan monia gluteenipitoisia tuotteita.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUHIUTALEET,
LUOMULESEET JA LUOMUJAUHOT

VEHNÄSTÄ ON MONEKSI
SPELT on ns. alkuvehnälaji, jota saattavat 
sietää paremmin myös jalostetulle vehnälle 
herkät henkilöt. Spelt käyttäytyy erilaisesta 
gluteenikoostumuksestaan johtuen hieman 
eri tavoin kuin tavallinen vehnä. Leipäsit-
ko saadaan lisäämällä speltjauhoja hieman 
enemmän kuin ohjeessa mainitaan ja kunnon 
vaivaamisella. 
Valikoimissamemme on kaikki kotimaisen 
SUNSPELTIN  tuotteet. Tuotteiden kirjo kattaa 
huippulaatuiset luomuspeltvehnästä valmis-
tetut jauhot, jyvät, leseet, hiutaleet ja ryynit 
kaikkiin tarpeisiin. Uutuutena kotimainen luo-
mukvinoa (quinoa).
Sunspelt valmistaa lisäksi pastaa, muroja, 
näkkileipää ja speltlakritsia, joka on makeu-
tettu kookossokerilla.
Kaikki SunsSpeltin tuotteet löytyvät hinnaston 
kohdasta SunSpelt.

KUSKUS (couscous) valmistetaan luomu-
durumvehnästä ja on suosittua eritoten 
Marokossa ja Tunisiassa. Luomukuskus kyp-
sennetään kaatamalla kiehautettua, suolalla 
maustettua vettä raakojen ryynien päälle (niin 
että vesi peittää ryynit), jolloin ryynit imevät 
nesteen ja pehmenevät 15-20 minuutissa. Lo-
puksi voi lisätä öljyä tai voita. Saatavilla 500g, 
5kg ja 25kg pakkauksissa.

LUOMUVEHNÄGLUTEENISTA voi valmistaa 
seitania, joka on käyttöominaisuuksiltaan 
tofun kaltaista. Sitä käytetään myös leipien 
sitkostajana esim. vähähiilihydraattisessa lei-

vonnassa. Saatavilla 250g ja 25kg 
pakkauksissa.

TATTARI* oli keskiajalla suosittu vil-
jelyskasvi, joka on jälleen löytänyt 
tiensä ruokapöytiimme. Gluteeni-
tonta luomutattaria voi käyttää mo-
nipuolisesti esim. puuroihin ja lei-
vontaan. Hauduta ihana uunipuuro 
luomutattariryyneistä, pyöräytä no-
peat rieskat luomutattarihiutaleista 
tai valmista kuuluisat venäläiset bli-
nit luomutattarijauhoista. Saatavilla 
500g, 5kg ja 25kg pakkauksissa.

AMARANTTI on gluteeniton ruoho-
vartinen kasvi, jonka pieni, pyöreä 
ja herkullinen siemen oli muinaisten 
Atsteekkien suosiossa. Gluteeniton 
luomuamarantti kannattaa paahtaa 
kevyesti ennen keittämistä. Kypsyy 
30 minuutissa. Luomuamarantti-
hiutale sopii puuroihin, mysleihin ja 
leivontaan. Saatavilla 500g, 5kg ja 
25kg pakkauksissa.

HIRSSIÄ kasvatettiin keskiajalla ylei-
sesti Pohjoismaissa. Gluteenitonta 
herkullista luomuhirssiryyniä voi 
käyttää erittäin monipuolisesti ruo-
kien lisukkeena riisin tapaan.
Muista huuhtoa ryynit ensin kylmäl-
lä ja sitten kiehuvalla vedellä ennen 
keittämistä, jottei hirssi jää kitke-
räksi. Luomuhirssihiutale sopii mm. 
puuron valmistamiseen ja paahdet-
tuna mysliin. Intiassa hirssistä val-
mistetaan perinteistä bhakrileipää. 
Saatavilla 500g, 5kg ja 22,68 kg pak-
kauksissa.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(Jatkoa edelliseltä sivulta)

Hiutaleet, leseet,
jyvät ja jauhot
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QUINOA (kvinoa) on ikivanha viljelyskasvi, joka joutui syrjäytetyksi ns. 
maissivallankumouksessa Pohjois-Amerikassa. Pehmeän makuinen glu-
teeniton luomuquinoa kypsyy n. 15 minuutissa ja sitä käytetään riisin 
tapaan lisukkeena. Luomuquinoahiutaletta voi käyttää esim. puuroihin ja 
mysleihin. Jauhoja voi käyttää leivontaan muiden jauhojen seassa. Säilytä 
quinoa viileässä ja ilmatiiviissä astiassa, sillä rasvapitoinen siemen menee 
helposti pilalle. Saatavilla kotimaisena (SunSpelt) 400g, 5kg tai 20kg pak-
kauksissa. Ulkomaisena lisäksi 500g, 5kg ja 25kg pakkauksissa.

SOIJAJAUHOJA käytetään mm. kananmunan korvikkeena ruoanvalmistuk-
sessa. Soijajauhoilla voi suurustaa myös esim kastikkeita. Jauhoista voi 
myös valmistaa maitoa, jota käytetään muiden maitojen tapaan. Paahdet-
tua luomusoijajauhoa saatavilla 1 kg ja 20 kg pakkauksissa.

HASSELPÄHKINÄJAUHO, KOOKOSJAUHO JA MANTELIJAUHO* sopivat 
leivontaan ja ruoanlaittoon tuoden täyteläistä makua, proteiinia ja hy-
välaatuisia rasvoja. Luomupähkinäjauhoista on nopea valmistaa esim. 
herkkuletut! Jauhot on tehty 100% pähkinästä. Luomupähkinäjauhojen 
pakkauskoot vaihtelevat 500 g ja 10 kg:n välillä.  

HÄRKÄPAPUROUHE on loistava kotimainen tuote, jota voi käyttää patoi-
hin, keittoihin, pihveihin ja piirakoihin antamaan koostumusta, makua ja 
proteiinia. Tulee 500 g uudelleen suljettavassa pussissa.

KASVISPIHVIJAUHE kotimaisesta härkäpapurouheesta, hernerouheesta, 
vehnäjauhoista ja vehnähiutaleista. Lisätään vesi ja esim kasvisraaste. No-
peaa, herkullista ja terveellistä. Tulee 500 g uudelleen suljettavassa pus-
sissa.

• Amarantti, jyvä *
• Hasselpähkinäjauho, paahdettu*
• Hirssi, kuorittu jyvä/hiutale * 
• Kookosjauho*
• Kuskus, täysjyvävehnä
• Mantelijauho*
• Maissijauho*
• Polenta -karkea (maissisuurimo)*
• Popkornimaissi, jyvä*
• Quinoa, hiutale/jauho*

• Tattari, raaka jyvä /hiutale/jau-
    ho*  
• Riisi, täysjyvähiutale
• Soijajauho, paahdettu (ei GM)*
• Speltvehnä, helmijyvä, hiutale,
     jauho (erikoishieno/puolikar-
     kea/karkea/täysjyvä/sämpy-
     lä), jyvä, lese, manna: täysjyvä-
     ryyni/maustettu, rouhe, talk-
     kuna
• Vehnägluteeni, jauhe 

* Valikoimassamme on useita luontaisesti gluteenittomia tuotteita. HUOM. emme kuiten-
kaan voi luvata itse pakkaamillemme tuotteille 100% gluteenittomuutta, sillä varastossam-
me pakataan monia gluteenipitoisia tuotteita.

