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PERUSTAJALTA

7-vuotiaana poikana annoin lehteen haastattelun, jossa kerroin, että isona 
minusta tulee maanviljelijä. Tavallaan niin kävikin ja nyt tämä koneteknii-
kan diplomi-insinööri viljelee Silmusalaatteja itse rakentamassaan kasvi-
huoneessa Vantaan Vaaralassa. 
 Viljely pääkaupunkiseudulla ja lähellä keskusliikkeiden terminaaleja 
tarjoaa lähiruokaa suurelle joukolle asiakkaitamme. Tuotanto tapahtuu yli-
paineistetussa puhdastilassa ja vetenä käytämme HSY:n toimittamaa Päi-
jänteen vettä. Tuotantomme on luomutuotantoa eli olemme hyväksytysti 
mukana luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa. Viljelyssä käytämme 
luomusiementen lisäksi vain vettä ja valoa. 
 Pyrimme kohti parempaa huomista. Energiatehokkuus ja tuotetur-
vallisuus ovat meille tärkeitä. Minimoimme viljelyssä ja logistiikassa synty-
vät päästöt. Käyttämämme vesi puhdistetaan, tuotantomme pyörii tuuli-
sähköllä ja tuotteemme kuljetetaan kierrätettävissä laatikoissa. Annosrasia 
on muovinen mutta toisaalta juuri sen ansiosta Silmusalaatit säilyvät hyvin, 
mikä vähentää ruokahävikkiä.

Samuli Laurikainen

Luomuviljelijä

TUORE.
MAUKAS.
LUOMUA.

“HALUSIN TEHDÄ MAAILMAN PARASTA SALAATTIA

- SALAATTIA JOSSA ON MAKUA.”
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MATKAMME
2012 201520142013

• Idea syntyy, kehittyy ja 
johtaa Snafu Oy:n perus-
tamiseen 12.7.2012.

• Kasvihuoneen ja lait-
teiston rakentaminen 
Vantaalle.
 
• Viljelyn opettelua ja
markkinoinnin rakenta-
mista.

• Laatujärjestelmät luo-
daan ja Luomulupa 
myönnetään 8.10.2012.

• Lanseeraus Jyväskylässä 
Prisma Keljossa ja Mesta-
rin Herkussa 18.10.2012.

• Toimitukset Stockman-
nille alkavat jouluviikolla.

• HOK-Elannolta yhteyden-
otto. Tapaaminen johtaa 
toimitusten alkamiseen 
pääsiäisviikolla.

• Silmusalaattituotteet saa-
vat Sirkkalehti-tunnuksen.

• Silmusalaatit Stockmannin 
Luomuviikolla ja Hulluilla 
Päivillä kampanjatuotteina.

• Hyväksyntä Ruokakeskon 
tilausvalikoimaan.

• Ensimmäinen osallistu-
minen Herkkujen Suomi 
-tapahtumaan Helsingin
Rautatientorilla. 

• ERP-järjestelmä otetaan
käyttöön kolmessa viikos-
sa.

• Valinta Kasvu Open 
–kilpailun finaaliin.

• Ensimmäinen työntekijä 
aloittaa.

• Ensimmäiset 100.000 
rasiaa toimitettuna.

• Silmusalaatti tarjoaa Nais-
ten 10:n osallistujille yht. 
13500 salaattiannosta.

• Ensimmäinen kesätyönte-
kijä ja harjoittelija urakoivat 
kasvihuoneessa.

• Ensimmäinen robotti saa-
puu avuksi tuotantoon.

• Flow-festivaaleilla Silmu-
salaattia tarjottiin Richard 
McCormickin toimesta.

• Markkinointiin investoi-
daan edellisen vuoden liike-
vaihdon verran.

LÄHITEHOLUOMUA.
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VILJELY

Kaikki alkaa itämisen ihmeestä. Itäessä siemenen säilömät ravinteet 
muuttuvat aktiiviseen muotoon ja verson kasvu alkaa. Valtaosa Silmu-
salaateista korjataan versovaiheessa, jossa kasvin ensimmäiset sirkka-
lehdet ovat saaneet lehtivihreästä värinsä. Silmusalaatteihin ei lisätä 
mitään ylimääräistä antamaan makua. Maku salaattiin tulee itse vali-
tuista lajikkeista ja niiden seossuhteista.

