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Lähituote
Kertoo paikallis-
ten pientuottajien 
tuotteista S-ryh-
män kaupoissa.

Ekomatsi
Vertaa kahta tuotet-
ta keskenään ekologi-
suudessa. Ekomatsit 
löytyvät osoitteesta 
Yhteishyvä.fi.

Tietoa S-ryhmän 
linjauksista ja 
käytännöistä.

Tähderuokavinkki
Käytännön vinkkejä 
tähteeksi jääneen 
ruuan hyödyntämi-
seen ruuanlaitossa.

Oppaassa käytetyt merkinnät:

• Maailman osuuskunnissa on  
 noin miljardi jäsentä. Ne tarjoavat 
 työtä 100 miljoonalle ihmiselle. 

• Osuustoiminta on merkittävä 
 keino maailman kehityskysymys-
 ten ratkaisussa, jossa tavoitteena 
 on tasa-arvoisempi maailma. 
 Osuustoiminta on reilua työtä
  ja kaupankäyntiä. 
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LOGO USE GUIDELINES aND 
WaIvEr Of LIabILIty fOrm

The logo and campaign material 
has been designed and developed 
by the Graphic Design Unit at the 

United Nations in New York.

The Graphic Design Unit is part of 
the Outreach Division at the De-

partment of Public Information.

Cooperatives
International 
Year of 

2012
YK    on julistanut vuoden 2012 Kansainväliseksi 

  osuustoimintavuodeksi. Vuoden kansainvä-

linen teema on vapaasti suomennettuna: Osuuskunnat 

rakentavat parempaa maailmaa.  
 

Suomi on yksi maailman osuustoiminnallisimmista mais-

ta ja S-ryhmä on yksi Suomen suurimmista osuuskunnis-

ta. Meitä asiakasomistajia eli osuuskaupan jäseniä on jo 

2 miljoonaa. 
  

Osuustoiminta on ennen kaikkea ihmisten välistä yhteis-

työtä. Yritystoiminnan taustalla on vahva usko siihen, 

että parempi maailma rakentuu yhdessä omistamalla ja 

yhdessä yrittämällä. Pienilläkin arjen valinnoilla on mer-

kitystä, kun meitä on monta. Lue lisää osuustoiminnan 

juhlavuodesta osoitteesta www.osuustoiminta.coop/2012. 

• Osuustoiminta on suomalaista 
 omistajuutta. 

•   Suomalaisissa osuustoimintayri-
 tyksissä on jo yli 7 miljoonaa jä-
 senyyttä. Lähes yhdeksän kym-
 menestä aikuisesta on vähintään 
 yhden osuuskunnan jäsen. 

• Osuustoiminta on ylivoimaisesti 
 laajimmin omistettu yritysmalli 
 maassamme. 

• Osuustoimintayritysten yhteen 
 laskettu liikevaihto on noin 30 
 miljardia euroa. Ne työllistävät 
 yli 100 000 suomalaista. 

OsuustOiminnan 
perusarvOt

OMATOiMiSuuS

OMAVASTuiSuuS

DEMOKrATiA

TASA-ArVO

OiKEuDENMuKAiSuuS

SOLiDAAriSuuS

suomi on maailman 
vahvin osuustoimintamaa

Osuustoimintaa on 
kaikkialla maailmassa

vastuullisuus on osa osuustoimintaa
SiSÄLLYSLuETTELO

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/
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Hedelmät, kasvikset, vihannekset ja peruna 
ovat terveellistä ja ekologista ruokaa jokaisen 
lautaselle. Kun suosit paikallisia sesonkivihan-
neksia ja suomalaisia juureksia, saat maistuvan 
värikkäitä ruokia. 

suosi avomaalla kasvaneita

• Suosi avomaalla kasvaneita tuotteita,

  sillä kasvihuonetuotanto kuluttaa   

 paljon erikseen tuotettua energiaa.

• Osta vain sen verran kuin todella

  käytät: näin minimoit biojätteen 

 määrän.

•  Kuljetukset ovat pienehkö osa kas-  

 visten ympäristövaikutuksia. Suurissa 

 laiva- ja rekkakuljetuksissa hiilijalan- 

 jälki kasvis- tai hedelmäkiloa kohden

  on hyvin pieni. 

•  Lähituotteita suosimalla osoitat tuke-

 si oman alueesi viljelijöitä. Lähituo- 

 tanto ja sesonkiajattelu kytkeytyvät  

 usein yhteen. 

valitse vuodenkierron mukaan

Ekomatsi Kirsikkatomaatti       vs. retiisi        

porkkanoita, lanttuja ja kausivihanneksia
Paikallisuus ja sesongit näkyvät Kouvo-
lan Prisman valikoimissa: Vierulan tila 
Mäntyharjulta toimittaa mm. kaalia, 
punajuurta, lanttua ja porkkanaa sekä 
kesällä kesäkurpitsaa, hernettä ja sipuli-
nippuja. Multaporkkanaa ja osa peru-
noista tulee kouvolalaiselta Sami Salo-
rinteeltä. Lisäksi esimerkiksi perunaa 
toimittaa Timo Vanonen Valkealasta ja 
salaatteja sekä tuoreyrttejä Lehtosen 
puutarha Kuusankoskelta. Valikoimissa 
on myös paikallisia luomujuureksia. 

Valmista perunamuussin 
jämät pieniksi rieskoiksi. 
Tarvitset lisäksi vain ohra-
jauhoja, kananmunan ja 
ripauksen suolaa. Muotoile 
taikina litteiksi rieskoiksi 
ja paista uunissa (250°, 
noin 15 min.). 

S-rYHMÄN KuLJETuSTEN 
PÄÄSTöT JA ENErgiATEHOK-
KuuS LASKETAAN VuOSiTTAiN 
YHTEiSTYöSSÄ KuLJETuS-
YriTYSTEN KANSSA.

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

Lähituote

Tähderuokavinkki

Hedelmät ja 
vihannekset

•  Suosi kausituotteita: esimerkiksi   

 talvella juureksia ja sipulia, syksyllä

  omenia, kesällä kesäkurpitsaa, 

 tomaattia ja mansikoita. 

