Ikaalisten Luomun
konsulentit
tulevat mielellään
esittelemään ja
maistattamaan
tuotteitamme.
OTA YHTEYTTÄ JA
SOVI ESITTELYSTÄ!

Kuluttajat haluavat luomua!
Luomumarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Luomun myynti on
lisääntynyt noin 20 % vuosivauhtia. Luomumarkkinat ovat kasvaneet
selvästi nopeammin kuin päivittäistavarakauppa keskimäärin, jonka
vuotuinen kasvu on ollut noin 5–7 %.
Luomu on suomalaisille arkea, sillä noin puolet kuluttajista kertoo ostavansa luomua säännöllisesti. Eniten luomutuotteita ostavat
30–50-vuotiaat naiset ja alle kouluikäisten lasten vanhemmat.

Mistä Ikaalisten Luomun
tuotteita saa?

Tuotteemme pakataan Ikaalisten Luomu, Onnelliset ja Pirkka-tuotemerkeillä. Laadukas kauppa tunnetaan hyvin hoidetusta HEVI-osastosta ja monipuolisesta luomuvalikoimasta. Tilaa siis Ikaalisten Luomun
tuotteet omalta tukkukauppiaaltasi. Tuotteet myydään Suomen keskusliikkeiden ja yksityisten luomutukkujen kautta kaikkiin Suomen
kauppoihin.

Ikaalisten Luomu Oy
Luomukatu 3, 39500 Ikaalinen
Puh. 0400 307 479, fax (03) 458 9948
ikluomu@ikaalistenluomu.fi
w w w. i k a a l i s te n l u o m u. f i

Laatua
ja makua
heviin !

Miksi valikoimiin Ikaalisten Luomun tuotteita?
laatu ja maku

Olemme saaneet kuluttajilta paljon kiitosta tuotteidemme hyvästä
mausta ja laadusta. Laadusta kertoo se, että kaikki tuotteemme ovat
saaneet Pirkka-merkin ja olemme Suomen suurin Pirkka luomutomaattien, -salaattien ja -kurkkujen tuottaja.

säilyvyys
Tuotteemme säilyvät hyvin, mikä vähentää tuotteiden hävikkiä.
Esimerkiksi salaatit viljellään tavallista isommissa ruukuissa turvemulta seoksessa ja saavat näin vielä pakkauksen jälkeenkin voimaa
ruukusta.

taloudellisesti kannattavaa

Luomua ostaville kuluttajille hintaa tärkeämpiä asioita ovat puhtaus,
maku, terveysvaikutukset sekä tasokas laatu. Siksi kuluttajat ovat
valmiita maksamaan enemmän. Tämä yhdessä tuotteiden pienen
hävikin kanssa tekee luomutuotteiden myynnistä kannattavaa.
Aktiiviset luomutuotteiden ostajat ovat sitoutuneita
luomun käyttäjiä sekä uskollisia kaupan asiakkaita
kun luomuvalikoima on laadukas ja monipuolinen.

turvallisuus

Luomuviljelyssä ei käytetä lisäaineita, kemiallisia torjunta-aineita eikä
lannoitteita. Monet kuluttajat arvostavat luomutuotteiden puhtautta
ja pitävät luomua turvallisena valintana. Luomun puhtaudesta kertoo
Eviran vierasainevalvonta: esimerkiksi vuoden 2012 tulosten mukaan
kotimaisista luomutuotteista ei löytynyt lainkaan jäämiä.

terveellisyys

Kuluttajat ovat hyvin tietoisia luomutuotteiden terveellisyydestä. Tärkeä
yksittäinen ruoan turvallisuustekijä on kasvisten sisältämä nitraatti.
Luomutuotteissa nitraatin saannille on pienempi riski verrattuna tavanomaisesti viljeltyihin tuotteisiin.
Novalab Oy:n tekemien tutkimusten mukaan Ikaalisten Luomun
salaattien nitraattipitoisuudet olivat vain noin 1–5 % tavanomaisiin
salaatteihin verrattuna. Siksi monet valitsevat
Ikaalisten Luomun salaatin!

Ikaalisten Luomun
salaateissa on
erittäin alhainen
nitraattipitoisuus.
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