
 
 

Gluteeniton tervehdys Wanhan Kanalan kotileipomon keittiöstä 
 
Taustaa 
Olen muutaman vuoden ajan pyynnöstä suunnitellut ja toteuttanut muutamia ns. tavallisia 
leivontaseoksia eräälle suomalaiselle yritykselle ilman, että nimemme on ollut näkyvissä 
tuotteissa. Sain paljon yhteydenottoja kentältä ja pyyntöjä gluteenittomiin leivontatuotteisiimme 
liittyen ”voiko näitä saada tänne meille” ”ovatpa nämä kotona tehdyn makuisia” ja ”voisitko 
suunnitella joitakin tuotteita gluteenittomaan ruokavalioon”. 
 
Pyöritin ajatusta mielessäni vuoden ajan, mietin ainesosia, tein tuotteita, testailin reseptejä ja 
pyysin asiakkaita testaamaan tuotteita ja reseptejä kotioloissa. Rohkaisevan palautteen myötä 
syntyi Wanhan Kanalan luontaisesti gluteeniton leivontaseos -sarja, joka oli tarkoitus tuoda 
markkinoille vasta vuonna 2018. Kentältä tuli kuitenkin pyyntö siitä, että saataisiin markkinoille jo 
jouluksi 2017 ja siitä alkoivat kiireet. 
Koska olen itse moniallergikko, olen suunnitellut tuotteet siten, että ne on helppo tehdä paitsi 
gluteenittomana, myös laktoosittomana, jopa maidottomana sekä ilman kananmunaa. 
 
Leivontaseos –sarjamme joulukuussa 2017 – tuotesarjan lanseeraus 
Tuotteita on lanseerausvaiheessa 7; Wanhan Kanalan Pannukakku (G,L), Wanhan Kanan 
Saaristolaisleipä (G, L, maidoton, taikina/resepti ilman kananmunaa) Pääkanan paremmat pullat 
(G,L…taikina/resepti ilman kananmunaa), Pääkanan konstailematon kakkupohja (G, L, 
taikina/resepti ilman kananmunaa), Pääkanan Suklaakakku-unelma (G,L, taikina/resepti ilman 
kananmunaa, sis. aitoja suklaapaloja, Pääkanan tyrnimuffinit (G,L,) ja Pääkanan perinteiset 
joulupiparit (G,L). Osa leivontaseoksista on vaihtuvia kausituotteita, ja tuoteperhe on kasvava – 
seuraavaksi, jo tammikuussa 2018 Vire messuille, tulevat markkinoille seuraavat 2 leivontaseosta; 
perussämpylät ja pizzapohja. 
 
Tarkoituksena on ollut luoda/rakentaa kaiken kaikkiaan sarja, joka on paitsi luontaisesti 
gluteeniton, ennenkaikkea helppo ja nopeakin tehdä kotona, maistuu kotona tehdyltä, on 
lisäaineeton ja säilöntäaineeton, sopii erilaisiin ruokavalioihin, on muuntautumiskykyinen 
kotituunaajalle ja lisäksi vielä pakkaukseltaan yksinkertainen.  
Tuote valmistetaan kokonaisuudessaan Loimaan Niinijoella Haaroisten kylässä, Wanhan Kanalan 
omissa gluteenittomissa tiloissa. 
Wanha Kanala on osa maatilakokonaisuuttamme, keskellä syvintä saviseutua Loimaan Haaroisten 
kylässä, Niinijoella. 
Jatkossakin haluamme olla lähellä tuotteen lopullista käyttäjää ja kuunnella toiveita 
tuotesarjaperheen kasvattamiseksi. 
 
Wanha Kanala esittäytyy uunituoreen luontaisesti gluteenittoman leivontaseossarjan 
kanssa osastolla E109. Maistatamme samalla uutuusseoksista tehtyjä leivonnaisia. 
Osastollamme myynnissä myös muita luontaisesti gluteenittomia leivonnaisia mm. 
karjalanpiirakoita, munkkeja, bebe –leivoksia jne. 
 
Terveisin Wanhan Kanalan emäntä, pääkana, Jaana 
P. 02 721 8979 tai 0400 511 308 
 
 
 


