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LUKIJALLE
Uunituore leipä, kanelipullan tuoksu, suklaisen leivonnaisen ihana
täyteläisyys. Olen lapsesta saakka rakastanut leipomista. Leipominen
on mielekästä toimintaa monella tasolla: se tarjoaa mahdollisuuden ilmentää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, leivonnaisten koristelu tuo
toimintaan esteettisen ulottuvuuden, tuotos tuo onnistuessaan iloa ja
käytetään lopulta ravinnoksi.
Herkulliset luottoleivonnaiset kuuluvat moneen arkiseen ja juhlavaan
hetkeen. Miten toimia, jos ruoka-allergia tai -yliherkkyys tekee tavanomaisten raaka-aineiden, kuten maitotuotteiden, kananmunien tai
vehnäjauhojen käyttämisestä mahdotonta? Kun lastemme ruoka-allergiapaletti alkoi selvitä, lähdin etsimään ja kehittelemään reseptejä tilanteessa, jossa poissa käytöstä olivat gluteeni, vehnätärkkelys, kaura,
maitoproteiini, kananmuna, soija ja maissi.
Kirjan ohjeiden taustalla oleva Erikoisen Hyvää -leivontablogi syntyi
monen muun allergialeivontaan keskittyvän sivuston tavoin tarpeesta
löytää perheen ruokavalioon soveltuvia reseptejä ja kirjata niitä ylös.
Reseptien kehittäminen ja kirjoittaminen blogiin tuntui hyvälle ajatukselle paitsi siksi, että ne ovat siellä kätevästi saatavilla jatkossa itselle, myös siksi, että niistä olisi mahdollisesti hyötyä myös toisille
ruokarajoitteisille.
Blogin jäätyä tauolle sain runsaasti tiedusteluja ohjeista ja toiveita
niiden julkaisusta. Halusin koota blogissa olleita ja uusia ohjeita helposti saatavilla olevaan muotoon, ja ajatus kirjan julkaisusta syntyi.
Mukaan projektiin sain erikoisen hyvän kälyni Tiina Kettusen, jolla on
ollut iso roolinsa blogin teknisessä rakentamisessa ja visuaalisen ilmeen
hiomisessa.

9

Usein juhlatarjoiluja suunniteltaessa kaavaillaan jokaiselle erityisruokailijalle omaa leivonnaistaan, mikä nykyään ruokarajoitteiden
ja -valioiden ollessa varsin moninaisia saattaa osoittautua hyvinkin
työlääksi. Herkullisten tarjottavien valmistaminen on kuitenkin mahdollista myös useita rajoituksia yhdistäen, kuten käsissäsi oleva kirja osoittaa. Erikoisen Hyvää -ohjeiden kantava ajatus on, että samassa pöydässä
yhteisesti jaettujen herkkujen yhdessä nauttiminen on merkityksellinen
hetki.
Toivon sydämestäni, että tämä kirja tuo hyötyä ja iloa ruokarajoitteisille
henkilöille ja heidän lähipiirilleen niin arkeen kuin juhlaan!

KIITOS
Kiitos Erikoisen Hyvää -blogin lukijoille. Teitä kertyi verrattain lyhyessä
ajassa melkoinen määrä, joten saatoin päätellä, että ohjeille on tilausta.
Kiitos palautteistanne! Ne motivoivat jatkamaan ja saattamaan reseptit
kirjalliseen muotoon, jotta ohjeita on saatavilla blogin sulkeutumisenkin
jälkeen. Jokainen viesti siitä, kuinka ohje on sopinut moniallergiselle ja
todettu maistuvaksi, on luettu, ollut syvästi merkityksellinen sekä kannustanut jatkamaan reseptien kehittämistä.
Kiitos esikuvilleni, upeille, vahvoille ja lempeille naisille elämässäni. Kiitos jo edesmenneille isoäideilleni, jotka olivat taitavia ja pitkään ikään
toimeliaita naisia, joiden leipomista herkuista ja hoivasta sain lapsena
nauttia. Kiitos mestarileipuri äidilleni, mummille, joka leipoo pojille ne
maailman parhaat riisipiirakat myös luontaisesti gluteenittomina, maidottomina, kananmunattomina, soijattomina ja maissittomina versioina.
Sinulta olen saanut itse tekemisen mallin. Olet kannustanut, tukenut ja
ideoinut sopivia leivonnaisia yhdessä kanssani. Kiitos serkkuni Eeva,
moderni Martta ja luova diplomi-insinööri, jolle elämässä ei esittäydy
niinkään esteitä, vaan ratkaistavia haasteita. Kuulevat korvasi ja apusi
ovat korvaamattomia. Kiitos Tiina luovasta ja kärsivällisestä työotteestasi sekä innostavasta ja tuotteliaasta yhteistyöstä. Ilman apuasi ja
osaamistasi, tämä olisi jäänyt tekemättä.
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ERIKOISEN HYVÄÄ

SYKSYN JA TALVEN HERKKUJA
Erikoisen Hyvää -blogin ohjeista innoituksensa saaneen kirjan
kantava ajatus on, että samassa pöydässä yhteisesti jaettujen
herkkujen nauttiminen on merkityksellinen ja arvokas hetki, joka on
mahdollinen myös, vaikka pöydän jakaisi useita ruokavalioita,
ruoka-allergioita tai yliherkkyyksiä omaava joukko.
Tämän leivontakirjan kaikki ohjeet ovat vegaanisia, gluteenittomia,
vehnätärkkelyksettömiä, kaurattomia, maidottomia,
kananmunattomia, soijattomia ja maissittomia.

