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Uutuustuotteita ja -laitteita Julkaisuja

Levitettävä Lauantai
Levitettävä Lauantai on uutuustuo-
te, jossa yhdistyvät Wigrenin her-
kullinen Lauantaimakkara ja levi-
tettävyys.Tuote sopii aamu-, väli- ja 
iltapalalla voileipien päälle, palt-
toonnapeille ja voileipäkeksien 
päällysteeksi illanistujaisissa sekä 
maukkaiden voileipäkakkujen täyt-
teeksi. A-luokan tuote on 250 gram-
man määräpainopaketissa. Levitet-
tävä Cheddar Lauantai saapuu 
kauppoihin ensi vuoden alussa.

Hirssihiutaleita
Myllyn Paras Hirssihiutale sopii 
puurojen ja vellien valmistukseen, 
lettu- tai sämpylätaikinaan, pastei-
joiden täytteisiin ja muuhun leivon-
taan sekä jälkiruokiin ja mysliin. 
Hiutaleiden keittoaika on kolme mi-
nuuttia. Tuote on laktoositon, luon-
taisesti gluteeniton ja sokeriton.

Vaivatonta 
liharuokaa
HK Perhepoksissa on samaan pak-
kaukseen pakattu raaka-aineet 
kahteen suosikkiruokaan. Naudan 
jauhelihapihveillä (6 kpl) ja mari-
noidulla porsaan suikalepaistilla 
(600 g) taltutetaan koko perheen 
nälkä. Kariniemen kananpojan 
maustetut uunifileet (4 kpl, 800 g) 
voi kypsentää omassa pakkaukses-
saan uunissa.

Lasten vellijauhetta 
sokeritta
Nestlé on uudistanut Bona lasten 
vellijauheen reseptin. Se on mie-
don makuinen, vehnää ja kauraa si-
sältävä tuote, jossa ei ole enää li-
sättyä sokeria. Vellistä on poistettu 
herajauhe ja laktoosilisäys ja lisätty 
pehmeiden rasvojen osuutta ja lap-
selle tärkeiden vitamiinien ja hiven-
aineiden määrää. Vellijauhetta voi-
daan tarjota 5–6 kuukauden ikäisil-
le lapsille rintamaidon lisäksi.

Erikoiskahvia uusissa 
pakkauksissa
Paulig Speciality Coffee -tuoteper-
he on saanut uudet, yhdenmukai-
set 250 gramman pakkaukset. Tuo-
teperheeseen kuuluvat Paulig Esp-
resso Originale, Paulig Espresso 
Preferito Pod ja Paulig Parisien sekä 
alkuperämaakahvit Paulig Kenya, 
Ethiopia, Guatemala ja Colombia.

Desinfioinnin uusi ulottuvuus
Farmos on tuonut Suomen markkinoille F 270 Fumisporen, savugeneraatto-
rin, joka on kehitetty helppoon ja ympäristömyötäiseen tilojen ja laitteisto-
jen desinfiointiin elintarvikealalla. Käsittely tehdään normaalin puhdistuk-
sen tai pesun jälkeen.
Fumisporen savun aktiivinen komponentti tappaa tehokkaasti bakteereita, 
hiivoja ja homeita, mutta on täysin vaaraton ihmiselle. Desinfiointi tapah-
tuu sijoittamalla purkki käsiteltävään tilaan. Tämän jälkeen purkin yläreu-
nassa oleva sydänlanka sytytetään, jolloin alkaa muodostua valkoista sa-
vua. Desinfiointia jatketaan noin neljä tuntia. Sen jälkeen ilmastointi käyn-
nistetään uudelleen ja tuotanto voidaan aloittaa.
Elintarvikeviraston hyväksymää F 270 Fumisporea on saatavana eri pak-
kauskokoja, joista löytyy sopiva sekä pienten tilojen (mm. kontit ja pienet 
huoneet) että suurten kymmenientuhansien kuutiometrin kokoisten varas-
to- ja tuotantotilojen käsittelyyn.
Tuote desinfioi kaikki tilat ja jopa vaikeasti tavoitettavat laitteiden sisäpuo-
liset pinnat, hihnakuljettimet, sähkömoottorit, ilmastointikanavat, kattora-
kenteet. Tuote toimii ilman henkilöstön läsnäoloa, kuiva käsittely ei aiheuta 
syöpymistä, ja vaikuttavat aineet ovat ihmiselle vaarattomia.
Lisätietoja: Tuotepäällikkö Jukka Rantala, jukka.rantala@farmos.com

