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“JAG V IL L E G Ö R A V Ä R L D E N S B Ä S T A S A L L A D
- E N S MA KR I K S A L L A D .”

Som 7-årig pojke intervjuades jag till en tidning där jag berättade att jag
ville bli jordbrukare som stor. På sätt och vis blev jag också det då jag nu
som diplomingenjör i maskinteknik odlar sallad i det egenhändigt
byggda växthuset i Fagersta i Vanda.
Odlingen i huvudstadsregionen och på nära avstånd till centralaffärernas terminaler erbjuder närproducerad mat till en stor del av våra
kunder. Produktionen sker i renrum med övertryck och vattnet vi använder kommer från Päijänne och levereras av HRM. Vår produktion är ekologisk, dvs. vi är med i övervakningen av ekologisk produktion. Förutom
ekologiskt utsäde använder vi endast vatten och ljus i odlingen.
Vi strävar mot en bättre morgondag. För oss är energieffektivitet
och produktsäkerhet viktigt. Vi minimerar utsläppen som föds genom
odlingen och logistiken. Vattnet vi använder rengörs, vår produktion
drivs av vindkraft och våra produkter transporteras i återvinningsbara
lådor. Portionsasken är av plast, men å andra sidan är det tack vare den
som salladerna har så god hållbarhet, vilket i sin tur minskar på matavfallet.

Samuli Laurikainen
Ekologisk odlare
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2013

2014

• Idén föds, utvecklas och • HOK-Elanto tar kontakt.
• ERP-systemet tas
Mötet leder till att leverans- i bruk på tre veckor.
leder till att Snafu Oy
erna kommer igång under
grundas den 12.7.2012.
• Till ﬁnal i Kasvu
påskveckan.
Open-tävlingen.
• Silmusalaattiprodukterna
• Växthuset och anläggfår Hjärtbladsmärket.
ningen byggs i Vanda.
• Första arbetstagaren.
• Vi lär oss odla och
bygga upp marknadsföringen.
• Kvalitetssystem skapas
och Ekointyget
beviljas den 8.10.2012.

• Silmusalaatti som kampanjprodukter på Ekoveckan och
Galna Dagarna på Stockmann. • De 100.000 första
askarna levererade.
• Godkända i Keskos
beställningssortiment.

• Första deltagandet i
Delikatessernas Finland
• Lansering i Jyväskylä på -evenemanget på järnvägsPrisma Keljo och Mestarin torget i Helsingfors.
Herkku den 18.10.2012.

2015
• Silmusalaatti bjuder
deltagarna i Naisten Kymppi på
tot. 13500 salladsportioner.
• Den första sommarjobbaren och praktikanten
jobbar i växthuset.
• Första roboten kommer som
hjälp till produktionen.
• På Flow-festivalen delade
Richard McCormick ut
Silmusalaattiprodukter.
• Investeringar i klass med
fjolårets omsättning på
marknadsföringen.

• Leveranserna till Stockmann startar i julveckan.

N ÄR EK OLOGISK T.
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ODL ING

E N D A ST F R ÖN, VATTEN OCH L JUS.
Allt börjar med den magiska groningen. Under groningen blir näringsämnena som
fröet lagrat aktiva och ett skott börjar växa. Största delen av Silmu-salladerna
skördas i skottskedet då växtens första hjärtblad har fått sin bladgröna färg.
I Silmu-salladerna tillsätts inget extra för att ge smak. Smaken i salladerna kommer
av själva sorterna och mixen av dessa.
Silmu-salladerna odlas i växthus i Fagersta, Vanda, endast 15 km från Helsingfors
centrum. Det är i princip mycket enkelt att odla Silmu-sallad då allt görs planerat
och under kontrollerade förhållanden. Skotten växer färdigt i portionsaskarna, dvs.
under packningsskedet försluter vi bara locket på asken. På så sätt utsätts inte
skotten för snitt- eller bristningsytor som försvagar hållbarheten. De förpackade
produkterna kyls ned och levereras med kylbil till kyldiskarna i aﬀärernas fruktoch grönsaksavdelningar.
Silmu-salladen spirar från mikrobiologiskt testat ekologiskt utsäde som är avsett
för groning. För tillfället får vi ungefär en tredjedel av utsädet från hemlandet och
resten köper vi huvudsakligen från Italien. Vattnet vi använder levereras av
Helsingfors vatten. Vindkraften som driver produktionen kommer från Vanda
Energi.
Alla Silmu-sallader är ekologiska, GMO-fria, kolesterolfria, laktosfria och glutenfria.
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P RODU KTER

VALLOITTAVAN VIHREÄ
Groddar av klöver och alfalfa
Mild och grön i smaken.
EAN: 6430048012026

VAU MITEN TULINEN
Groddar av rädisa, klöver och alfalfa
Stingslig eftersmak av rädisa med överraskande styrka.
EAN: 6430048012040

ROUSKUVAN RAPEA
Groddar av ärter och gröna och röda linser.
Krispigt knaprig känsla i munnen. Rikligt med protein.
EAN: 6430048013016

LETKEÄN LEMPEÄ
Groddar av broccoli, klöver och alfalfa
Smak av kål och friskt saftig.
EAN: 6430048012019

TILLÄGGSINFORMATION OCH NÄRINGSVÄRDEN: www.silmusalaatti.fi
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P Å TALLRIKE N
ETT GRÖNT MELLANMÅL
BLANDA TILL EN KRÄM:
• 1 mogen avokado
• 1-2 tsk limejuice
• 1/2 klyfta krossad vitlök
• salt och peppar enligt smak
BRE UT PÅ DITT FAVORITBRÖD:
• avokadokrämen
• strimlad paprika
• sagolikt grön Silmu-sallad
• sesamfrön

E N SM AK RIK SALLAD

EN MILD SAFTIG SALLAD
FYLL TALLRIKEN MED:
• 1/2 ask av t.ex. Letkeän lempeä silmu-sallad
• Körsbärstomater
• 1-2 skivade rädisor
• Oliver
SOM KRYDDA:
• Olivolja, balsamico och svartpeppar
TILL GARNERING:
• Ätbara blommor, t.ex. hornvioler
TIPS: Salladen blir mer matig om du tillsätter t.ex.
stekt halloumi--ost, tofu eller rostade cashew-nötter.

Silmu-sallad förvaras i kylskåp i +2…+6 °C.
Silmu-salladen tas lätt upp ur förpackningen med gaffel!
Fler recept på www.silmusalaatti.fi
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K ONTAKT
www.silmusalaatti.fi
info@silmusalaatti.fi
+358 50 412 4500

Silmusalaatti
@Silmusalaatti

8