Hiutaleet, leseet,
jyvät ja jauhot
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Valikoimissamme on valmiita myslisekoi-
tuksia, muroja, hiutaleita ja rouheita joka 
makuun ja keittiöön! Varastostamme löytyy 
aina parhaat raaka-aineet myös kotitekois-
ten, esim. gluteenittomien myslien valmis-
tukseen, jolloin saat varmasti mieleisesi 
tuotteen!
Päivittäistavarakauppojen muropakettien si-
sällöstä suuri osa on suolaa, valkoista soke-
ria, huonolaatuisia öljyjä ja lisäaineita. OH:n 
valikoimiin on otettu ainoastaan huippulaa-
tuisia, puhtaita ja herkullisia aamiais- ja väli-
palamuroja sekä myslejä.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUMYSLI- JA
LUOMUMUROTUOTTEET

SUNSPELTIN kotimaisessa luomuvalikoimassa 
on vaihtoehtoja aamupalapöytään. 
Luomumuroja löytyy 130 g kartonkipakkauk-
sessa omenalla ja kanelilla maustettuna tai 
läpinäkyvissä 65 g - 130 g pusseissa täysjy-
väspelttinä, hunajalla tai suklaalla (ei luomu) 
maustettuna. Muroihin ei ole lisätty sokeria, 
vaan ne koostuvat yksinkertaisesti luomu-
speltvehnästä, luomumaissitärkkelyksestä, 
mausteista (hunaja, kanelijauhe, omena, kaa-
kaojauhe) ja ripauksesta kristallisuolaa. Lisäk-
si SunSpeltillä on spelthiutaletta, -rouhetta ja 
talkkunaa sekä hedelmillä ja marjoilla maus-
tettuja täysjyvä-speltmannaryynejä. Spelt on 
ns. alkuvehnä 10 000 vuoden takaa, jota mo-
net jalostetulle vehnälle herkistyneet sietävät 
paremmin.

REKOLAN herkkumyslissä maistuu puhdas 
kotipellon biodynaaminen vilja (vehnä, ruis, 
ohra ja kaura), joka on paahdettu kotileipo-
mon kiviuunissa. Luonnollista makeutta ja 
luonnetta tuovat OH:n herkulliset luomuru-
sinat ja hasselpähkinät. Mysliin ei ole lisätty 
sokeria! Mysli tulee 550g paperipussissa.

BULKKITUOTTET
Varastostamme löytyy reipas valikoima bulk-
ki- eli irtomyynti- ja suurkeittiöön sopivia mys-
lejä ja muroja 5 - 25 kg pusseissa.
• Hedelmä- ja pähkinämysli (sokeroima-

ton)
• Kaura muromysli

• Marjamysli
• Muromysli
• Spelt muromysli  
• Suklaa muromysli
• Suklaamysli
• Suklaamysli

GLUTEENITTOMAAN AAMUUN
Valikoimistamme löytyy irtotuottee-
na (pakkauskoko 250g)  yleensä ai-
nakin seuraavat rapeaksi paahdetut, 
makeuttamattomat murotuotteet, 
jotka sopivat myös gluteenittomaan 
ruokavalioon:
• Hirssimuro
• Riisimuro -täysjyvä

Muista myös aamiaispöydän suo-
sikit VALO 24h-pellavatuoteperhe 
sekä muut jauheet, rouheet ja mar-
jatuotteet! (Katso ’Jauheet, rouheet 
ja marjatuotteet’)

Huom. tuotteemme pakataan tilois-
sa, missä käsitellään gluteenipitoisia 
raaka-aineita sekä pähkinöitä!

Myslit ja murot



www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558Katso lisätiedot 

tuotevalikoimasta

nettisivuiltamme:

www.luomuruokatukku.fi/

kuvat
14

Hernekasveihin kuuluvat soikeat ja pyöryläi-
set pavut, linssit ja herneet tuovat tekstuu-
ria, makua ja väriä niin kasvis- kuin liha- ja 
kalaruokiin, keittoihin, patoihin, salaatteihin 
tai tahnoihin.
Vietä kulinaristisia huippuhetkiä marinoi-
dun mustapavun, kikherneestä valmistetun 
hummuksen, tomaatilla höystetyn valkoisen 
pavun tai mausteisen linssipadan seurassa! 
Mungpavuista itää raikkaan makeita ituja 
salaattiin ja soijapapu taipuu uskomattoman 
moneen käyttöön! 

ILOISET KYLPIJÄT
Pavut ja herneet tulee liottaa yön yli runsaas-
sa vedessä ja keittää pehmeiksi  (1-2h) puh-
taassa vedessä, jotta hernekasvien siementen 
sisältämät myrkylliset  proteiinit eli lektiinit 
hajoavat. Papuja voi myös idättää, jolloin nii-
den vitamiinipitoisuus nousee.

Linsseille riittää huuhtelu ennen kypsäksi keit-
tämistä (n. 30-45 min, punainen halkaistu vain 
15 min). Mikäli papujen ja linssien keitinve-
teen ilmestyy vaahtoa, on se hyvä kuoria pois.

Tee kätevää pikaruokaa: Keitä pavut ja linssit 
valmiiksi ja pakasta, jolloin voit lisätä ne suo-
raan jäisenä keittoihin ja patoihin!

OH:N VALIKOIMAN
LUOMUPAVUT

• Adukipapu
• Kikherne
• Mungpapu
• Mustapapu / Musta kidneypapu 
• Papusekoitus
• Pintopapu / Borlotti
• Punainen kidneypapu
• Ruskeapapu
• Soijapapu
• Soijapala  8 mm
• Valkoinen papu - Jumbo (Butter)
• Valkoinen papu - keskikokoinen
   (Canellini) 
• Valkoinen papu - pienikokoinen
   (Haricot)

Irtopapujen lisäksi valikoimissa on 
tölkkisäilykkeitä, kuten kikherne, 
kidneypapu ja pavut tomaattikastik-
keessa. Katso lisätiedot hinnastosta 
kohdasta Säilykkeet.

OH:N VALIKOIMAN
LUOMULINSSIT

• Musta linssi ‘Beluga’
• Punainen, halkaistu linssi
• Ruskea linssi
• Vihreä linssi  
• Keittosekoitus

 

Pavut, herneet ja linssit
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Valikoimaamme kuuluu maultaan ja laadul-
taan ensiluokkaisia vaaleita ja tummia luo-
muriisejä, joista löytyy jokaiselle oma suo-
sikkinsa. Lähde makuhermoja kutkuttavalle 
matkalle jasmiiniriisin, basmatirisiin, musta-
riisin, punariisin tai villiriisin seurassa! Puu-
rofanit voivat kokeilla perinteisesti risottorii-
sinä käytettyä Arboriota ihanan riisipuuron 
valmistamiseen. Risoton ystävät taas saavat 
italialaisten suosimasta Carnarolista vaihte-
lua. Valikoimamme luomuriisit on kasvatettu 
ja käsitelty ilman torjunta- ja lisäaineita. 
 
TUMMAA TAI VAALEAA -
AINA PUHDASTA JA HERKULLISTA
Suurin osa maailman riisistä tuodaan Aasi-
asta. Pyrimme pitämään valikoimissa myös 
esim. italialaisia herkkuriisejä. 
Tummat riisilaadut ovat ravitsemuksellises-
ti valkoisia rikkaampia ja maultaan voimak-
kaampia. Tummaksi riisiksi kutsutaan sekä 
hiomatonta täysjyväriisiä että kevyesti hiottua 
täysjyväriisiä, jolloin siinä on tallessa lähes 
kaikki riisikasvin alkuperäiset ravintoaineet.