Uusi apuväline 
laadun valvontaan

Uusi hygieniamaali
PiiMat Oy:n hygieniapinnoitevalikoima on laajentunut uudella Sterimatt-
tuotteella, joka on mattapintainen maali korkeaa hygieniaa vaativiin tiloi-
hin. Se estää kasvuston kehittymistä pinnalleen. Kasvuston kehittymistä 
estävät aineosat ovat tuotteessa niin, etteivät he haihdu pois eivätkä näin 
menetä tehoaan iän myötä.
Sterimatt on pitkäikäinen, kestävä, vesipohjainen maali, joka kuivuu erit-
täin nopeasti. Sterimatt-pinta on helppo pitää puhtaana, sillä se kestää pe-
sut eri menetelmillä, jopa hankaavia menetelmiä käyttäen.
Elintarvikekohteiden kannalta merkittävää on, ettei homeen ja muiden mik-
robien lisäksi myöskään ruokamyrkytyksiä aiheuttanut EHEC pysty elä-
mään Sterimatt-pinnalla.
Lisätietoja www.piimat.fi

Ruotsalainen teknologiayritys Drivdon AB käyttää xenonvalon voimakkuut-
ta uudessa ultraviolettivaloa tuottavassa valaisimessa. Orgaaniset jäämät 
puhdistetuilla pinnoilla heijastavat valoa, fluoresoivat, kun niihin kohdiste-
taan UV-valoa. Tätä ilmiötä on käytetty hyväksi mm. elintarviketeollisuu-
dessa. Puutteellisesti suoritettu pesu jättää pinnoille orgaanisia jäämiä, 
jotka saadaan näkyviin UV-lampun avulla.
Tekniikka perustuu UV-valoon ja sen pisimpään frekvenssialueeseen UVA:
han. Valolähteenä toimii xenonvalopoltin (HID). Valaisimella on erittäin pit-
kä toimintasäde, alhainen lämmöntuotto ja monipuolinen käyttöalue. Pa-
risto mahdollistaa käytön sellaisissakin paikoissa, mihin verkkovirtaa syys-
tä tai toisesta ei haluta.
Lisätietoja: www.uvisable.com

Suklaan historia
Suklaan historia -kirja kertoo yksi-
tyiskohtaisesti ja kiehtovasti maail-
man suosituimman ruoan tarinan ja 
oikoo suklaaseen liittyviä värinkäsi-
tyksiä. Kirja on julkaistu Englannis-
sa, Ranskassa, Saksassa, Espanjas-
sa, Italiassa, Tsekissä, Puolassa, 
Kiinassa, Japanissa ja nyt myös 
Suomessa. Alkuperäteos on The 
True History of Chocolate (Thames 
& Hudson). Suomessa kirjan on 
kustantanut Sitruuna Kustannus.

Metsän makuja
Otavan julkaisema Metsän makuja 
-kirja on kahden huippuammattilai-
sen kirjoittama kirja. Hyvistä koti-
maisista sienistä, marjoista ja luon-
nonyrteistä valmistuu ruokatoimit-
taja Kati Napan nykyaikaisin resep-
tein herkullisia ja terveellisiä ruo-
kia.  Arktiset Aromit ry:n toiminnan-
johtaja Simo Moisio jakaa hyödyl-
listä tietoa eri raaka-aineiden käyt-
tömahdollisuuksista.

Kuluttajalähtöinen 
tuotteistaminen
Kuluttajien odotusten ja asentei-
den mittaaminen -teknologiakat-
sauksessa on esitelty Kuluttajaläh-
töinen tuotteistaminen -hankkees-
sa käytettyjä ja kehitettyjä kulutta-
jatutkimuksen menetelmiä. Teke-
sin Elintarvikkeet ja terveys -tekno-
logiaohjelmaan kuuluneen tutki-
mushankkeen tavoitteena oli kehit-
tää entistä luotettavampia työkalu-
ja kuluttajan tuoteodotusten kään-
tämiseksi tuotekehityksen kielelle.
Julkaisua (Teknologiakatsaus 
181/2005) voi tilata veloituksella 
osoitteesta http://www.tekes.fi/
julkaisut/julkaisuluettelo.asp (va-
likko teknologiakatsaukset).