•  Talvella kannattaa hyödyntää myös 

 säilykkeitä, kuten suolasieniä, puo-

 lukkasurvosta, etikkakurkkuja,   

 soseutettuja lanttuja tai kuivattuja

  marjoja.  

•  Kotikokkaaja: ota tavaksesi testata

  jotakin uutta kausi- ja kasvisruoka-

 reseptiä pari kertaa kuukaudessa.

 Vinkkejä löydät esimerkiksi Koti-

 maiset kasvikset ry:n sivuilta

 www.kasvikset.fi. 

•  Muista: luomuviljely kuormittaa ym-

 päristöä vähemmän kuin tavallinen 

 viljely. Tavanomainen viljely vaatii 

 enemmän uusiutumattomia luonnon-

 varoja yhtä tuotettua kiloa kohti.  

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/fi_FI/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/fi_FI/kirsikkatomaatti_vs_retiisi/
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Jauhot, hiutaleet, 
riisi ja pasta
Aamu alkaa pontevasti puurolla tai mar-
joista ja hiutaleista tehdyllä smoothiella. 
Kotimaiset viljatuotteet ovat mainioita 
raaka-aineita myös leivontaan. 

•  Viljatuotteiden hiilijalanjälki on

 pieni. 

•  Yhden syöjän puuro valmistuu

  ekotehokkaimmin mikrossa. Ko-

 keile myös kypsentämätöntä 

 tuorepuuroa.   

•  riisinviljely tuottaa ilmaston läm-

 penemistä kiihdyttävää metaania.  

 Vaihda siis ainakin osa riisistä 

 esimerkiksi ohraan tai quinoaan. 

•  Esimerkiksi kartonkiset hiutale- 

 paketit ja ja jauhojen paperipussit  

 voidaan hyödyntää kodin biojät-

 teiden pakkaamisessa. 

riisi        vs. ohraEkomatsi Maissihiutaleet        vs. puuro        |  

suosi kotimaista!

Hyödynnä ylimääräinen 
pasta seuraavan päivän 
ruokaisaan salaattiin. Va-
litse makusi mukaan kalaa, 
lihaa tai kasviksia ja höystä 
herkullisella kastikkeella.

Tähderuokavinkki

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

•  Pastan lyhyt keittoaika on eduksi,

 kun tarkkailet sähkönkulutusta. 

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/ohra_vs_riisi/fi_FI/ohra_vs_riisi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kaurapuuro_vs_maissihiutaleet/fi_FI/kaurapuuro_vs_maissihiutaleet/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/ohra_vs_riisi/fi_FI/ohra_vs_riisi/


98 Kahvi, tee ja kaakao
•  Kahvi, tee ja kaakao tuotetaan usein

  kehittyvissä maissa, ja niiden viljely

  on paikallisille ihmisille ja yhteisöille

  tärkeä elinkeino. Tuotantoon voi 

 kuitenkin liittyä myös eettisiä ja

  ekologisia epäkohtia.

•  Erilaisten sertifikaattien (Reilu 

 kauppa, UTZ, Rainforest Alliance)

  avulla varmistetaan tuotannon 

 eettisyys. Sertifikaatit kiinnittävät

  huomiota myös viljelyn ympäristö-

 vaikutuksiin.  

•  Luomuviljellyssä kahvissa tai teessä  

 ei ole käytetty kemiallisia kasvinsuo-

 jeluaineita. 

teen, ja miksei kahvinkin, maus-
taa makeaksi suomalainen hunaja. 
Jyväskylässä Sokoksen alakerran 
Mestarin Herkussa käyvät kau-
paksi Vanamon Hunajan tuotteet. 
Vanamon Hunaja uuraisilta toimit-
taa Jyväskylään sekä normaalia 
kukkaishunajaa että maustettuja 
tuotteita. Esimerkiksi inkivääri- ja 
valkosipulihunajilla on vankka 
kannattajakuntansa. 

Lähituote •  Kiireinen kokkaaja ostaa tölkkipapuja  

 tai kokeilee vaihteeksi linssejä, joita

 ei tarvitse liottaa.  

• Talvella tuoretta viherravintoa saa 

 idättämällä papuja tai herneenversoja.

•  Testaa myös soijarouheita ja -suika-

 leita. Niillä voi korvata lihan, jonka 

 tuotannon ympäristövaikutukset ovat

  yleensä suuremmat kuin kasvisruoan.

•  Kuiva-aineet säilyvät hyvin huoneen-

 lämmössä. Kannattaa valita pieni pak- 

 kauskoko, jos epäilet käytön jäävän 

 vähäiseksi. 

•  Myös mausteista ja yrteistä voi

 yhä useammin valita luomua. 

Pavut, herneet 
ja mausteet
Pavut ja herneet ovat riittoisaa, terveellistä 
ja edullista ruokaa. Monipuoliset valikoimat 
takaavat, että proteiinipitoista ja ekologista 
syötävää on helppo kokata. 

Keititkö papuja ison annok-
sen? Pistä osa marinoitu-
maan öljyn, balsamietikan, 
sokerin, valkosipulin, suolan 
ja pippurin kanssa. Herkut-
tele seuraavana päivänä sel-
laisenaan tai lisää salaattiin. 

Tähderuokavinkki

Ekomatsi Tee        vs. kahvi        LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/tee_vs_kahvi/fi_FI/tee_vs_kahvi/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/tee_vs_kahvi/fi_FI/tee_vs_kahvi/
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Liha, kala 
ja leikkeleet

Kana ja possu ovat nautaa ilmastoystä-
vällisempiä lihavalintoja. Kotimaisten 
kalojen syöminen on suotavaa niin eko-
logisista kuin terveydellisistä syistä.  

• Naudanlihalla on lihoista suurin il-
 mastoa kuormittava vaikutus. Siipi-
 karjan- ja sianlihalla ilmastovaikutus 
 on vain yksi kolmasosa naudanlihan
 vastaavasta

•  Luomutilalla elävä karja syö luon-
 nonmukaisesti tuotettua rehua. Eläi-
  mille tarjotaan mahdollisuudet lajil- 
  leen tyypilliseen käyttäytymiseen.   