KYPSENNÄ OIKEIN
Valkoinen riisi kypsyy jyvän paksuudesta riip-
puen 12-15 minuutissa, kun taas täysjyväriisi 
vaatii pehmetäkseen jopa 40 minuuttia. Tum-
mat lajikkeet soveltuvat paremmin ruokiin, 
joissa riisinjyvän on tarkoitus jäädä irtonai-
seksi. Risottoriisien (Arborio ja Carnaroli) taas 
kuuluu puuroutua hieman, vaikkakin jäädä 
sisältä ‘al denteksi’. Risottoa valmistaessa riisi 
kuullotetaan pannulla ennen nesteen vaiheit-
taista lisäämistä.

Varastostamme löytyy luomuriisiä kuluttaja-
ystävällisissä pakkauksissa, esim. 500g, ku-
ten myös teolliseen käyttöön sopivissa, esim. 
25kg pakkauksissa.

OH:N VALIKOIMAN LUOMURIISIT

TUMMA RIISI
Tumma riisi säilyy kypsentäessä irto-
naisena ja sopii todella monenlaisiin 
ruokiin. Tummasta riisistä voi myös 
hauduttaa esim puuron, kunhan 
sallii riittävän pitkän kypsennysajan 
(väh. 1h).

RISOTTO-/PUURORIISI
Vaalea  Arborio on Suomen käytetyin 
risottolaatu, joka soveltuu erinomai-
sesti myös herkullisen riisipuuron 
tekoon! Valmista risotto kuullotta-
malla riisi öljyssä ja lisäämällä neste 
vaiheittain. Tai tee puuroa keittäen 
ainakin 40 minuuttia.
Vaalea Carnaroli - Italian suosituin ri-
sottoriisi - sisältää vain vähän tärkke-
lystä. Riisiä on vaikea ylikypsentää, 
joten keittäjän on helppo säilyttää 
risottoriisille tyypillinen kiinteä ‘al 
dente’ - tuntuma.
(Jatkuu seuraavalla sivulla)

Riisi
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OH:N VALIKOIMAN LUOMURIISIT (jatkoa edelliseltä sivulta)

PUNAINEN RIISI
Makeahko punainen riisi, jota kasvatetaan pääasiassa Thaimaassa, saa vä-
rinsä tanniinista. Sopii seuralaiseksi monenlaisten ruokien kanssa.
Huom! Tämä riisi ei ole sama tuote kuin terveys- ja kosmetiikkatuotteiden 
yhteydessä käytetty punariisi, joka on punahomekäsiteltyä valkoista riisiä.

MUSTARIISI
Jännittävän täysjyväisen mustariisin perinteet johtavat muinaisen Kiinan 
keisareihin, jotka söivät tätä ‘kiellettyä riisiä’ yksinoikeudella uskoen sen 
terveyttä edistäviin ominaisuuksiin. Mustariisi saa mustapunertavan vä-
rinsä samoista luonnollisista flavonoideista, joita on myös mm. musta-
herukassa. Tätä riisiä kypsentäessä keittiöösi leviää vastapaistetun leivän 
aromi!  

BASMATIRIISI
Kapeajyväistä basmatiriisiä on kasvatettu vuosisatoja Intian alueella. Sitä 
saa sekä valkoisena että tummana. Basmati on hyvin aromaattinen riisi, 
joka tukee loistavasti voimakkaan mausteisia, täyteläisen kermaisia kas-
tikkeita. Saatavana tummana ja vaaleana.

JASMIINIRIISI
Pitkäjyväisen jasmiiniriisin juuret ovat thaimaalaisella maaperällä. Riisi on 
nimetty hienon ominaistuoksunsa perusteella. Riisin kuuluu olla takertu-
vaista kypsänä ja se on parhaimmillaan thaityyppisten kookosmaidolla, 
limelehdillä ja esim. korianterilla tai basilikalla maustettujen kastikkeiden 
kanssa. Saatavana tummana ja vaaleana.

VILLIRIISI
Pitkulainen villiriisi, eli intiaaniriisi on itse asiassa heinäkasvi. Pohjois-
Amerikan intiaanien käyttämää lajia viljellään nykyäänkin Kanadassa. 
Herkullinen villiriisi nautitaan usein muiden riisilajien seassa. Käytä lisuk- 
keena monipuolisesti  kasvisten, kalan tai lihan kanssa.

Riisipakkausten tavallisimmat koot ovat 500 g, 1 kg ja 5 kg.
Esim. tummaa basmatiriisiä on saatavilla 25 kg:n säkissä.

Riisi
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Terveelliset täysjyväiset spelt- ja durumveh-
nä on valmistettu 100% luomuviljasta. 
Hyvälaatuinen pasta ei vaadi monimutkais-
ta kastiketta, paras seuralainen voi koostua 
muutamasta raaka-aineesta. Pyöräytä teho-
sekoittimella vaikka luomupesto tuoreyrteis-
tä, ruususuolasta, extraneitsytoliiviöljystä, 
auringonkukansiemenistä ja cashewpähki-
nöistä.

Valikoimamme tumma pasta on valmistettu 
täysjyväluomuvehnästä. Täysjyväpastan keit-
toaika (7-10min) on pidempi kuin valkoisen 
pastan. Odotus kannattaa, sillä täysjyväveh-
nässä on mm. enemmän  proteiinia ja vähem-
män hiilihydraattia valkoiseen verrattuna (läh-
de: www.fineli.fi).

KOTIMAISET LUOMUPASTAT
SPELTVEHNÄSTÄ
Ravinteikkaasta täysjyväspeltvehnästä val-
mistetut kotilo-, kierre- ja nauhapastat ovat 
kotimaista SUNSPELTIN luomutuotantoa. Laa-
dukkaat pastat tulevat 330 g pusseissa tai 2,5 
kg laatikoissa.

LUOMU DURUMVEHNÄ- JA
SPELTVEHNÄPASTA ITALIASTA
Laadukkaat durumpastat tulevat Italiasta. 
Valikoimissa on täysjyväpastaa, makaronia ja 
spaghettia. Pastat tulevat suurkeittiöön sopi-
vissa 6 kg paketeissa.

KOTIMAISNEN PAPUPASTA LUOMU
HÄRKÄPAVUSTA
Proteiinirikas pasta, joka on valmistettu luo-
muhärkäpavusta ja luomuvehnäjauhoista. 
Keitetään n. 10 min. Helppoa ja herkullista 
terveyttä kotimaisesta huippukasvista!

OH:N VALIKOIMAN
LUOMUPASTAT

• Cappelli (kotilomakaroni) -täysjy-
väspelt, 330g tai 25kg
• Fussilli ((Kierremakaroni)) -täysjy-
väspelt, 330g tai 25kg
•Pappardelle(nauhamakaroni) -täys-
jyväspelt, 330g tai 25kg
         
• Gomitini/Ellbows -täysjyvävehnä
• Spaghetti -täysjyvävehnä

Huom. Ennakko- eli KIMPPAtilauk-
sella myös riisipastoja! Kysy lisää 
OH:n mahtavasta kimppatilausvali-
koimasta!

Huippu
kotimainen 
uutuus
uudessa
Zipper-
pussissa!

Pasta
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Puristettu Koroneiki-oliiveista, jotka 
tunnetaan ainutlaatuisen hedelmäi-
sestä maustaan. Tulee 500ml lasi-
pullossa tai 250ml kätevässä spray-
pullossa.

LA BIO IDEA EKSTRANEITSYT
Erinomainen ja monipuolinen luo-
muoliiviöljy  Italiasta kaikkeen ruo-
anlaittoon. Tulee 5 L kanisterissa.