Silmusalaatit viljellään kasvihuoneessa Vantaan Vaaralassa vain 15 
kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Silmusalaatin viljely on 
periaatteeltaan äärimmäisen yksinkertaista, kun kaikki tehdään suun-
nitellusti ja valvotuissa olosuhteissa. Versot kasvavat valmiiksi annos-
rasiassa eli pakkausvaiheessa suljemme vain rasian kannen. Tämän 
ansiosta versoihin ei tule säilyvyyttä heikentäviä leikkaus- tai murtu-
mapintoja. Pakatut tuotteet jäähdytetään ja toimitetaan kylmäautolla 
kauppojen hedelmä- ja vihannesosaston kylmähyllyyn. 

Silmusalaatti versoo idätyskäyttöön tarkoitetuista ja mikrobiologisesti 
testatuista luomusiemenistä. Tällä hetkellä saamme noin kolmasosan 
siemenistä kotimaasta ja loput ostamme pääasiassa Italiasta. Käyttä-
mämme veden meille toimittaa Helsingin vesi. Vantaan Energialta 
saamme tuulivoimaa tuotannon pyörittämiseen.

Kaikki Silmusalaatit ovat luomua, GMO –vapaita, kolesterolittomia, lak-
toosittomia ja gluteenittomia. 
 
 

VAIN SIEMENIÄ, VETTÄ JA VALOA.
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TUOTTEET

VALLOITTAVAN VIHREÄ 
Sinimailasen ja puna-apilan versoja.
Maultaan mieto ja vihreä.
Tuotekoodi: 6430048012026

VAU MITEN TULINEN
Daikon-retiisin, sinimailasen ja puna-apilan versoja.
Kirpakka retiisin jälkimaku, joka saattaa jopa potkaista.
Tuotekoodi: 6430048012040

ROUSKUVAN RAPEA
Herneen sekä punaisen ja vihreän linssin ituja.
Rapean rapsakka suutuntuma. Paljon proteiinia.
Tuotekoodi: 6430048013016

LETKEÄN LEMPEÄ
Parsakaalin, sinimailasen ja puna-apilan versoja.
Maultaan kaalimainen ja raikkaan mehevä.
Tuotekoodi: 6430048012019

LISÄTIETOA JA RAVINTOARVOT: www.silmusalaatti.fi

6



LAUTASELLA

SALAATTIA, JOSSA ON MAKUA
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Silmusalaatti säilytetään jääkaapissa +2…+6 °C -asteessa.
Rasiasta Silmusalaatti nousee kätevästi haarukalla!
Lisää reseptejä www.silmusalaatti.fi

 
 

  
  

  

    

 

LEMPEÄN MEHEVÄ SALAATTI

LADO LAUTASELLE:
• 1/2 rasiaa esim. Letkeän lempeä-silmusalaattia
• Kirsikkatomaatteja
• 1-2 retiisiä viipaleina
• Oliiveja 
PÄÄLLE MAUSTEEKSI:
• Oliiviöljyä, balsamicoa ja mustapippuria 
KORISTEEKSI:
• Syötäviä kukkia, esim. sarviorvokkeja

VINKKI: Saat salaatista ruokaisamman lisäämällä
siihen esim. paistettua halloum-juustoa, tofua tai
paahdettuja cashew-pähkinöitä

VIHREÄ VÄLIPALA

SEKOITA KREEMIKSI:
• 1 kypsä avokado 
• 1-2 tl limetinmehua
• 1/2 murskattu valkosipulin kynsi
• suolaa ja pippuria maun mukaan 
LEVITÄ LEMPILEIVÄLLESI:
• avokadokreemi
• paprikaa suikaloituna
•  Valloittavan vihreä silmusalaattia
•  seesaminsiemeniä



YHTEYS

info@silmusalaatti.fi

050 412 4500

www.silmusalaatti.fi

Silmusalaatti

@Silmusalaatti
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