•  Eläintuotannosta kokonaan luopu- 
 mista ei pidetä välttämättä ekolo- 
 gisesti perusteltuna. Tietyissä olo- 
 suhteissa karja voi elää ja laidun- 
 taa, mutta kasvinviljely ei onnistu
  samoilla alueilla. Karja voi myös
  hyödyntää heinää, joka ei sovellu   
 ihmisravinnoksi. 

•  Tutustu merkintöihin: tuoreesta 
 lihasta on aina ilmoitettava alku-
 perämaa.

Ekomatsi Broileri       vs. nauta        

•  Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa 
 päivää, jonka jälkeen tuotetta ei saa
  myydä tai käyttää. Viimeinen käyttö-
 päivä merkitään tuotteisiin, jotka pi-
  laantuvat helposti. Tällaisia tuotteita 
 ovat esimerkiksi jauheliha ja tuore kala.

•  Käytä tuotteet viimeiseen käyttöpäi-
 vään mennessä. Huolehdi tuoreen 
 lihan ja kalan kylmäsäilytyksestä, 
 jotteivät tuotteet pilaannu.

•  Lihan voi myös pakastaa. Muista kui-
  tenkin, että esimerkiksi jauheliha säilyy 
 pakastimessa hyvänä vain kaksi–kolme
  kuukautta. Nyrkkisääntö on, että mitä
  rasvaisempi tuote, sen lyhyempi säily-
 tysaika pakastimessa.

•  Palvelutiskit ovat mainio valinta, kun
  tarvitset esimerkiksi valmispakkausta
  pienemmän määrän lihatuotetta. Näin
  vältät turhan ruokajätteen syntymisen.

S-rYHMÄN ruOKAKAuPOiSSA 
Ei MYYDÄ uHANALAiSiA, VAA-
rANTuNEiTA TAi KESTÄMÄT-
TöMÄN KALASTuKSEN KOH-
TEENA OLEViA KALALAJEJA. 

•  Ekologisimmat ja eettisimmät kalavalinnat

  ovat kotimaisia. Sesongin mukaan palvelu-

 tiskiltä kannattaa valita esimerkiksi ahventa, 

 kuhaa, madetta tai siikaa. 

•  Tutustu myös kotimaisten kalojen säilyke- 

 valikoimaan.  

•  Monia Suomeen tuotavia kalalajeja uhkaa

  sukupuutto. Esimerkiksi tonnikalakannat  

 ovat selvästi ylikalastettuja.  

•  Kiina on maailman suurin kalantuottaja.

 Kalojen pidentyneet kylmäkuljetusmatkat 

 lisäävät myös ympäristökuormitusta.

•  Pakastekaloista sei on hyvä valinta. Moni

  muu kala, äyriäinen tai jaloste voi olla 

 peräisin uhanalaisista kannoista. Kaikki 

 S-ryhmän ruokakaupoissa myytävät kalat 

 ovat kuitenkin kestävistä kalakannoista. 

•  WWF suosittelee MSC-merkillä varustettuja  

 kaloja. Sininen, ovaalinmuotoinen merkki

  takaa, että kala on pyydetty ekologisesti  

 kestävistä kalakannoista.  

•  Myös kalanviljely kuormittaa ympäristöä.  

 Samalla se kuitenkin työllistää suomalaisia.  

•  Kaloissa, kuten silakassa ja hauessa, voi olla

  jäämiä esimerkiksi dioksiinista tai elohope-

 asta. Kalojen terveyshyödyt kuitenkin ylit-

 tävät haitat moninkertaisesti, kun on kyse

  normaalista aikuisen ruokavaliosta.  

•  Muista säilyttää tuore kala riittävän kyl-

 mässä.  

monia kaloja ja äyriäisiä liikakalastetaan

www.luomu.fi/

WWF: Meren herkkuja -opas 
www.wwf.fi/kalaopas

S-rYHMÄN ruOKAKAuPASSA 
ON LiNJATTu, ETTÄ ALKuPErÄ-
MAA LöYTYY JATKOSSA TuO-
rEEN LiHAN LiSÄKSi MYöS 
OMiLLA MErKEiLLÄ MYYTÄViSTÄ 
LiHAJALOSTEiSTA, KuTEN MAK-
KArOiSTA JA LEiKKELEiSTÄ.

suosi ilmastoystävällisempää lihaa

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/broileri_vs_nauta/fi_FI/broileri_vs_nauta/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/broileri_vs_nauta/fi_FI/broileri_vs_nauta/
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Maitotuotteet, 
juustot, levitteet 
ja kasvispohjaiset 
vastineet

• Yhteen juustokiloon tarvitaan noin

  kymmenen kiloa maitoa. Päivän

 emmental-annos (30 g) vastaa

  ympäristövaikutuksiltaan reilun   

 kuuden kilometrin autoilua. 

•  Luomutuotteet ovat yleistyneet

  myös maitohyllyillä. Luomutuotan- 

 non mukaisesti lehmien on mm.  

 päästävä laitumelle kesäisin ja 

 lehmä saa itse hoitaa vasikkansa

 alkuajan.  

•  Laiduntavaa karjaa pidetään tär-

 keänä maaseudun luonnon moni-

 muotoisuuden ja maaperän kasvu-

 kunnon vuoksi.  

Maitotuotteiden ympäristövaikutuksia kasvat-
tavat karjatalouden kasvihuonepäästöt. Maitoa, 
jogurtteja, kermaa tai jäätelöä ostaessa kannattaa
tutustua myös kasvispohjaisiin vaihtoehtoihin. 

Kaura- ja soijapohjaiset valmisteet 

•  Kaura- ja soijavalmisteiden valikoi-

 ma laajenee koko ajan. Ne sopivat

  myös maitoallergisille ja vegaaneille. 

• Näiden tuotteiden ympäristövaiku-

 tukset jäävät pienemmäksi kuin 

 vastaavien maitotuotteiden.

•  Monet kasvispohjaiset valmisteet

  säilytetään huoneenlämmössä. Se

  säästää energiaa kuljetuksissa ja 

 säilytyksessä. Tuotteet myös

 säilyvät pitkään.  