KOOKOSÖLJYT

Kookosöljy sopii loistavasti ruoan-
laittoon ja paistamiseen, sillä sen 
koostumus ei muutu kuumissakaan 
lämpötiloissa. Kookosöljy muuttuu 
kiinteäksi alle 24°C lämmössä. 

AMANPRANA EKSTRANEITSYTKOO-
KOSÖLJY on täyteläinen aromiltaan 
ja se sopii loistavasti myös ihon 
hoitoon.
AMANPRANA EKSTRANEITSYT KOO-
KOS-OLIIVI-PALMUÖLJY on korkea-

luokkainen öljy joka sopii parhaiten 
paistamiseen. 

KOKOVITA KOOKOSPAISTOÖLJY on 
hajuton ja mauton, sillä siitä on pois-
tettu kookossokeri lämmittämällä. 
taloudellinen vaihtoehto kaikkeen 
paistamiseen, esim. uppopaistami-
seen.

Valikoimamme luomuöljyistä suurin osa on 
extraneitsytlaatua, joka tarkoittaa, että öljy 
on otettu talteen ensimmäisestä mekaani-
sesta puristuksesta. Tärkeimmät kriteerim-
me ovat öljyn ensiluokkainen maku, puhtaus 
sekä eettiset tuotantomenetelmät.

OIKEA ÖLJY OIKEASSA PAIKASSA
Kylmäpuristetut extraneitsytöljyt ovat öljy-
jen kuninkaallisia. Vain kaikkein arvokkain, 
puhdas öljytuote on erotettu puristuksessa 
syntyneestä nesteestä ilman jatkokäsittelyä 
tai mitään lisättyä. Teknisesti extraneitsytöljyt 
voidaan mitata happopitoisuuden perusteel-
la, mikä esim. oliiviöljyn kohdalla on maksi-
missaan 0,6 %. Neitsytöljyjen korkeampi hinta 
johtuu valmistusprosessin työläydestä.

Valitse oikea öljy oikeaan tarkoitukseen! Esim.  
hamppuöljy on parhaimmillaan sellaisenaan 
lisukkeena, eikä sitä suositella kuumentami-
seen. Parhaimman laatuiset oliiviöljyt sopivat  
myös paistamiseen, mutta maistuvat herkul-
lisimmalta kuumentamattomana. Kookos- ja 
palmuöljyt sopivat tyydyttyneen rasvapitoi-
suutensa ansiosta erinomaisesti koviin läm-
pötiloihin ja useampaankin paistokertaan. 

OH:N VALIKOIMAN LUOMUÖLJYT

LUOMUHAMPUNSIEMENÖLJY  
Pehmeän makuinen, kylmäpuristettu ykkös-
luokkainen herkkuöljy. Öljyä ei kannata kuu-
mentaa, vaan käyttää esim. salaatinkastik-
keena tai ripoteltuna kylmien ruokien päälle.  
Hampunsiemenöljyä arvostetaan monipuoli-
sen ravintokoostumuksensa ansiosta, ja sitä 
nautitaan usein myös ravintolisänä.

LUOMUOLIIVIÖLJYT

Valikoimamme luomuoliiviöljyt on valittu 
tuottajilta, joille öljy on intohimo ja sydämen 
asia. Kaikki ovat extraneitsyt-laatuisia. Saata-
villa useassa eri koossa 250 ml spraypullosta 
aina 5 l kanisteriin asti.

TERRA CRETA KYLMÄPURISTETTU
EXTRANEITSYT
Erinomaisen makuinen luomuoliiviöljy mo-
nesti palkitulta kreetalaiselta valmistajalta. 

Öljyt
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BYODON LUOMUSINAPPI*
Keltaisista ja ruskeista  sinapinsie-
menistä, viinietikasta, merisuolasta, 
erilaisista mausteista ja yrteistä val-
mistettu makean aromikas sinappi. 
Antaa potkua makkaralle, soijanakil-
le, hernekeitolle ja ruoalle kuin ruo-
alle. 100ml tuubissa.

KOOKOSMAITO -katso säilykkeet!

HUOM.
Kauttamme on varastovalikoiman 
lisäksi saatavilla valikoima erilaisia 
kastikkeita ja etikoita ennakko- eli 
KIMPPAtilauksena.

Valikoimaamme kuuluu erinomaisia luomu-
kastikkeita moneen käyttöön  – kaikki par-
haista raaka-aineista.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUKASTIKKEET JA 
LUOMUETIKAT
*= Vegaaninen

SANCHI LUOMURIISIVIINIETIKKA*
Riisiviinietikka kuuluu erityisesti japanilaiseen 
keittiöön. Voidaan  käyttää kuten muitakin 
etikkoja mm. salaateissa ja marinadeissa, 
mutta sopii erityisen hyvin sushiriisin sekaan. 
150ml lasipullossa. 

SANCHI LUOMUSOIJAKASTIKKEET*
GM-vapaat perinteisin menetelmin valmis-
tetut ja palkitut soijakastikkeet. Tamari on 
valmistettu ikääntyneemmästä soijamisosta, 
kun Shouy taas on kevyempi   kastike, joka 
sopii todella moneen käyttöön. Lorauta esim. 
aasialaistyyppisten kastikkeiden ja keittojen 
sekaan tai käytä dippikastikkeena sushille ja 
muille pikkupurtaville. 150ml lasipulloissa.
Tiesitkö? -Alle 1% Japanin elintarviketuotan-
nosta käyttää perinteisiä menetelmiä. Sanchi-
soijakastikkeet valmistetaan menetelmin, jot-
ka ulottuvat vuosisatojen päähän.

SUMA VIHREÄ LUOMUPESTO SICILIANO*
Maukas italialainen pestokastike, jossa mais-
tuu basilika,  manteli, oliiviöljy ja valkosipu-
li.  Sekoita pastan sekaan, lado paahtoleivän 
päälle, kalan kuorrutteeksi tai lisämausteeksi 
ruokaan kuin ruokaan. 190g lasipurkissa.
BYODON
LUOMUOMENAVIINIETIKKA*
Korkealaatuinen ja aromikas etikka sisältää 
100% kylmäpuristettua omenaa. Sekoita 
maukas salaatinkastike oliiviöljyn kera, lisää 
kastikkeisiin ja keittoihin sekä marinadeihin. 
500ml lasipullossa. 

BYODON
PREMIUM LUOMUKETSUPPI*
Erinomaisen kestsupin salaisuus on auringon 
kypsentävät tomaatit, raakaruokosokeri, viini-
etikka, suola ja mausteet. Esim. dipiksi paiste-
tuille perunoille. 500ml lasipullossa.

Kastikkeet ja etikat
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Et joudu pulaan kiireessäkään, kun pidät 
keittiön kaapissa hyvän varaston puhtaita 
luomusäilykkeitä.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUSÄILYKKEET JA 
KUIVAVIHANNEKSET

LUOMUTOMAATTISÄILYKKEET
Kuorittu kokonainen luomutomaatti, kuorittu 
luomutomaattimurska sekä luomukirsikkato-
maatti ovat kypsyneet Italian auringon alla. 
400 g tai 2,5 kg tölkeissä.
Luomutomaattipyre valmistetaan 100% au-
ringonkypsentämistä luomutomaateista. 
200g tuubissa.

LUOMUTÖLKKIPAVUISTA löytyy kikherne, kid-
neypapu sekä pavut tomaattikastikkeessa.  
400 g tölkeissä.
-Huom. Varastossamme on myös erittäin laa-
ja valikoima kuivapapuja, jotka vaativat lio-
tuksen ja keittämisen.

LUOMUMAISSISÄILYKE on tietenkin myös 
100% vapaa geenimanipuloinnista. 340g me-
tallipurkissa.

