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Ikaalisten ruokapalveluiden luomun käytölle vauhtia Portaat luomuun ohjelmasta
Ikaalisten kaupungin ruokapalvelut ovat ottaneet seuraavan askeleen hankintojen vastuullisuudessa.
Lähiruoan ja kotimaisten raaka-aineiden käytön lisäksi Ikaalisissa halutaan nyt kasvattaa
luomutuotteiden osuutta. Määrätietoinen luomun käytön lisääminen saa vauhtia ja tukea Portaat
luomuun -ohjelmasta, johon kaupunki liittyi vuoden alussa.
”Luomun valitseminen on tehokas keino vähentää ruokapalveluiden ympäristövaikutusta ja tapa
tukea ruoantuotantoa, joka ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.” -sanoo palvelupäällikkö MarjaLeena Elomaa, Ikaalisten kaupungin ruoka - ja siivouspalveluista.
Ikaalisissa ruokapalvelut tekivät itse päätöksen liittyä luomuohjelmaan. Mukana oleminen sitouttaa
päätökseen kasvattaa luomun käyttöä suunnitelmallisesti. "Periaatepäätöksessä on helpompi pysyä",
kommentoi palvelupäällikkö Marja-Leena Elomaa luomuohjelmaan liittymistä.
Luomun käytön kasvutavoitteisiin Ikaalisissa vaikuttaa myös vuonna 2021 julkaistu kansallinen
luomuohjelma: julkisissa keittiöissä käytetyistä raaka-aineista 25 % tulisi olla luomua vuoteen 2030
mennessä. Ikaalisissa matka kohti luomutavoitetta ei suinkaan lähde nollasta. Lähialueen
luomukurkun ja -tomaatin lisäksi tarjolla on jo nyt mm. luomuvarrasleipää, -puurohiutaleita ja maitoa. Suunnitelmana on, että luomun käyttöprosentti on 15-20 % vielä tämän vuoden aikana.
Yhteistyö lähiruoantuottajien kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. Myös asiakkaat arvostavat
lähiruokaa. "Asiakkaamme pitävät tällä hetkellä tärkeänä, että tomaatit ja kurkut otetaan
lähituottajalta, joka nyt onneksemme on luomutuottaja", Elomaa kertoo.
Yhteistyö paikallisen luomutuottajan kanssa on ollut sujuvaa, ja haaveissa on päästä
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään lähialueen luomutuotteita enemmänkin yksittäisten
teemapäivien lisäksi.
Luomua ravintolat/Portaat luomuun -ohjelma
Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja ohjaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käytön
kustannustehokkaassa lisäämisessä sekä auttaa sopivien luomutuotteiden löytämisessä. Luomuatähtitunnuksella varustetut kahvilat, ravintolat sekä ruokapalvelut ovat sitoutuneet ilmoittamaan
Portaat luomuun -ohjelmassa, kuinka paljon luomua ne käyttävät ruoanlaitossa ja tarjoilussa.
Luomua-tunnuksessa olevat tähdet kertovat luomun käyttömäärästä.
Luomua ravintola -hakupalvelun avulla kuluttajat löytävät luomua tarjoavat ruokapalvelut ja
ravintolat. Hakupalvelussa on tällä hetkellä n. 2200 toimipaikkaa ja se on osa Portaat luomuun ohjelman toimintaa. Portaat luomuun -ohjelmaa ylläpitää Savon Koulutus Oy,
www.luomuravintola.fi
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