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L’UOMU NOKAN VAHVUUS ON RUOKATURVALLISUUS 

 

 

Kuluttajien kiinnostus lihan alkuperään ja tietoisuus luomun eduista on ollut alusta asti Luomu 

Invest Oy:n toimintaa ohjaavia teemoja. L’Uomu Nokan ja vientibrändi Polar Wingsin 

luomukananpoikatuotteet ovat tutkitusti puhtaita torjunta-aineista, raskasmetalleista ja 

lääkejäämistä. Lisäksi niissä ei ole salmonellaa, antibiootteja eikä GMO:ta. Tästä syystä 

säännöllisiä testiraportteja vaativat Aasian asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita 

suomalaisesta luomukananpojasta.  Luomu Investin käynnissä oleva yleisöanti mahdollistaa 

pysymisen edelläkävijänä tuoteturvallisuudessa.  

 
Maailmanlaajuiset ruokatrendit tukevat vastuullisesti tuotettua ruokaa. Tämä tarkoittaa puhtautta kemikaaleista, 

eläinten hyvää kohtelua ja ennen kaikkea läpinäkyvyyttä siitä, kuka ruuan on tuottanut, missä ja miten. Luomu 

Invest Oy on toimintansa alusta lähtien vuodesta 2014 keskittynyt näihin teemoihin sekä ruokaturvallisuuteen. 

Luomutuotanto on myös jo itsessään hyvin tarkastettua. L’Uomu Nokka -tuotteita testataan viikoittain 

ulkopuolisissa laboratorioissa sekä säännöllisesti Saksassa erityisesti torjunta-aine-, raskasmetalli-, glyfosaatti- 

ja lääkejäämien suhteen. Kaikki laboratoriotulokset ovat olleet puhtaita.  

 

”Luomukananpojat kasvavat huolellisesti valituilla pitkän linjan luomutiloilla. Ne syövät kotimaisen 

rehutoimittajan sekä oman kasvatustilan rehua. Päärehut ovat luomuvehnää ja –kauraa. Emme käytä kalajauhoa 

rehuissamme. Kesäisin luomukananpojat voivat herkutella mustikoilla ja tilan piha-alueen siemenillä,” kertoo 

yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Jokinen.  

 

L’Uomu Nokka ja vientiin kohdistetut Polar Wings -tuotteet toteuttavat free from -periaatetta. Se tarkoittaa, että 

tuotteet ovat puhtaita antibiooteista, salmonellasta, GMO:sta, ESBL:stä sekä torjunta-ainejäämistä. ESBL on 

bakteerin hankkima ominaisuus, joka tekee bakteerin vastustuskykyiseksi tavallisimmille antibiooteille. 

Kananpojille ei myöskään anneta kasvuhormoneja tai kokkidiostaatteja. Näin kuluttajat voivat saada 

mahdollisimman puhdasta ruokaa ilman altistumista useille kemikaaleille. 

 

Luomu Invest Oy:llä on parhaillaan yleisöanti käynnissä kasvun ja sen vaatimien investointien rahoittamiseen. 

 

 
L’Uomu Nokka – Nokka kohti parempaa 

Luomu Invest Oy on luomukananpoikien tuotantoketjun omistama yhtiö, jonka tuotteet markkinoidaan L’Uomu Nokka ja 

viennissä PolarWings -tuotemerkeillä. L’Uomu Nokka on Suomessa kasvatettu luomukananpoika, joka elää lajinomaista 

elämää suomalaisella luomutilalla. Tuotteita myydään kuluttajapakattuna tuoreena ja pakastettuna keskusliikkeiden 

valtakunnallisessa valikoimassa sekä vientimarkkinoilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja liikevaihto vuonna 2017 oli 

lähes 1,5 miljoonaa euroa.  

 

Lisätiedot: Luomu Invest Oy, Arto Jokinen, puh: 040 581 1192, arto.jokinen@luomunokka.fi, www.luomunokka.fi; 
https://op-joukkorahoitus.fi/ 
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