LUOMUETIKKAKURKUT
Kurkut on säilötty perinteisen reseptin mu-
kaan luomuetikkaan mausteena mm. luomu-
tuoretilli ja luomusinapinsiemen. Turhia säi-
löntäaineita ei kaivata! 670g lasipurkissa. 

LUOMUKOOKOSMAITO
Bionan kermaisen täyteläiseen luomukookos-
maitoon on  lisätty ainoastaan vettä ja luon-
nollista sakeuttamisainetta guarkumia. 400ml 
metallipurkissa.

LUOMUANANAS
Essinetialin makeat säilykeananakset tulevat 
paloiteltuna 400g metallipurkissa.

KUIVATTU LUOMUSIPULI on kätevä käyttää. 
Se on kuivattu heti viipaloinnin jälkeen ja 
pehmenee nopeasti kuumien ruokien seassa. 
250g ja 1kg pusseissa.

AURINKOKUIVATUT LUOMUTOMAATIT kui-
vataan nimensä mukaisesti auringossa italia-

laisen perinteen mukaan. Tomaat-
teihin on lisätty vain ripaus suolaa. 
Kilo kuivattua tomaattia vastaa n. 14 
kiloa tuoretta.
Huuhtele tomaatit ja laita likoamaan 
kuumaan veteen 30 minuutiksi, 
kunnes pehmenevät ja lisää halua-
maasi ruokaan. Voit myös valmis-
taa öljymarinadin ja säilöä tomaatit 
myöhempää käyttöä varten. Säilyy 
öljyssä jääkaapissa ainakin 2 viikkoa. 
250g ja 10kg pusseissa.

HUOM.
Kauttamme on varastovalikoiman 
lisäksi saatavilla valikoima erilaisia 
säilykkeitä ennakko- eli KIMPPAtila-
uksena.

Säilykkeet ja
kuivavihannekset
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Valikoimassamme on luomukuivayrttejä ja 
luomumausteita kaikkiin keittiöihin.  Näiden 
avulla luot ateriaasi Välimeren tuulahduksia, 
eksoottisia vivahteita tai kotoisan yrttitar-
han makuja.
Kuten kasvien viljelyssä yleensä, myös yrt-
titeollisuudessa käytetään torjunta-aineita. 
Kun maustat ruokasi luomuyrteillä, lautasel-
lesi ei livahda mitään ylimääräistä!

OH:N VALIKOIMAN SUMA LUOMUKUIVA-
YRTIT JA LUOMUMAUSTEET
Suman laaja luomuyrtti- ja luomumaustevali-
koima on pakattu 10 - 40 g kätevän kokoisiin 
kartonkipakkauksiin. Monilla Suman maus-
teilla on virallinen reilun kaupan merkki.

• Basilika
• Chilijauhe
• Inkivääri
• Juustokumina
• Kaneli 
• Kardemumma
• Korianteri
• Kuminansiemen
• Kurkuma
• Laakerinlehti
• Mausteseos
• Muskottipähkinä
• Mustapippuri
• Neilikka  
• Oregano
• Paprika
• Persilja
• Rakuuna
• Rosmariini
• Salvia
• Sinapinsiemen ruskea
• Tilli
• Timjami
• Unikonsiemen
• Valkosipulirouhe
• Yrttiseos

• kasvisliemikuutio (Kallo)

Huom! Valikoimamme mausteet pa-
kataan tehtaissa, joissa käsitellään 
selleriä, seesaminsiemeniä, pähki-
nöitä ja sinapinsiemeniä!

Yrtit ja mausteet
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Mikäpä olisikaan parempi kumppani luomu-
leivälle tai korpulle kuin herkullinen ja ter-
veellinen  luomulevite? Valikoimassamme 
on useita laadukkaita ja maistuvia tuotteita 
arvostetuilta valmistajilta, kuten Meridian ja 
Suma. Halusitpa sitten makeaa tai suolaista 
leivän päälle, meiltä löydät maukkaimmat 
vaihtoehdot, jotka kaikki sopivat  sekä glu-
teenitonta että vegaanista ruokavaliota nou-
dattaville!

MAKEAA JA SUOLAISTA
Sokeri, makeutus- ja lisäaineet, joita säily-
ketuotteet usein sisältävät, ovat huolenaihe 
monelle. Valikoimamme luomuhillot ja luo-
mulevitteet sisältävät vain luonnon omia ma-
keuttajia ja mausteita eikä niihin ole lisätty 
mitään tarpeetonta. Näitä herkkuja nautitaan 
hyvällä mielellä!

OH:N VALIKOIMAN LUOMUHILLOT JA LUO-
MULEVITTEET

LUOMUHILLO TEKEE HYVÄÄ
Englantilaiset Meridianin luomuhillot tule-
vat 284 g kuluttajakokoisissa lasipurkeissa. 
Hilloista löytyy monta makua, kuten ihana 
vadelma, pirteä kirsikka ja aurinkoinen appel-
siini. Näissä hilloissa ei maistu päällimmäise-
nä sokeri, sillä ne on makeutettu ainoastaan 
hedelmämehulla! Lisäksi hillot on valmistettu 
lyhyellä kuumennusajalla, jotta hedelmien ja 
marjojen aromit säilyisivät mahdollisimman 
tuoreena. Piristä hilloilla leipiä, näkkäreitä, 
juustoja, jogurttia, puuroa tai miksei teetäkin 
venäläiseen tyyliin!

PÄHKINÄÄ PÄÄLLE
Meridianin valikoimaan kuuluu todella laa-
dukkaat Maapähkinävoi, Cashew-voi, Cas-
hew-voi, Kurpitsansiemenvoi ja Mantelivoi, 
jotka tulevat 280 g kuluttajakokoisissa lasipur-
keissa. Pähkinävoin täyteläinen maku saadaan  
lähes 100% luomupähkinöistä tai -siemenistä. 
Vain ripaus merisuolaa tai pisara luomuöljyä 
on lisätty.  
Nauti pähkinävoi vaikka luomunäkkärin tai 
paahtoleivän päällä tai lisää lämpimiin ruokiin 
pähkinäistä pyöreyttä. Pähkinävoista saa kaik-
ki pähkinän hyödyt kätevässä muodossa!
Kaikki Meridianin levitteet sopivat vegaanista 

ja gluteenitonta ruokavaliota nou-
dattaville.

SEESAMIA
Suman luomuseesamtahnat eli ta-
hinit on valmistettu 100% luomu-
seesaminsiemenistä ja tulevat 340 g 
kuluttajakokoisissa lasipurkeissa.
Seesaminsiemenet on kuivapaah-
dettu eikä valmistuksessa ole käy- 
tetty muita öljyjä. Vaalea tahini on 
valmistettu kuorituista seesamin sie-
menistä ja tumma kuorimattomista. 
Herkullista tahinia voi käyttää leivän 
päällä levitteenä, dippinä tai ruoan 
lisukkeena. Tahini on kikherneiden 
ohella toinen pääraaka-aine hum- 
muksessa, jota on erittäin helppo 
valmistaa itse!
Kaikki Meridianin levitteet sopivat 
vegaanista ja gluteenitonta ruokava-
liota noudattaville.

HUOM.
Kauttamme on varastovalikoiman 
lisäksi saatavilla valikoima erilai-
sia hilloja ja levitteitä ennakko- eli 
KIMPPAtilauksena.

Hillot ja levitteet
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Raikkaat luomujuomat maistuvat hyvältä 
ilman lisäaineita ja keinotekoisia makeutus-
aineita! Valikoimassa on limsoja sekä hedel-
mä- ja marjamehuja eri valmistajilta niin tii-
visteenä kuin valmiina juotavaksi – kaikissa 
luonnon väreissä!