 

Ekomatsi Jäätelö       vs. sorbetti        LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

Kalevan Prisma Tampereella 

tarjoaa laajan valikoima pien-

tuottajien tuotteisiin erikoistuneen 

Armas-perheen elintarvikkeita. 

Juustot valmistetaan kyytönmai-

dosta, joka tulee Pentti ukkosen 

Koivulinnan tilalta Jäminkipoh-

jasta. Armas-perheeseen kuulu-

vat myös muun muassa jogurtit, 

viili, smetana ja rahka.  

Lähituote

Menikö maidon parasta 
ennen -päiväys ohi pari 
päivää sitten? Nesteen voi 
silti mainiosti käyttää esi-
merkiksi pannukakkuihin, 
lettuihin tai vohveleihin.  

Tähderuokavinkki

•  Maitotuotteet vaativat yleensä 

 kylmäsäilytyksen. 

•  Parasta ennen -päiväys tarkoittaa

  ajankohtaa, johon saakka elintarvi-

 ke säilyy varmasti hyvänä ja käyttö-

 kelpoisena asianmukaisesti säilytet-

 tynä. Tuotetta voi kuitenkin käyttää

 vielä parasta ennen -päiväyksen 

 jälkeenkin, jos elintarvike näyttää, 

 tuoksuu ja maistuu normaalilta. 

 Käytä tuotteet kuitenkin kohtuul-  

 lisen ajan kuluessa.

•  Jos olet huolissasi riittä-  

 västä kalsiumin saannista,

 valitse tuotteita, joihin on

  lisätty kalsiumia ja mah-

 dollisesti muita hyödyllisiä

  tekijöitä, kuten D-vitamii-

 nia. 

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/sorbetti_vs_jaatelo/fi_FI/sorbetti_vs_jaatelo/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/sorbetti_vs_jaatelo/fi_FI/sorbetti_vs_jaatelo/
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Lähituote
Suur-Seudun Osuuskauppa 
ssO:n alueella Salossa perustet-
tiin kesällä 2011 kolmeen myy-
mälään lähiruokahyllyt. Mukana 
on myös Munatukku Nikulan 
kananmunia Somerolta. Lisäksi 
lähiruokahyllystä löytyy esimer-
kiksi mehuja, hilloja, jauhoja 
ja spelttivoileipäkorppuja. 

Kananmunat 
Kananmunia tuotetaan virikehäkki-, lattia-
ja luomukanaloissa. Pakkauksesta löydät 
tiedot kananmunan alkuperästä. 

•  Perinteiset häkkikanalat lopetettiin

  vuoden 2012 alusta. Niiden tilalle 

 ovat tulleet virikehäkit, joissa on 

 noin 13 kanaa yhdellä neliömetrillä. 

 Kanoilla on pesät ja orret sekä 

 pehkua kuopimista ja nokkimista

  varten. 

• Avolattiakanalassa kanalan lattias- 

 ta noin kolmasosa on pehkualuetta 

 kuopsuttelua ja nokkimista varten. 

 Kanat voivat munia pesiin, ja lisäksi 

 monissa kanaloissa on orret. 

•  Luomukanalassa on enintään viisi 

 kanaa neliömetrillä. 

0 = luomu

2 = lattia 

3 = virikehäkki

Testaa kananmunan tuoreus. 
Laita raaka muna vesilasiin. 
Tuore muna painuu lasin poh-
jalle, vanha nousee pintaan. 

VINKKI

Voit tarkistaa kananmunan 
tuotantotavan munien lei-
man ensimmäisestä nume-
rosta. Lisäksi pakkauksessa 
kerrotaan pakkaamon nimi 
ja osoite.

• Lattiakanaloissa on yleensä noin

  7–9 kanaa neliömetrillä. 

• Luomukanalassa kanat kuopivat, 

 kylpevät, munivat pesiin, nukkuvat 

 orsilla ja ulkoilevat olosuhteiden 

 salliessa. Kanat ruokitaan luomu- 

 rehulla ja lisäksi päivittäin tarjo-

 taan virikerehua, kuten heinää, 

 juureksia ja vihanneksia. 

•  Leivonnassa ja ruuanlaitossa voit

 tarvittaessa korvata kananmunat

  eri tavoin muun muassa erilaisilla

  jauho-neste -seoksilla. 
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Leipä
Leivän tuotanto ei kuluta kovin suuria 
määriä luonnonvaroja. Paikallinen, tuore 
leipä on monen myymälän tärkeä tuote.

•  ruis-, ohra-, kaura- tai vehnäleivän

 ympäristövaikutuksissa ei ole suur-

 ta eroa. Oleellista on ostaa leipää 

 sopivasti, jotta sitä ei joudu heittä-

 mään biojätteeseen.  

•  Jos heittää pois puoli palaa yhdek-

 sän palan ruisleipäpaketista, aiheut-

 taa suuremman ympäristökuorman

 kuin mitä pakkausmateriaalien

 tuottamisesta on syntynyt.  

•  Hyvää Suomesta -merkinnällä mer-

 kityissä leivissä viljan kotimaisuus-

 aste on vähintään 75 prosenttia.  

• Kotimainen viljantuotanto ei riitä

  täyttämään leipomoteollisuuden

 kysyntää. Siksi Suomessa leivottu

  leipä voi olla tehty ulkomaalaisista

  jauhoista.  

•  Luomuleivän valmistusaineista

  vähintään 95 prosenttia on tuo-  

 tettu luonnonmukaisesti. 

•  Säilytä leipä huoneenlämmössä. 

•  Pakasta leipä valmiiksi viipaloituna

  tai annospaloina, koska se helpot-

 taa leivän sulattamista viipale ker-

 rallaan. Leipä säilyy pakastimessa 

 2–3 kuukautta. 

•  Paperisen leipäpussin voi hyödyn-

 tää biojätteiden keräykseen. Myös

  osaa ikkunallisista paperipusseista

  voidaan käyttää biojätepussina, 

 mutta varmista, että pussi on maa-

 tuva.

•  Näkki- ja varrasleivät, hapankorput

  ja muut kuivatuotteet säilyvät pit-

 kään huoneenlämmössä.  

