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Yleisperiaate  
Yhdistys on päättänyt, että esim. Miun kahvilaan leivottaessa voidaan alkaa 
tarvittaessa korvata leivonnaisten raaka-aineita vapaaehtoisille leipojille (vegaaniset 
ja luomutuotteista leivotut). Yhdistys suosittelee käyttämään vegaanisia tuotteita, 
mutta leipoja voi myös käyttää luomukananmunia ja -maitotuotteita.  
 

Yhdistykselle voi lahjoittaa myös leipomuksia, joissa ei ole käytetty luomuraaka-
aineita. Tällöin raaka-aineita ei korvata. 
 

Liha, kala, nilviäiset, äyriäiset sekä edellä mainituista valmistetut tuotteet ovat 
kiellettyjä kaikessa leivonnassa.  
 

Miun kahvilan leivonta-asioissa yhteydenotot: kasey.elainsuojelukeskus@gmail.com. 

Myyjäisiin leipominen 

Leipoja lahjoittaa tuotteensa myyjäisiin.  
 

Tuotteet voivat olla vegaanisia, mutta niiden raaka-aineita ei korvata. Toivomme, että 
leipomukset ovat vähälaktoosisia/laktoosittomia. Luomu- ja lähituotteiden 
(kananmunat, maitotuotteet) käyttäminen on suositeltavaa, mutta yhdistykselle voi 
lahjoittaa myös leipomuksia, joissa ei ole käytetty luomuraaka-aineita tai 
lähituotteita.  
 

Liha, kala, nilviäiset, äyriäiset sekä edellä mainituista valmistetut tuotteet ovat 
kiellettyjä kaikessa leivonnassa.  
 

Otamme mielellämme myyjäisiin myös gluteenittomia tuotteita. 
 

Vinkkejä myyjäisleipomuksiin: 
- kasvistäytteiset piiraat (= täytteenä vihannekset, sienet, marjat ja hedelmät) 
- pikkuleivät, piparit, joulumyyjäisiin piparkakkutalot 
- kuivakakut 
- leivät, sämpylät, pullat, karjalanpiirakat 
- mokkapalat 
- ei kermatäytteisiä tai helposti särkyviä tuotteita 

 

Tärkeää:  
Kerro sähköpostitse (kasey.tapahtumavastaava@gmail.com) tai myyjäisten vastuu-
henkilölle ajoissa, mitä leivot sekä mihin ja milloin toimitat leipomuksen. Pakkaa 
leipomuksesi elintarvikekelpoiseen, myyntivalmiiseen pakkaukseen ja kirjoita 
(koneella tai käsin) pakkausmerkintä. Jos tuote on vegaaninen tai gluteeniton, kirjoita 
sana pakkausmerkintään näkyviin. Kiinnitä merkintä napakasti pakkaukseen. Laita 
mukaan ehdotuksesi tuotteen hinnasta. Anna yhdistykselle tiedoksi nimesi ja 
puhelinnumerosi. 
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Pakattujen elintarvikkeiden merkinnät  
(Lähde: https://pirteva.pirkkala.fi/elintarvikkeiden-vahaisen-myynnin-ohje) 
Myytävien elintarvikkeiden tulee olla pakattu elintarvikekelpoisiin 
pakkausmateriaaleihin. Pakkausmerkinnät tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja 
ymmärrettäviä, eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. 

Lainsäädännön edellyttämät pakolliset pakkausmerkinnät: 
• elintarvikkeen nimi 
• valmistuspäivä 
• allergiaa/intoleransseja aiheuttavat ainesosat merkitään lihavoituna  

Suositeltavat pakkausmerkinnät: 
• ainesosaluettelo 
• säilytys-/ käyttöohje tarvittaessa 

Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat: 
• Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet (Vehnä (kuten speltti ja kova vehnä 

(khorasan)), ruis, ohra, kaura ja niiden hybridikannat) 
• Äyriäiset ja äyriäistuotteet (HUOM. EI SAA KÄYTTÄÄ YHDISTYKSEN 

MYYJÄISLEIVONNAISIIN) 
• Munat ja munatuotteet 
• Kalat ja kalatuotteet (HUOM. EI SAA KÄYTTÄÄ YHDISTYKSEN 

MYYJÄISLEIVONNAISIIN) 
• Maapähkinät ja maapähkinätuotteet 
• Soijapavut ja soijapaputuotteet 
• Maito ja maitotuotteet (mukaan lukien laktoosi) 
• Pähkinät ja mantelit ja pähkinä- ja mantelituotteet (manteli, hasselpähkinä, 

saksanpähkinä, cashewpähkinä, pekaanipähkinä, parapähkinä, 
pistaasipähkinä, Macademia ja Queensland -pähkinät) 

• Selleri ja sellerituotteet 
• Sinappi ja sinappituotteet 
• Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet 
• Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra 

SO2:na ilmaistuna 
• Lupiinit ja lupiinituotteet 
• Nilviäiset ja nilviäistuotteet (HUOM. EI SAA KÄYTTÄÄ YHDISTYKSEN 

MYYJÄISLEIVONNAISIIN) 

Esimerkki pakkausmerkinnästä:  
 Tiikerikakku 

Valmistettu 21.11.2022 
Ainekset: vehnäjauho, kananmuna, sokeri, 
vanilliinisokeri, leivinjauhe, maito, kaakaojauhe, voi  
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Hedelmäkakku 
Valmistettu 20.11.2022 

 
Ainekset: laktoositon voi, 
sokeri, lähitilan 
luomukananmuna, 
vehnäjauho, leivinjauhe, 
vaniljasokeri, mantelirouhe, 
kookoshiutale, punainen 
säilykekirsikka, rusina 

 
Kakun voi pakastaa.  
Jos säilytät jääkaapissa, kääri 
kakku ilmatiiviisti folioon. 

Karpalo-
suklaarouhepikkuleivät 

Valmistettu 20.11.2022 
 

Ainekset: laktoositon voi, 
sokeri, fariinisokeri, lähitilan 

luomukananmuna, 
vehnäjauho, leivinjauhe, 
leivontasuklaa, kuivattu 

suomalainen karpalo 
 

Piparit säilyvät rapeina 
kannellisessa peltipurkissa. 

 

HUOM. Jos tuotetta on pussissa/ 
laatikossa enemmän kuin yksi, laita 
kappalemäärä näkyviin.  
 
(Kuvan merkintäesimerkissä tieto 
puuttuu. Pikkuleipiä on 6 kpl.)  
 

Esimerkkejä pakkauksista ja merkinnöistä: 