OH:N VALIKOIMAN LUOMUJUOMAT

LAPIN MARIA - LUOMUMEHUT JA SMOOTHIE
Lapin metsien puhtaat raaka-aineet maistuvat 
kotimaisissa luomumehujuomissa. Mehut on 
tehty luomumarjoista ilman tiivisteitä, lisätty 
on vain raikasta lähdevettä ja luomusokeria. 
Kätevän kokoiset 250 ml pantilliset pikkupul-
lot ovat valmiita juotavaksi. Loistava tuote 
esim kahviloihin ja kaupan kylmäjuomakaap-
piin! Säilyy avaamattomana huoneenlämmös-
sä. Makuina Mustikka ja Puolukka-vadelma.
Ihanan pehmeä luomu tyrnismoothie on lois-
tava pieni välipala, joka on valmistettu tyrni-ja 
omenamehusta sekä banaani- ja porkkanaso-
seesta.

BIOFRUTAL 100% LUOMUTÄYSMEHUT
Kypsistä luomuhedelmistä käsityönä tuorepu-
ristetut mehut maistuvat aidolta ja luonnolli-
selta, eivätkä kaipaa lisämakeutusta. 750 ml  
lasipullo riittää sammuttamaan useammankin 
janon. Kolme eri makua: Persikka, Päärynä ja 
Rypäle. Säilyy avaamattomana huoneenläm-
mössä. 

WHOLE EARTH - LUOMULIMUT
Sopivan hiilihappoiset ja raikkaan herkulliset 
limut on makeutettu hedelmämehuilla ja aga-
vesiirapilla. Limut tulevat 330 ml tölkeissä. Vä-
häkofeiinisen kolajuoman maku tulee aidosta 
kolapähkinästä. Lisäksi juomista löytyy Sitruu-
na, Inkivääri ja Seljankukka. Säilyy avaamatto-
mana huoneenlämmössä. 

BELVOIRIN LUOMUMEHUTIIVISTEET JA LUO-
MULIMUT viehättävät sekä maku- että näkö-
aistia. Makuina inkivääri tai seljankukka 250 
- 750 ml lasipulloissa.

ROCKS - LUOMUMEHUTIIVISTEET
Mehutiivisteet sopivat lasten kesteistä ai-
kuisten juomasekoituksiin. Yhdestä 740 ml 
pullosta saa 5  litraa valmista juotavaa. Rocks-

juomatiivisteperheestä löydät neljä 
makua: 5 punaista, Mustaherukka, 
Mustikka-Seljanmarja, ja Sitruuna. 
Säilyy avaamattomana huoneenläm-
mössä. 

ORGANIC COLLECTION
KUOHUJUOMAT
Kuplivat alkoholittomat juhlajuomat  
parhaisiin hetkiin. Kuohujuomissa 
maistuu ainoastaan 100% luomuhe-
delmät ja marjat hiilihapolla teräs-
tettynä. Ei lisättyä vettä eikä sokeria.
4 makua 750ml pulloissa: Vadelma, 
Mustikka, Mustaherukka ja Sitruu-
na-Omena.

ALL I NEED
Hyvinvointijuoma vihreästä teestä ja 
supermarjoista. Herkuullinen sekoi-
tus piristävää juomaa ilman lisättyä 
sokeria. 250 ml tölkissä.

COCOFINA (ei luomu)
100% kookosvesi on tehokas ja puh-

das palautumisjuoma. 500 ml muo-
vipullossa.

SESONKIJUOMIA
Valikoimastamme löytyy juomia eri 
sesonkeina, kuten glögiä tai koivun-
mahlaa. Kysy lisää!

HUOM.
Kauttamme on varastovalikoiman 
lisäksi saatavilla valtava valikoima 
erilaisia juomia ennakko- eli KIMP-
PAtilauksena.

Juomat
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Varastossamme on valinnan vaikeuteen asti 
(yli 100 erilaista) luomutee-, yrtti- ja mauste-
haudukkeita energiseen aamuun, innovatii-
viseen iltapäivään ja rauhalliseen iltaan. Vali-
koimaamme otettu myös muutama erilainen 
luomukahvi, joissa, kuten teelaaduissamme-
kin, yhdistyvät täyteläinen maku ja eettiset 
tuotantoperiaatteet. 

Valtaosa maailman vientiteestä ja kahvista 
viljellään kehitysmaissa ja tuotantoon liittyy 
eettisiä ongelmia. Valikoimamme tuotteet 
tulevat sertifioiduilta tuottajilta, joiden laa-
tukriteereihin kuuluu puhtaan luomutuo-
tannon lisäksi ympäristöystävällisyys ja reilu 
kauppa.

TEEN MONET MUODOT
Teeksi voidaan kutsua vain teepensaan leh-
distä valmistettuja laatuja, jotka jaetaan mus-
taan, valkoiseen, vihreään ja keltaiseen tee-
hen riippuen valmistusnetelmästä. Teelehdet 
sisältävät kofeiinia (teeiiniä), teaniiniä ja tan-
niinia. Valikoimasta löytyy myös kofeiinitonta 
mustaa teetä.
Yrttiteeksi usein kutsutuista luomuhauduk-
keista löytyy makuelämyksiä kotoisasta kamo-
millasta hunajaiseen rooibosteehen, pirteisiin 
marjasekoituksiin, uudistavaan inkivääriin ja 
raikastavaan minttuun.

MAKSIMOI MAKUNAUTINTO
Teen oikealla haudutusajalla ja lämpötilalla on 
väliä:
-Musta tee 80-95°C
-Vihreä ja valkoinen tee 70-80 °C 
-Yrttihaudukkeet ei yli 90°C 
Anna teen hautua vain niin kauan (3-10 min), 
että juoma on saavuttanut haluamasi tum-
muusasteen. Tee kitkeröityy pitkällä haudu-
tusajalla.
Kokeile myös jääteetä kesähelteellä lisäämällä  
viileään teeveteen jääpaloja tai jäisiä marjoja.

MUSTAN TEEN voimakas maku syntyy lehtien 
hapetuksen ansiosta.
Assam on voimakkaan, mutta pehmeän ma-
kuinen lajike.
Bergamotilla maustettu hienostuneen vivah-
teikas Earl Grey maistuu parhaalta sellaise-

naan tai sitruunaviipaleen kanssa 
nautittuna.
Mustaa Chaiteetä hallitsee idän 
mausteiset aromit, kuten karde-
mumma, kaneli ja mustapippuri. 
Nauti sellaisenaan tai intialaiseen 
tapaan maidon, kanelin ja ruoko-
sokerin tai hunajan kera.

VIHREÄ TEE  kuuluu vuosituhansia 
vanhoihin aasialaisiin perinteisiin. 
Teetä ei hapeteta, vaan lehtien an-
netaan ‘lakastua’ ennen kuivaamis-
ta.  Moni vannoo maustamattoman 
vihreän teen nimeen, toiset kaipaa-
vat masuteiden tuomaa vaihtelua: 
Vihreän teen vaikutuksista voivat 
kaikki nauttia valitsemalla mielei-
sensä vihreä tee- ja yrttisekoituksen. 

VALKOINEN TEE kuuluu myös mm. 
Kiinan ja Japanin perinteisiin. Ar-
vokkaat teelehdet kerätään pensaan 
yläosan nupuista ja kärkilehdistä. 
Teetä ei hapeteta ja lehdistä hautuu 

hennon kellertävää, lempeän hieno-
aromista juomaa.  
Valkoista luomuteetä saa mausta-
mattomana tai esim. vadelmalla tai 
appelsiinillä maustettuna.

(Jatkuu seuraavalla sivulla...)