•  Erilaiset eskikypsytetyt tuotteet,   

 raakapakasteet ja myymälöiden 

 paistopisteiden tuotteet ovat suo- 

 sittuja. Tutustu tuotteen tietoihin:

  missä tuote on valmistettu ja mistä

  aineksista se koostuu? 

•  Muista, että raakapakasteiden säi-

 lytys kuluttaa paljon energiaa. 

Tee hieman kuivahtaneesta 
leivästä krutonkeja. Ne voit 
tarjoilla salaatin tai keiton 
kanssa tai napsia sellaise-
naan. Leikkaa leipä sentin 
kuutioiksi, sekoita öljyn, 
valkosipulin tai muiden 
mausteiden kanssa ja pais-
ta pannulla tai uunissa 
(200 astetta, noin 10 min.).

Tähderuokavinkki

Lähituote
Turkulainen S-market Wiklund-
Herkku valittiin vuoden 2011 
leipäkaupaksi. raati arvosti mm. 
paikallisten leipomoiden tuore-
tuotteiden valikoimaa. Paikalliset 
makutottumukset on huomioitu 
hyvin, ja sesonkituotteet ovat 
näkyvästi tarjolla.

www.leipatiedotus.fi
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Pakasteet ja 
säilykkeet 
Säilykkeet ovat helppo tapa varmistaa, että 
kotona on aina jotain ruuanlaittoon sopivaa. 
Vaikka pakasteet kuluttavat paljon energiaa, 
niin ne lisäävät esimerkiksi marjojen ja vihan-
nesten käyttömahdollisuuksia.

•  Huoneenlämmössä säilyvät säilyk- 

 keet ovat vaivaton keino silloin, kun

  kotona halutaan pitää ruokavaras- 

 toa. Varastointi ei kuluta ylimääräis- 

 tä energiaa.

•  Esimerkiksi tomaattisäilykkeet ovat

  talvisaikaan ekologisempi valinta

  kuin tuoretomaatit.  

•  Valitse säilykkeissä mieluummin  

 kartonki- kuin metallipakkaus. 

 Metallipakkaus kuluttaa luonnon-

 varoja selvästi enemmän.  

• Pakastus pidentää monien raaka-

 aineiden ja ruokien käyttöikää. Se

  kuitenkin kuluttaa paljon energiaa

  niin kotona, kaupassa kuin kuljetus- 

 ketjussakin.  

•  Hyödynnä pakasteita erityisesti

 talvella, kun tuorevihannesten 

 tarjonta on niukimmillaan.  

•  Tarkista pakkauksesta tuotteen

  alkuperämaa. Joskus pakkaus voi

  johtaa alkuperän suhteen harhaan,

  eikä suomalaiselta vaikuttava tuote

 olekaan Suomessa viljelty.  

•  Harkitse pitkälle jalostettujen, 

 pakastettujen elintarvikkeiden

  ostamista. Esimerkiksi esikypsen-

 netyn pakastepullan ympäristövai-

 kutus on kymmenkertainen tavalli-

 seen pullaan verrattuna. 

•  Pakastuskaan ei säilytä ruokia ikui- 

 sesti. Käy siis pakasteesi välillä läpi 

 ja käytä tuotteet ajoissa. 

KANNELLiSET KYLMÄALTAAT
SÄÄSTÄVÄT ENErgiAA ruOKA-
KAuPOiSSA. KAiKKi S-rYHMÄN 
uuDET KYLMÄALTAAT OVAT 
KANNELLiSiA, JA VANHOJAKiN 
KYLMÄALTAiTA KANSiTETAAN. 

Ekomatsi Pahvipakkaus       vs. metallitölkki        

Pehmopaperit 
ja pesuaineet
Talous- ja wc-papereista, nenäliinoista 
ja puhdistus- ja pesuaineista on helppo 
löytää ympäristömerkki.  

Muutama hyvä tuote riittää 

• Kodin siivouksessa hyvä yleis-

 puhdistusaine auttaa pitkälle.  

•  Hyödynnä myös vanhat keinot:

  etikka toimii esimerkiksi pyykin

  huuhteluaineena ja vaatteiden hien- 

 hajun heikentäjänä. ruokasoodalla 

 voi poistaa esimerkiksi astioiden

  tahroja.  

•  Vältä mikrobien tappajina markki- 

 noituja tehoaineita. Ne ovat haitak-

 si ympäristölle ja pidemmällä ajan-

  jaksolla myös ihmisten terveydelle.  

Ekomatsi Tuorekelmu       vs. folio      

Pese oikein 

•  Pyykinpesussa suurin ympäristö-

 kuormitus syntyy itse pesutapah- 

 tumasta. Älä siis pese vaatteita

 turhaan, pese täysiä koneellisia ja 

 käytä oikeaa lämpötilaa. 40 asteen

  pesulämpötila kuluttaa selvästi vä-

  hemmän energiaa kuin 60 astetta.  

•  Annostele pesuaineet oikein, tar-

 kasti ohjeen mukaan.  

•  Valitse tuotteita, joissa ei ole tur-

  hia kemiallisia aineita, kuten väri-

 aineita tai hajusteita. 

• Ympäristömerkit ovat vapaaehtoi- 

 sia ja yrityksille maksullisia.  

•  Esimerkiksi Joutsenmerkin saaneet

  tuotteet on arvioitu elinkaareltaan

  ekologisemmiksi kuin tuoteryhmän

  vastaavat tuotteet keskimäärin. 

Narukuivatus       vs. kuivausrumpu        

Marttojen sivuilta saa vinkkejä sii-
voukseen ja tekstiilien puhdistami-
seen sekä tietoa kemikaaleista 
www.martat.fi/

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/fi_FI/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/kelmu_vs_folio/fi_FI/kelmu_vs_folio/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/narukuivatus_vs_kuivausrumpu/fi_FI/narukuivatus_vs_kuivausrumpu/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/fi_FI/pahvipakkaus_vs_metallitolkki/
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• Kosmetiikan turvallisuuteen vaikute- 

 taan lainsäädännöllä. Säädöksillä

 mm. rajoitetaan tiettyjen ainesosien 

 käyttömääriä.  

