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V
almistajan pitää varmistaa, ettei glu-

teenia pääse vahingossa gluteenitto-

miin tuotteisiin.

”Meillä tällä leipomossa käsitellään 

vain gluteenittomia raaka-aineita, olemmehan 

gluteeniton leipomo. Raaka-aineiden toimitta-

jilta vaaditaan  myös gluteenittomuustodistus. 

Näin varmistamme, ettei piilogluteenia missään 

tuotteissa ole”, painottaa Gluteeniton Leipomo 

ILONAn toimitusjohtaja Mira Lindqvist.

”Meille on tärkeää, että myös erityisruokavalio-

ta noudattavat saavat maukkaita vaihtoehtoja.”

Suomessa on keliakiaa ja muita immuuniperäi-

siä sairauksia paljon. Moni sairastaa keliakiaa tai 

vilja-allergiaa tietämättään. 

”Meillä oli perheessä aikoinaan lapsella ongel-

mana kovat vatsavaivat ja jatkuvat korvatulehduk-

set. Tutkimusten jälkeen lapsella todettiin allergia 

kotimaisille viljoille ja maidolle. Elämä helpottui 

kun oikea ruokavalio löytyi. Voin omasta koke-

muksesta sanoa, että kaikki kivet kannattaa kään-

tää ja etsiä tietoa, ja keskustella lääkärin kanssa 

tutkimuksiin pääsystä. Tietoa ja osaamista kyllä 

löytyy, Lindqvist rohkaisee. Terveyttä on muka-

vampi hoitaa, kun sairautta. Suolistomme on siinä 

erittäin tärkeässä osassa, siksi meidän tulee pitää 

siitä hyvää huolta. Tämän olen saanut oppia hen-

kilökohtaisesti”, naurahtaa Mira Lindqvist. 

Ajatus omasta gluteenittomasta leipomosta läh-

ti juuri tästä liikkeelle. Omia tuotteita kehiteltiin 

monien kokeilujen kautta.

”Leivät, sämpylät, pullat, munkit ja lihapiirakat 

leivotaan yhtä herkullisen näköisiksi kuin tavalli-

setkin. Maku on myös saatu kohdilleen. Täytyyhän 

elämän maistua myös erityisruokavalioisillekin, 

niin kuin mottommekin kertoo. Kun aloitimme 

leipomon, oli gluteenittomien leivonnaisten vali-

koima aika suppea kahviloissa, kaupoissa ja ravin-

toloissa. Usein niitä pitää vieläkin erikseen kysyä. 

Olisi tärkeää, että ammattikeittiöissä ja -ravin-

toloissa otettaisiin paremmin erikoisruokavaliot 

huomioon”, toteaa Mira Lindqvist.

Gluteeniton Leipomo ILONA Lempäälässä 

valmistaa suolaisia ja makeita leivonnaisia eri-

tysruokavaliota noudattaville. Leipomosta löytyy 

gluteenittomien tuotteiden lisäksi laktoositto-

mia, maidottomia, munattomia ja vege tuotteita. 

Tuoteselosteisiin on tarkkaan merkitty, mitä ne si-

sältävät, joten asiakkaat voivat siitä vielä tarkistaa 

onko tuote varmasti sopiva omaan ruokavalioon . 

Leipomon tuotteita löytyy mm. Prismoista, 

Citymarketeista ja kahviloista, eri puolilta 

Etelä-Suomea. ”Meiltä voi myös tilata kaikki lei-

vonnaiset vieraille ja juhliin. Leipomomyymälän 

yhteydessä on oma kahvio, joka on auki torstais-

ta lauantaihin. Tilattuja tuotteita voi noutaa myös 

muina arkipäivinä”, Mira Linqvist kertoo.

Gluteeniton ruokavalio 
vaatii tarkkuutta
Keliakiaa sairastavilla on elimistön oma puolustusjärjestelmä hyökännyt 

elimistöä vastaan ja saanut aikaan tulehdusreaktion suolistossa. 
Suoliston nukka vaurioituu niin kauan kuin sinne tulee vähänkin 

gluteenia. Tämän takia on erittäin tärkeää, että keliakia ruokavaliota 
noudattava voi luottaa ruoan puhtauteen ja terveellisyyteen. 
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