Teet, haudukkeet 
ja kahvit



www.luomuruokatukku.fi / myynti@luomuruokatukku.fi / 050 559 1558 25         

(Jatkoa edelliseltä sivulta...)
Luomutee, -hauduke- ja kahvivalikoimaame yhdistää kunnioitus elinym-
päristöämme kohtaan. 

OH:N VALIKOIMAN LUOMUTEET, -HAUDUKKEET JA -KAHVIT

TEET JA HAUDUKKEET
ENGLISH TEA SHOP valmistaa laadukkaita ja aromikkaita luomutee- ja luo-
muyrttihaudukkeita. Haudukkeita on saatavilla 20 pss kartonkipaketeis-
sa, jotka ovat sekä laadukkaita, maukkaita että huokeita. Samoja ihania 
tee- ja haudukelaatuja löytyy kartonkisista lahjalajitelmista (6 erilaista / 
yhteensä 48 pss).  Kun haluaa todella luksusta, ETS aromisuojatut metalli-
pakkaukset ovat oiva valinta 15 pyramidipussin metallisissa putkiloissa tai 
72 pussin (9 erilaista) lahjalajitelmana.

PUKKA luomuteet ja -haudukkeet tulevat 20 yksittäispussin pakkauksissa.
Pukka ei ole syyttä makutestivoittaja. Pirteän monipuolisissa raaka-aineis-
sa maistuu myös hyvä mieli. Pukka tekee suoraa yhteistyötä pienviljelijöi-
den kanssa eri maissa ja takaa heille hyvän toimeentulon tekemästään 
työstä.

YOGIN poikkeuksellisen laajasta valikoimasta löytyy monenlaisia luomu-
teelaatuja sekä luomuyrtti- ja maustesekoituksia. Kaikkia yhdistää idän 
mausteiset aromit ja kokonaisvaltainen terveyteen, henkiseen hyvinvoin-
tiin ja tasapainoon liittyvä filosofia. 

CLIPPER on saavuttanut vakaan sijan luomuteemarkkinoilla ympäri maa-
ilman. Vuosien kokemuksella valmistetut luomuteet ja -yrttihaudukkeet 
ovat olleet kotimaassaan Iso-Britanniassa makutestivoittaja jo useana 
vuonna. 

KAHVIT
SUMAN reilussa Yirgacheffe luomukahvipavuissa on pehmeä aprikoosiin 
ja sitrukseen vivahtava aromi. Etiopialaista lajiketta arvostetaan erikoisen 
hienoaromisena kahvina. Pavut kannattaa jauhaa juuri ennen kahvin val-
mistamista.

CLIPPERIN reilu tumma ja keskitumma pikakahvi on tehty täyteläisestä 
Arabica luomukahvista. Kahvipavut paahdetaan, jauhetaan ja pakastekui-
vataan täysin luonnollisin menetelmin tuoreen, intensiivisen maun takaa-
miseksi.

HUOM.
Kauttamme on varastovalikoiman lisäksi saatavilla valikoima erilaisia tee- 
ja kahvilaatuja ennakko- eli KIMPPAtilauksena.

Teet, haudukkeet 
ja kahvit
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Kaakao ja carob, eli Johanneksen leipäpuu-
jauhe, ovat ulkonäöltään ja käyttöominai-
suuksiltaan hyvin samankaltaisia,  vaikka 
maultaan ne eroavatkin toisistaan selkeästi.
Kaakao jauhetaan kaakaohedelmän pavusta. 
Kaakaopuu kasvaa luonnonvaraisena troop-
pisessa Etelä-Amerikassa ja viljeltynä kaikis-
sa kuuman vyöhykkeen maissa.  Kaakaopa-
vun tuotannon eettisyyteen kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota ja me OH:lla otamme 
suuntauksen ilolla vastaan. Mielestämme 
kaakaon ei kuulu olla halpatuote, vaan hie-
nostunut makuelämys, joka rakentuu kor-
kealuokkaisista raaka-aineista.

Carobjauhe saadaan niin ikään hedelmä-
puusta, jota on hyödynnetty Välimeren alu-
eella antiikin ajoista lähtien. Carob on suosit-
tu suklaan, kaakaon ja kahvin kevyempänä 
vastineena.
Juomajauheisiimme ei ole lisätty maitojau-
hetta, jolloin ne sopivat myös vegaaniruoka-
valioon. 

OH:N VALIKOIMAN LUOMUKAAKAO

Kaakaopavun terveysvaikutuksista puhutaan 
paljon. Papu sisältää kofeiinin tapaista teobro-
miinia, jolla on lievästi piristävä vaikutus. Kaa-
kao tunnetaan myös mielihyvää tuottavana 
aineena. Voit käyttää jauheita leivontaan tai 
valmistaa mieltymyksiesi mukaisen kuuman 
tai kylmän juoman.

KAAKAOJAUHE 100%
Itse pakkaamamme korkealuokkainen kaako-
jauhe sisältää 10 - 12% rasvaa. Saatavilla 500 
g tai 5 kg pakkauksissa. Sopii niin leivontaan 
kuin juomaksi, jolloin sekaan lisätään kuuma 
neste sekä haluttu määrä makeutusta. 

GREEN & BLACK’S luomukaakao on makeut-
tamaton korkealaatuinen kaakaojauhe. Jau-
heessa on ainesosina kaakaopavun lisäksi 
vain kaliumkarbonaattia (kiteinen suola, jota 
käytetään happamuudensäätöaineena). Sopii 
niin leivontaan kuin juomaksi, jolloin sekaan 
lisätään kuuma neste sekä haluttu määrä ma-
keutusta. Kaakao tulee 125 g tyylikkäässä kar-
tonkipurkissa.

VIVANIN Cavi luomukaakaojauhe on 
valmis juomajauhe lasten makuun. 
Sisältää ainoastaan vähärasvaista 
kaakaojauhetta sekä raakaruoko-
sokeria. Lisätään vain kuuma maito 
tai vesi. Pakattu 400 g pussiin.

AMANPRANAN GULA JAVA luomu 
täyskookossokerikaakao on harvinai-
nen elämys! Korkealuokkainen kaa-
kaojauhe on makeutettu kookoksen 
kukinnosta saatavalla kallisarvoisella 
sokerilla, jossa on hyvin alhainen GI-
arvo* Sokeri ei maistu kookokselta, 
vaan se muistuttaa täysruokosoke-
ria. Jauheseos on erinomaisen peh-
meän ja vaniljaisen makuinen ja on 
taatusti myös lasten mieleen!
Sekoita ruokalusikalliseen jauhetta 
n. 2 dl kuumaa vettä tai maitoa ja 
juoma on valmis nautittavaksi.
Gula Java kaakao tulee 390g ja 
1300g lasipurkeissa.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUCAROB  
-ELI JOHANNEKSEN LEIPÄPUU
Carobhedelmässä on paljon vähem-
män rasvaa kuin kaakaopavussa ja 
sen luontainen makeus on monelle 
maistajalle, yleensä myös lapsille, 
täysin riittävä. Jauhetta käytetään 
kuumiin juomiin tai leivontaan.
Carobjuomaan sopivat mausteeksi 
esim. luomuraakaruoko- tai kookos-
sokeri, vanilja ja kaneli.
Pakkaamaamme carobjauhetta saa 
500g kuluttaja- ja 5kg teolliseen 
käyttöön sopivassa koossa.

HUOM.
Kauttamme on varasto-
valikoiman lisäksi saata-
villa valikoima erilaisia 
kaakaotuotteita en-
nakko- eli KIMPPAtila-
uksena.