• Myös käyttö- ja ulkopäällysten mer- 

 kinnät on määritelty lainsäädännös-

 sä. Kosmeettisten tuotteiden iNCi-

 lista kertoo tuotteen sisältämät

 ainesosat.  

•  Säilytä tuotteet oikein. Liika kuu-

 muus pilaa monet rasvat ja muut 

 aineet.  

•  Vältä ylipakattuja tuotteita.

•  Luonnonkosmetiikan valmistuksessa

 suositaan luonnonmukaisia raaka-ai- 

 neita, joiden alkuperä on pystyttävä 

 jäljittämään. Luonnonkosmetiikalle

 ei ole yhtenäistä sertifiointijärjestel-

 mää.

•  Luonnonkosmetiikkaan yhdistyy  

 usein eettisten ja ekologisten näkö-

 kulmien huomioiminen. Monet luon-

 nonkosmetiikkana markkinoidut

 tuotteet on valmistettu esimerkiksi

 luomuraaka-aineista. 

• Suomessa Pro Luonnonkosmetiikka

  -yhdistyksellä on omat luonnonkos-

 metiikan kriteerit, jotka pohjautuvat 

 yleisimpiin eurooppalaisiin kriteerei-

 hin. 

Ekomatsi Nestesaippua       vs. palasaippua        

Kosmetiikan valmistusaineluettelo kertoo sisällön

We Care icon  

•  Sokoksen We care icon -tuotesar-

 jan värikosmetiikka- ja ihonhoito-

 tuotteet ovat parabeenittomia, ei-

 vätkä ne sisällä allergisoiviksi tun-

 nettuja hajustekomponentteja,

 mineraaliöljyjä tai eläinperäisiä 

  raaka-aineita.  

•  Sekä vartalon- että kasvojenhoito-

 tuotteissa luonnonraaka-aineita 

 on keskimäärin 96 prosenttia. 

•  Pakkaukset ovat kevyitä ja niissä

  hyödynnetään kierrätettyä muovia. 

•  Vaippojen jätekuormaa vähentäviä

  kestovaippoja voi ostaa myös 

 reilun kaupan puuvillasta valmis-

 tettuna.  

•  Kertakäyttöisissä vaipoissa on saa-

 tavilla myös biohajoavia tuotteita.

 Tarkista oman asuinkuntasi ohjeis-

 tus eloperäisten tuotteiden laitta-

 misesta biojätteeseen. 

Kosmetiikka-allergia -sivustolla 
on paljon tietoa kosmetiikasta 
myös niille, joilla ei ole allergioita 
www.kosmetiikka-allergia.fi/

WWF:N PALMuöLJYPiSTEY-
TYKSESSÄ 2011 S-rYHMÄ SAi 
HYVÄT PiSTEET, 7/9. S-rYHMÄ 
ON KiiNNiTTÄNYT HuOMiOTA 
SEKÄ TuOTTEiSSA KÄYTETYN 
PALMuöLJYN KOrVAAMiSEEN 
MuiLLA öLJYVAiHTOEHDOiLLA 
ETTÄ VASTuuLLiSESTi TuOTE-
TuN PALMuöLJYN HANKiN-
TAAN. SOK ON rSPO:N 
(RoUndTAble foR SUSTAi-
nAble PAlM oil) JÄSEN.

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

eläinkokeet ja palmuöljy 

•  Valmiita kosmetiikkatuotteita ei ole  

 vuosiin saanut testata eläinkokeilla.  

•  Kosmetiikan ainesosien testaami-

 seen liittyvät viimeisimmät eläin-

 koekiellot astuvat voimaan vuonna

 2013.  

•  Palmuöljy on monien kosmetiikka-

 tuotteiden ja elintarvikkeiden raa-

 ka-aine. öljypalmun kasvatuksesta

  aiheutuu tuhoja mm. Kaakkois-

 Aasian sademetsille.  

•  Palmuöljyä käytetään kosmetiikassa

  eri nimillä, jonka vuoksi sen tunnis-

 taminen voi olla vaikeaa.  

• Palmuöljyä tuotetaan yhä enemmän

  myös kestävästi. Esimerkiksi rSPO-

 sertifikaatin saaneiden tuotteiden

  sisältämän palmuöljyn alkuperä on

  tiedossa. 

Kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa 
kiinnitetään nyt huomiota esimerkiksi 
kemikaaleihin. Harkituilla ostoilla voit 
pienentää ympäristörasituksia. 

Kosmetiikka 
ja hygienia-
tuotteet

Ympäristöä vähemmän kuormittavia 
vaippoja

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/palasaippua_vs_nestesaippua/fi_FI/palasaippua_vs_nestesaippua/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/palasaippua_vs_nestesaippua/fi_FI/palasaippua_vs_nestesaippua/
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Pukeutuminen 
ja tekstiilit
Opettele tunnistamaan laadukkaat, kestävät 
tekstiilit, jotta tuotteista on iloa pitkään. 
rakenna vaatekaappisi laadukkaalle perus-
vaatetukselle ja piristä tyyliäsi halutessasi 
sesongin uusilla yksityiskohdilla ja asusteilla. 

•  Tekstiileihin ja vaatteisiin pätee eri- 

 tyisen hyvin sääntö siitä, että han- 

 kintoja kannattaa harkita. Käyttä- 

 mättömiksi jäävät vaatteet keven-  

 tävät turhaan kukkaroa ja synnyttä-

 vät samalla ympäristörasituksia.  

•  Vaatteiden tai kenkien taustalla voi

  olla usein pitkä valmistusketju, josta

 kokonaisuudessaan voi olla vaikea

  saada tietoa. Eettiset ja ekologiset

  kysymykset ovat pukeutumisessa

  näkyvässä roolissa. 

•  Luonnonkuitu ei välttämättä ole

  ekokuitu. Esimerkiksi puuvillan vil-

 jely kuluttaa paljon vettä ja aiheut-

 taa ympäristöongelmia.  

• Luomupuuvilla viljellään ilman kemi-

 allisia kasvinsuojeluaineita ja lannoit- 

 teita. Viljely perustuu vuoroviljelyyn, 

 mikä takaa maan monipuolisen käy-

 tön eikä köyhdytä liikaa maaperää. 

