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Helsingin Mylly Oy  
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Helsingin Mylly Oy – 

ammattitaitoa ja kokemusta jo vuosisatojen takaa 

• perheyritys, Puhkin suvun omistuksessa                         
(jauhatusperinteitä  jo vuodesta 1550) 

 

• 1934 perustettu Helsinkiin 

 

• 1992 rakennettiin uusi mylly  ja toiminta 
siirrettiin Järvenpähän 

 

• 1993 Balti Veski AS Tallinna 

 

• 1997 Oy Polar Mills Ab Vaasa 

 

• 2014  Oy Närpes Topfoods Ab  Närpiö 
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Helsingin Mylly Oy  

       

        Toiminta-ajatus 
  Aineksia hyvään elämään, puhtaalla omallatunnolla, luontoa kunnioittaen 

     

            Arvot 
• Vastuullisuus 

• Yhdessä tekeminen 

• Jatkuvuus 
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Puhtaasti parempaa jo yli 80 vuotta 

•   Panostamme vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen; 

         tavoitteenamme on vähentää uusiutumattomien polttoaineiden käyttöä 

  

•    Kaikissa Helsingin Myllyn yksiköissä on käytössä vihreä sähkö 

 

•    Vaasan yksikön biovoimalaitos tuottaa lämpöenergiaa kaurankuorijätteestä,  

          minkä ansiosta kaikki Myllärin hiutaleet ja gluteenittomat tuotteet valmistetaan  

 100 % ilman fossiilisia polttoaineita 
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Tästä kertoo merkki hiutalepakkauksessa. 
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Tuotemerkit 
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Tavanomaisena ja luomuna 

  
• Jauhot  ja leivonta-ainekset 

• Hiutaleet, leseet ja suurimot 

• Annospakatut puurot 

• Myslit ja murot 

• Proteiiniannospuurot ja -myslit 

• Ateria-ainekset ja jyvät 

 

 

    UUTUUS 

Gluteenittomat  

kauratuotteet 

 

 

 
 

Kuluttaja- ja horecatuotteet 
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Teollisuusmyynti 

Tavanomaisena ja luomuna 
 

• Jauhot ja jauhoseokset 

• Hiutaleet, leseet, suurimot 

• Rouheet, litisteet, sirotteet,                   
mallastetut tuotteet 

• Jyvät 

• Ekstruudatut tuotteet  

 

 

UUTUUS 

Gluteenittomat  Kauratuotteet 
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Kaura – suomalainen voimavilja 
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• LOISTAVAT TERVEYSOMINAISUUDET  

             betaglukaani l. liukoinen kuitu, proteiinit,  kivennäisaineet ja vitamiinit 

 

• HYVÄÄ VATSALLE JA SYDÄMELLE 

           kolesterolin kuriin                 -  säännöllinen betaglukaanin saanti edesauttaa 

       normaalin veren kolesterolitason ylläpitämistä ja 

       auttaa alentamaan kolesterolia 

 

   tekee hyvää vatsalle   -  kuidut lisäävät kylläisyyden tunnetta ja edistävät   
       ruuansulatusta 

 

            kauralla jaksaa    -  auttaa tasaamaan verensokeripitoisuutta 
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Kaurasta tullut suomalainen superruoka 



Puhdaskaura –  

superruokaa keliaakikoille 

• viljellään tiloilla, joissa ei parin edellisen vuoden aikana ole viljelty tai 
käsitelty muita viljoja 

 

• parantaa keliaakikon ravitsemusta ja antaa siihen makua 

• on ylivoimainen muihin keliaakikoille sopiviin viljoihin nähden 
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Lähde: Kauratiedotus 



Kaura Helsingin Myllyllä 

• kaura yksi painopistealueistamme 

• kaikki kauratuotteet – hiutaleet, leseet, rouheet, jauhot – 

      jalostetaan  Helsingin Myllyn Vaasan yksikössä 

 

• valikoimiin kuuluvat erilaiset kauratuotteet  

        -  tavanomaisena 

        -  luomuna 

        -  NYT MYÖS GLUTEENITTOMANA   

 

5.4.2016 R. Salenius-Mela 



5.4.2016 R. Salenius-Mela 

Myllärin Gluteenittomat kauratuotteet  

• valmistetaan suomalaisesta puhdaskaurasta, joka tulee Helsingin Myllyn omilta 
sopimusviljelijöiltä 

       

• puhdaskauralle on sopimuksissa määritelty tarkat laatuvaatimukset  

 

• tarkkaan valvottu valmistusprosessi – omat varastot, oma laboratorio  

            puhdaskaura säilytetään sille varatuissa omissa siiloissa  

   valmiit tuotteet omassa varastossa 

         

• laatu tutkitaan eri prosessin vaiheissa Helsingin Myllyn omassa laboratoriossa: 

          - ennakkonäyte heti sadon korjaamisen ja kuivaamisen jälkeen                                    

          - viljakuormasta näytteet tutkittavaksi ennen  siiloon kippauslupaa  

  - jalostettu tuote tutkitaan ennen pakkaamista 

  -          pakattu tuote tutkitaan 
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MYLLÄRIN GLUTEENITON ISO KAURAHIUTALE                 10 x 400 g 
MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURALESE    10 x 500 g 
MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURAJAUHO    10 x 500 g 
 

1.2.2016 

lanseerattiin Myllärin  

uudet gluteenittomat kauratuotteet 

MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURAHIUTALE (leikattu)  20 kg 
MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURAJAUHO    20 kg 
MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURALESE    25 kg 



1.6. valikoima laajenee 
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MYLLÄRIN GLUTEENITON KAURAROUHE     
 



Lisää tietoa, reseptiikkaa ja käyttövinkkejä 
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www.myllarin.fi 

Seuraa meitä 

Facebookissa 

ja 

Instagramissa 

https://4.bp.blogspot.com/-QVIwjQBEyGg/VrrdlZg9b5I/AAAAAAAAA6o/dMd_p6grIVI/s1600/DSC_0304.JPG


KIITOS! 
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