 Kaakao ja Carob
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Suklaan tärkein raaka-aine saadaan kaaka-
opuun hedelmän siemenestä,  eli kaakaop-
avusta. 
Suklaan tuotannon eettisyyteen kiinnitetään 
yhä enemmän huomiota ja me OH:lla otam-
me suuntauksen ilolla vastaan. Mielestäm-
me suklaan ei kuulukaan olla halpatuote, 
vaan hienostunut makuelämys, joka raken-
tuu korkealuokkaisista raaka-aineista. 

Ketään ei jätetä ilman. Huomioimme erilai-
set yksilölliset mieltymykset ja rajoitteet va-
likoimassamme, josta löytyy kaikille suklaa-
faneille tummia ja vaaleita, maustamattomia 
ja maustettuja suklaita. Olemme huomioi-
neet myös vegaani- gluteenitonta, pähkinä-
töntä tai soijalesitiinitöntä ruokavaliota nou-
dattavat.

OH:N VALIKOIMAN LUOMUSUKLAAT
* Sisältää soijalesitiiniä

VIVANI
Upea valikoima Vivanin 100 g luomusuklaale-
vyjä takaa, että jokaiselle löytyy oma suosik-
kinsa! Saksalainen perheyritys valmistaa am-
mattitaidolla tummia, maito- ja valkosuklaita 
parhaista raaka-aineista. Vivani välittää raaka-
aineidensa alkuperästä ja tukee viljelymene-
telmiä, joista hyötyvät kaikki osapuolet.

GREEN DREAM*
Reilun kaupan hedelmäiset luomusuklaat 
nnovatiivisissa pakkauksissa.
Valikoimasta löytyy 55 g ja 85 g kartonkipak-
kauksia sekä 30 g patukoita maustettuna mm. 
mustikoilla, karpaloilla ja kirsikoilla.

BALANCE (ei luomu)
Stevialla makeutetut herkulliset suklaat täysin 
ilman sokeria. Kolme suosikkimakua 85 g le-
vyinä: Tumma suklaa, Mai-
tosuklaa ja Maitosuklaa-
hasselpähkinä.

VOI HYVIN*
Komppa-Seppälän luo-
muhunajan tuotantoon 
erikoistunut tila on suun-
nitellut huolella ihanat 
patukat, joissa yhdistyvät 

luomusuklaa, kotimainen luomuhu-
naja ja kotimaiset luomumetsämar-
jat. Kolme kotoisaa makua 35 g:n 
patukoissa*: Hunajasuklaa tumma, 
Hunajasuklaa mustikka, Hunajasuk-
laa puolukka. 

KULTASUKLAA
Kotimainen  perheyritys Kultasuklaa 
valmistaa kahdenlaista täyteläistä 
luomusuklaata käsityönä. Tumma 
suklaa 75%, Tumma suklaa mustikka 
sekä Maitosuklaa*  tulevat 80 g levyi-
nä.

GREEN & BLACK’S*
Luomusuklaan pioneeri Green & 
Black’s on saavuttanut vakiopaikan 
korkealuokkaisen ja eettisesti tuo-
tetun suklaan valmistajana. Suklaita 
löytyy maustamattomina ja maustet-
tuna 100g ja 35g levyinä.

PLAMIL
Vegaanituotteille omistautunut eng-

lantilainen pieni 
s u k l a a t e h d a s 
vuodesta 1965. 
Plamil-suklaa on 
turvallinen vaih-
toehto maitoa, 
gluteenia,  päh-
kinöitä tai soija-
lesitiiniä välttä-
ville henkilöille. 

Tummia ja vaaleita laatuja, joissa on 
maidon sijaan käytetty riisijauhoa. 
Suklaita löytyy maustamattomana tai 
maustettuna, kuten appelsiini-karpa-
lo, rommi-rusina, inkivääri, cayenne 
ja minttu. Suklaat tulevat 40g, 50g, 
95g ja 100g levyinä.

Lisäksi vaihtelevia sesonkituotteita 
kuten joulusuklaata ja pääsiäismu-
nia. Kysy lisää myyntitiimiltä!

Suklaa
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Huoli makeisteollisuuden käyttämistä keino-
tekoisista väri-, säilöntä- ja makeutusaineista 
on aiheellinen, varsinkin lasten suosimissa 
värikkäissä makeisissa. Valikoimastamme löy-
tyy herkullisia luomuvälipaloja sekä suolaisen 
että makean pikkunälkään  - ilman lisäaineita.
 
OH:N VALIKOIMAN SUOLAISET VÄLIPALAT

RUISLANDIAN rapeat ruisnapit ja -lastut on val-
mistettu kotimasesta ruikiista, jota siivittää hi-
malajan ruususuola. Ne sopivat koktailpalaksi 
herkkutäytteen kera tai juustotarjottimelle.
• Natural (luomu)
• Pesto (ei luomu)
• Savuporo (ei luomu)

SUNSPELTILLÄ on täysjyväluomuspeltvehnästä 
valmistettua näkkileipää kolmea erilaista.
• Maustamaton
• Shiitakkeella & sipuli
• Mustikka & nokkonen
 
OH:N VALIKOIMAN MAKEAT VÄLIPALAT JA
MAKEISET

VÄLIPALAPATUKAT
9 Bar-hamppu-välipalapatukka (50 g) on annos 
proteiinia ja ener-
giaa. Patukassa 
maistuu viisi 
erilaista siemen-
tä sekä carobin 
pehmeän makea 
aromi. 
Fruitus-patukat 
ovat marjaisen 
raikas välipala. Kaksi makua (35 g): Kaura-mar-
ja ja Kaura-granaattiomena-mustikka. Makeus 
hedelmämehusta. 

ORGANICAN suklaapatukat ovat vegaanisia. 
Kaksi herkkumakua: Nougat & tumma suklaa ja  
Kookos & tumma suklaa.

LAKRITSIN JA SPELTIN LOISTAVA LIITTO
SunSpeltin herkkullisessa luomulakussa mais-
tuvat täysjyväpeltjauhojen lisäksi kookossokeri, 
lakritsijuuri, anisöljy ja Himalajan kristallisuola! 

Tästä ei laku parane! 

KAIKISSA VÄREISSÄ
Vain luonnollisia ainesosia sisältävät 
makeiset, kuten Just Wholefoods 
nallekarkit ja suklaapäällysteiset 
pähkinät ja hedelmät ovat herkku-
pöydän ja leffaillan supersuosikkeja.
Hedelmäkarkkien väri saadaan ni-
mensä mukaan aidoista hedelmä- 
tai vihannesmehuista ja makeus luo-
musokerista.
Nämä makeiset eivät myöskään si-
sällä muita lisä- tai säilöntäaineita 
eivätkä liivatetta.

Huom. OH:n Luomusuklaalevyt ovat 
omana tuoteryhmänään!

Välipalat ja makeiset



Olemme tamperelainen luomutoimija. Valikoimassamme on suomalaisten 
tuottajien luomutuotteita, maahantuomiamme suosittuja brändituotteita 

ja itse pakkaamiamme kuivatuotteita.
Varastovalikoimastamme löydät yli 700 luomutuotetta.

Panostamme aina laatuun ja herkullisuuteen.
 

Tervetuloa asiakkaaksemme!

-250€ tilaukset kaikkialle Suomeen
ilman toimituskuluja

-Tilaaminen sähköpostilomakkeellamme
on helppoa

-Voit tilata myös puhelimitse 050 595 1558

OH-luomuruokatukku
PL 14, 33721 Tampere

myynti@luomuruokatukku.fi

www.luomuruokatukku.fi - Organic Health Oy 

-Yli 700 luomutuotetta varastovalikoimassa ja hyvää palvelua!


