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Hankkeen alussa kartoitimme sen hetkisten tavarantoimittajien tarjolla olevat 
luomutuotteet, joista valitsimme helpoimmat. Välittömästi luomuksi vaihdettiin mm. 
maito, kaurahiutaleet ja kahvi. Seuraavassa elintarvikehankinnassa luomu huomioitiin 
sitten jo kilpailutusvaiheessa ja luomun käyttöprosentti on kohonnut tasaisesti.

Case: nakkikeitto
Aloitimme vuoden 2019 keväällä yhteistyön Tammisen kanssa, sillä he olivat 
kiinnostuneita kehittelemään ammattikeittiökäyttöön soveltuvan luomunakkipalan. 
Tuote osoittautui todella hyväksi, mutta seuraavaksi esteeksi muodostui, ettei nakin 
seuraksi ollut saatavilla kotimaisia jalostettuja tuoreita luomukasviksia. 
Luomuelitarvikepäivillä Helsingissä istahdimme sitten samaan kahvipöytään Tammisen 
ja Tuoreverkon edustajien kanssa ja yhdessä päätimme ottaa tavoitteeksi tehdä 
kotimaisista luomuraaka-aineista valmistettu nakkikeitto. 
Tämä kehitystyö oli haastava, innostava ja monivaiheinen, mutta nakkikeittoa tarjottiin 
viimein kaikissa Salpauksen ravintoloissa 10.11.2020. 

Nakkikeitto-case osoitti, että pelkkä reseptin suora kääntäminen tavallisesta luomuksi ei 
toimi, sillä näinkin yksinkertainen resepti vaati pitkää ja perusteellista yhteistyötä 
onnistuakseen. Luomutuotteet, varsinkin ammattikeittiöön sopivat pakkauskoot, ovat 
vielä isommissakin tukuissa selkeässä vähemmistössä, erikoisempien raaka-aineiden 
saanti on hyvin epävarmaa ja hinta usein moninkertainen, sillä tuote ei usein kuulu 
tukun perusvalikoimaan.
Päätimme ajatella yksinkertaisemmin. 
Luomun lisääminen ammattikeittiöissä onnistuu, jos sen käyttö on helppoa eivätkä 
kustannukset karkaa käsistä. Tuloksena tässä esityksessä olevat reseptit, joissa nuo kaksi 
kohtaa täyttyvät, mutta eivät ole 100 % luomua.

Toivomme jatkossa yhteistyötä ja yhteishankintoja eri alueiden keittiöiden välillä. 
Ongelmat ovat usein samoja ja niitä on helpompi ja hauskempi ratkoa yhdessä.

Reseptien kehittäjänä ja testaajana on toiminut kokki Anita Kauhala-Antonopoulou, 
taustatekstit hankkeen vastuuhenkilö Heli Jurkkola.

Mistä aloitimme ja kuinka päädyimme Salpauksessa 
tinkimään luomun käytöstä luomuresepteissä
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Ammattikeittiö reseptien 

kehittämistyö

Hyvän makuista,

ravitsemuksellisesti 

laadukasta ja

ympäristön kannalta

kestävää ruokaa!

Valintoja

Sitoutumista

Paikallista ja alueellista

Yhteistyötä



Hernekeitto

Luomuprosentti: 50 % Annoshinta: 0,50 €

Tavanomainen 
hernekeitto
0,44 € / Kg  
-Herne 0, 71 € / kg
-Luomuherne 1,31 €/kg



Kasvishernekeitto

Luomuprosentti: 83 % Annoshinta: 0,21 €

Tavanomainen 
Kasvishernekeitto 0,19 €

Herne 0,71 € / kg
Luomu herne 1,31 €/kg



Pannukakku

Luomuprosentti: 98 % Annoshinta: 0,25 €

Tavanomainen 
Pannukakku 0,14 €



Jauheliha-kaalilaatikko

Luomuprosentti: 97 % Annoshinta: 1,39 €

Tavanomainen € 1,16 € annos
Luomu ohra



Kasviskaalilaatikko

Luomuprosentti: 89 % Annoshinta: 0,86 €

Tavanomainen 0,75 € annos



Nakkikeitto

Luomuprosentti: 96 % Annoshinta: 0,94 €

Tavanomainen 0,50 €
-Luomunakki  n.55 % kustannuksista
-Tuore luomu porkkana, lanttu, purjo ja 
peruna n.40 % kustannuksista



Linssijuureskeitto

Luomuprosentti: 92 % Annoshinta: 0,67 €

Tavanomainen 0,72€
-Luomu linssi
-Tuore luomu porkkana, 
lanttu, purjo ja peruna



Liha-makaronilaatikko

Luomuprosentti: 93 % Annoshinta: 1,05 €

Tavanomainen 0,60 €
Jauhelihaa 70 g annos

Luomujauhelihaa 55 g annos
Mahdollisuus valintoihin: maitoa, 
kananmunaa, pastaa, jauhelihaa



Kasvismakaronilaatikko

Luomuprosentti: 73 % Annoshinta: 0,87 €

Kananmunien saatavuus 
hyvä
-makaronia- maitoa-
kananmunia luomuna



Palapaisti

Luomuprosentti: 88 % Annoshinta: 1,71 €

Tavanomainen 1,34 €

Luomu naudanlihakuutio
-Hyvä koko
-Vaatii hiukan hauduttamista



Kasvismakaronilaatikko

Luomuprosentti: 37 % Annoshinta: 1,40€

Kreikkalainen lihapata

Tavanomainen 1,36 €   100 g lihaa/annos
Luomu               1,40 €     70 g lihaa/annos
• Teemapäiviksi laadukasta luomulihaa
• Käytetään kasviksia ja vähennetään 

punaista lihaa



Kasvismunakasrulla

Luomuprosentti: 71 % Annoshinta: 0,48 €

Härkäpapua Mustialan
luomutilalta
-erinomainen maku ja 
rakenne
-kypsyy nopeasti



Luomuprosentti: 85 % Annoshinta: 0,76 €

Nakkikastike

Tavanomainen 0,21
-Luomu vehnäjauhojen 
saatavuus hyvä



Jauhelihakastike

Luomuprosentti: 90 % Annoshinta: 1,06 €

Tavanomainen 0,61  €



Bolognesekastike härkäpavulla

Luomuprosentti: 73 % Annoshinta: 0,91 €

Tavanomainen 0,67 € /Lihaa 80 g annos
Luomu/härkäpapu/ Lihaa 58 g annos



Kasvisbolognese

Luomuprosentti: 98 % Annoshinta: 0,51 €

Kuorelliset 
luomuvihannekset

Kasvisbolognesekastike 
härkäpavulla



Välimeren pastavuoka

Luomuprosentti: 55 % Annoshinta: 1,10 €

Kuorellista 
luomuhärkäpapurouhetta
( Mustiala) Lihaa 46 g 
annos



Alueellista yhteistyötä