•  Ennen kuin ostat tekstiilin, kiinnitä

  huomiota hoito-ohjeeseen. Jos esi-

  merkiksi arkivaate vaatii kemiallisen 

 pesun, harkitse, onko ostos järkevä.  

•  Hoida tekstiilit, laukut ja jalkineet

 oikein. Näin ne kestävät pidempään.

•  Kierrätä hyväkuntoiset, käyttämättö-

 mät vaatteet esimerkiksi hyvänteke-

 väisyyteen tai ystävillesi. 

•   Vältä turhaa pesua. Tuuleta ja har-

 jaa, niin vaatteesi säilyvät pidempään.

Ekomatsi Villahuopa       vs. fleecehuopa        

SOK ON MuKANA EurOOPPALAi-
SESSA BuSiNESS SOCiAL COMP-
LiANCE iNiTiATiVE -AuDiTOiN-
TiMALLiSSA. BSCi-JÄrJESTEL-
MÄN TAVOiTTEENA ON TYö-
OLOJEN PArANTAMiNEN riSKi-
MAiSSA KANSAiNVÄLiSTEN SOPi-
MuSTEN VAATiMALLE TASOLLE.   
YHTEiSTYöN TAVOiTTEENA ON 
VArMiSTAA, ETTÄ KuLuTTAJiLLE 
TArJOTTAVAT TuOTTEET ON 
VALMiSTETTu SOSiAALiSESTi JA 
EETTiSESTi HYVÄKSYTTÄViSSÄ 
TuOTANTO-OLOSuHTEiSSA. Puhtaat vaatteet -kampanja 

www.puhtaatvaatteet.fi/

LUE LISÄÄ yhteishyvä.fi -sivustolta.

http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/villahuopa_vs_fleecehuopa/fi_FI/villahuopa_vs_fleecehuopa/
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ekomatsi_tuote_vastaan_tuote/villahuopa_vs_fleecehuopa/fi_FI/villahuopa_vs_fleecehuopa/
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eu-Kukka 
Eu-kukan arviointiin kuuluvat mm.
energiankulutus, vesien ja ilman 
pilaantuminen, jätteen syntymi-
nen, kestävä metsätalous, melu 
ja maaperän pilaantuminen. 
www.ymparistomerkki.fi/eu-kukkareilu kauppa -merkkijärjestel-

mässä tuottajat saavat tuotteis-
taan takuuhinnan. reilu kauppa 
kieltää lapsityövoiman ja monien 
kemikaalien käytön. Se tukee siir- 
tymistä luomuun ja asettaa tiu-
kentuvia ympäristösäännöksiä. 
www.reilukauppa.fi

Kannattaa ostaa isoja ruokapakkauksia
ruokapakkausten valinnassa oleellista 
on se, että koko tuote tulee käytetyksi. 
isompi ruokapakkaus voi houkutella 
esimerkiksi halvemmalla kilohinnallaan. 
Mutta jos osa elintarvikkeesta joudu-
taan heittämään biojätteeseen, ei hinta-
kaan ole edullisempi kuin pienellä pak-
kauksella, joka käytetään kokonaan.  
Pakkauksesta jäävä biojäte ylittää itse 
pakkauksen ympäristövaikutukset. Lit-
ran jogurttipurkki ei siis ole ekoteko ver-
rattuna pieniin pikareihin, jos litran jo-
gurtista neljäsosa vanhenee jääkaappiin.

            www.mtt.fi/futupack

Kangaskassi on ympäristön 
ystävän valinta

Se, millaiseen kassiin ruokaostokset 
pakkaat, on mitätön tekijä sen rinnalla, 
mitä kassiin laitat. Vaikka kauppakassi-
en ekologisuudessa on eroa, niin huo-
mattavasti suuremmat ekoteot synty-
vät ostosvalinnoissa tai siitä, miten 
kauppamatkasi kuljet. Laita kassiisi eri-
tyisesti kasvispohjaisia tuotteita, yhdis-
tä kauppamatkat muuhun kulkemiseen 
ja liiku mahdollisimman paljon julkisilla 
kulkuneuvoilla, pyörällä tai jalan. 

Yleisiä merkkejä ja merkintöjä

valmisruoka on epäekologista
Valmisruuan ekologisuus vaihtelee pal-
jon. Valmisruuat tehdään isoissa erissä, 
ja ympäristörasitus yhtä annosta kohti
voi siksi olla pienempi verrattuna sii-
hen, että sama ateria valmistettaisiin 
kotona. Esimerkiksi pitkät kypsytysajat 
kotiuunissa vievät paljon energiaa.  
 
Lähiruoka on ilmastoystävällistä
Lähiruoka ei välttämättä ole ilmasto-
ystävällistä. Jos tuotteita kuljetetaan 
pienissä erissä esimerkiksi pakettiau-
tolla, niin niiden hiilijalanjälki voi kasvaa 
selvästi suuremmaksi kuin tuotteiden, 
jotka kuljetetaan laiva- ja rekkarahtina 
kauempaa. Lähiruokaa ostamalla tuet 
paikallisia tuottajia ja tiedät, mistä 
ruokasi on peräisin. 
  
Lisäaineista on vain haittaa
Monet lisäaineet ovat ns. luontaisia
tuotteita eli niitä esiintyy myös luon-
nossa. Kaikki lisäaineet eivät siis ole 
keinotekoisia, saati haitallisia. Lisäai-
neet mm. parantavat tuotteiden säily-
vyyttä, joka nostaa elintarvikkeiden 
ekologisuutta. 

Mitä lisäaineet ovat? 
www.yhteishyva.fi/

Totta vai tarua? 
Näkemyksiä valintoihin

Joutsenmerkki
Joutsenmerkin myöntämisen 
kriteereissä huomioidaan ener-
gia- ja materiaalitehokkuus 
koko elinkaaren ajalta. 
www.joutsenmerkki.fi

Luomun aurinkomerkki 
Merkki takaa, että elintarvikkeen
maatalousperäisistä raaka-aineis-
ta vähintään 95 % on tuotettu 
luonnonmukaisesti. 
www.luomu.fi

eu-luomumerkki tulee 
pakolliseksi kaikkiin Eu:ssa 
pakattuihin luomutuotteisiin 
vuoden 2012 heinäkuussa.
http://ec.europa.eu/agriculture/
organic/consumer-confidence/
logo-labelling_fi

rainforest alliance 
pyrkii säilyttämään biologisen
monimuotoisuuden sekä saa-
maan aikaan kestävän kehityk-
sen mukaiset toimeentulomah-
dollisuudet tropiikin viljelijöille 
ja heidän työntekijöilleen. 
www.rainforestalliance.org

Hyvää suomesta
on Finfoodin myöntämä merkki 
elintarvikkeille, jotka on valmis-
tettu Suomessa ja valtaosin (vä-
hintään 75 %) suomalaisista raa-
ka-aineista.
www.hyvaasuomesta.fi

utZ-merkintä myönnetään mm.
kahville, teelle ja kaakaolle. Tiloil-
la valvotaan maatalouskemikaa-
leja, työntekijöiden oikeuksista ja 
elinoloista huolehditaan. 
www.utzcertified.org/

Öko tex on tuoteturvallisuus-
merkki, jonka kriteereissä koros-
tuu se, ettei tuote saa sisältää
syöpää tai allergiaa aiheuttavia
väriaineita, se on testattu torjun-
ta-aineiden ja raskasmetallien
osalta ja formaldehydimäärät
ovat sallituissa rajoissa.
www.oeko-tex.com

msC
MSC-merkki takaa, että tuote 
noudattaa kestävän kalastuksen 
periaatteita. 
www.msc.org

avainlippu on Suomalaisen
Työn Liiton myöntämä merkki
Suomessa ja pääasiassa suoma-
laisista raaka-aineista tehdyille
tuotteille ja palveluille. raaka-
aineiden kotimaisuusasteen on 
oltava vähintään 50 %.
www.avainlippu.fi

Greenpalm on vastuullisesti 
tuotetun palmuöljyn merkki.  
Se pyrkii poistamaan palmuöljyn 
tuotantoon liittyviä eettisiä ja 
ekologisia ongelmia. 
www.greenpalm.org

ABC-KETJuSSA MYYDÄÄN EKOFLEx E85 –POLTTONESTETTÄ, JOKA VÄHENTÄÄ AuTOiLuSTA SYNTYViÄ HiiLiDiOKSi-
DiPÄÄSTöJÄ JOPA 80%. SE ON KOTiMAiNEN TuOTE, JOKA ON KEHiTETTY SuOMALAiSiiN OLOiHiN. EKOFLEx E85 
SiSÄLTÄÄ 80–85 % BiOETANOLiA, JOTA VALMiSTETAAN KOTiMAiSESTA ELiNTArViKETEOLLiSuuDEN JA ruOKAKAu-
PAN BiOJÄTTEESTÄ. E85 KÄY FLExFuEL-MOOTTOriLLA VAruSTETuiSSA AuTOiSSA. EKOFLEx E85:LLE ON MYöN-
NETTY AVAiNLiPuN KÄYTTöOiKEuS. KATSO ABC-KETJuN E85-TANKKAuSPAiKAT OSOiTTEESTA WWW.ABCASEMAT.Fi.

Luomu-leppäkerttu on Luomu-
liiton myöntämä luomumerkki ko-
timaisille virallisesti luomutuotan-
non ehdot täyttäville tuotteille, joi-
den tuotantoketju on alueellinen.
www.luomuliitto.fi

http://www.ymparistomerkki.fi/eu-kukka
http://www.yhteishyva.fi/yhteishyva/vastuullinen_kuluttaminen/ostoksilla/mita_lisaaineet_ovat/fi_FI/mita_lisaaineet_ovat/
http://www.abcasemat.fi
http://www.motiva.fi
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Foodie.fm
Tuntuuko, että arjen ruokien suunnitteleminen vie liikaa
aikaa? Foodie.fm -palvelun avulla voit luoda ostoslistan,
saat reseptivinkkejä sekä ehdotuksia oman makusi mu-
kaan. Voit valita tuotteet allergioiden tai mieltymystesi, 
kuten luomun, mukaan. Tietyn reseptin valinta lisää au-
tomaattisesti tarvittavat tuotteet ostoslistallesi. Ostos-
listan voit tallentaa itsellesi tai lähettää sen kotitalouden 
toiselle jäsenelle. Foodie.fm vinkkaa myös hyvistä tuot-
teista ja hinnoista. Foodie.fm toimii netissä, Facebookis-
sa tai älypuhelimen avulla.

www.foodie.fm

rainbow-tuotehaku  
S-ryhmän omien rainbow-tuotteiden määrä kasvaa jat-
kuvasti. Tuotehaku tarjoaa mahdollisuuden monipuoli-
seen tuotteiden kartoittamiseen: tarvitsetko esimerkiksi 
gluteenittomia tai laktoosittomia tuotteita? Oletko kiin-
nostunut rainbow-luomutuotteista? Tiesitkö, että niis-
sä on valinnanvaraa rypsiöljyistä tomaattimurskaan ja 
kananmunista mustikkajogurttiin? Jos taas valintasi 
painottuu Hyvää Suomesta -merkin saaneisiin rainbow-
elintarvikkeisiin, niin valikoimissa on tuotteita kaikista 
tuoteryhmistä.  

www.rainbow.fi/rainbow-tuotteet/tuotehaku

Yhteishyvä.fi 
Miten taittelet sanomalehdestä biojätepussin? Mietityt-
tääkö jätteiden lajittelu? Haluatko jumppaohjeita tai 
nipun reseptejä juhlaruokiin? Kaipaatko opatusta pyö-
ränhuoltoon? Tai vinkkejä kodinkoneiden valintaan? 
Kiinnostaako, miten ammattilainen kuorii lantun tai 
kuinka hän valmistaa majoneesin? Kaiken tämän ja 
paljon muuta löydät tekstin, kuvien ja toisinaan myös 
videoiden muodossa Yhteishyvä.fi -sivuilla. 

www.yhteishyva.fi

Vinkkejä verkosta 
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www.s-kanava.fi


