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Leiko-recepttjänsten 
kör igång i Juni 2017 
Finlands Bageriförbund rf har i novem-
ber 2016 slutit ett kontrakt med Canter 
Ab som innebär att Bageriförbundet för-
bundit sig att köpa ett recepttjänstsystem 
(Leiko.fi) som nu erbjuds medlemsföreta-
gen. Bakgrunden till projektet är EU:s livs-
medelsinformationsförordning som har 
medfört att livsmedlens näringsvärdesbe-
teckningar blev obligatoriska i december år 
2016. Leiko-tjänsten skall köra igång den 
27.6.2017 efter pilotskedet som utförts 
under våren 2017.

Ur Bageriförbundets medlemsföretags 
synvinkel sett är det positivt att bageri- 
och konditoribranschens råvaruleverantö-
rer från början varit välvilligt inställda till 
förverkligandet av recepttjänstsystemet. 
Råvaruleverantörernas positiva inställning 
har varit uppenbar ända sedan projektet 
inleddes (våren 2016). Leipurin Abp, Va-
lio Ab, Condite Ab, Mauste-Sallinen Ab, 
Finnbakels Ab, Fazer Mylly och Ravintorai-
sio Ab:s representanter har ända sedan ar-
betsgruppskedet aktivt deltagit i projektet. 
I år har också Helsingin Mylly Ab anslutit 
sig till verksamheten. Ordföranden för Ba-
geriförbundets delegation, Anders Bon-
dén (Oy Ecce-Re Ab) och Mellersta Öst-
erbottens Bageriförening rf:s ordförande 
Jarmo Matikainen (Pohjanmaan Leipomo 
Ab) har deltagit i projektet som represen-
tanter för bageribranschen. Därtill har Si-
nuhe Kb:s produktchef Veli-Pekka Salmi-
nen deltagit som sakkunnig. 

Själv var jag till en början en aning tvek-
sam till hur råvaruleverantörerna kommer 
att förhålla sig till detta för bagerierna och 
konditorierna viktiga projekt och dess för-
verkligande. Jag funderade om det är lönt 
för Bageriförbundet att använda massor 
av pengar och tid till utvecklandet av sys-
temet ifall många råvaruleverantörer i alla 
fall tänker i sådana banor som, att ”det är 
i och för sej ett förnuftigt projekt, men vi 
går inte med, då det kan gynna konkurren-
terna mera än det egna företaget”. Under 
arbetsgruppsskedet ställde jag frågan till 
en representant för en råvaruleverantör. 
Han konstaterade att ”han var av samma 
åsikt angående denna sjukdom som plågar 

Finland, alltså att det är godtagbart att stri-
la i den gemensamma skålen med flingor 
så länge kompisen grimaserar mer än man 
själv. Deras företag är i alla fall redo att gå 
med i projekt som detta”. Efter den kom-
mentaren förstärktes min syn på att projek-
tet lönar sej att slutföra och att fås i bruk 
så snabbt som möjligt. Jag visste också att 
Bageriförbundets styrelses syn på saken var 
enhälligt positiv. 

Leiko-tjänsten, som kör igång i juni, 
är en avgiftsbelagd nätbaserad tjänst rik-
tad till Bageriförbundets medlemmar, och 
medlemmarna kan, om de så vill, ansluta 
sig till tjänsten. Med recepttjänsten kan Ba-
geriförbundets medlemsföretag producera 
den information som behövs för förpack-
ningspåskrifterna, som t.ex. ingrediensför-
teckningar, allergener och näringsvärden. 

Även om tjänsten är avgiftsbelagd så 
kan man nämna att den är ytterst prisvärd. 
Naturligtvis har alla sin egen uppfattning 
om vad som är en prisvärd tjänst. Angå-
ende Leiko-tjänsten så består kostnaderna 
av en anslutningsavgift, en månatlig avgift 
och av en radbaserad produktavgift (läs 
mera om avgifterna på sidan 12).

Alla som ansluter sig till tjänsten be-
höver ändå känna till att det för många 
råvaruleverantörer kommer att vara utma-
nande att mata in all behövlig information 
redan inom juni 2017. Det är utmanan-
de i synnerhet för dem, som manuellt (för 
hand) matar in sin information i systemet. 
En del av råvaruleverantörerna kan mata in 
sin information automatiskt. På grund av 
detta börjar Bageriförbundet debitera bå-
de den månatliga serviceavgiften och den 
radbaserade produktavgiften först från 
och med oktober 2017.   

Leiko-tjänsten är speciellt viktig för ba-
gerier och konditorier, men tjänsten är sä-
kert också nyttig för bageri- och kondito-
ribranschens råvaruleverantörer. Med hjälp 
av Leiko-tjänsten kommer råvaruleverantö-
rer av olika slag och storlek att kunna ge de 
bageri- och konditoriföretag som använder 
tjänsten tillgång till uppdaterad informa-
tion om sina råvaror. 

Jag tror att Leiko-tjänsten kommer att 

vara till stor nytta för den finländska bage-
ri- och konditoribranschen. Tack vare tjäns-
ten kommer speciellt de små- och med-
elstora företagen att kunna möta de allt 
strängare krav som EU:s livsmedelsinfor-
mationsförordning och de finska myndig-
heterna ställer. Leiko-tjänsten är ett sätt att 
främja kontinuiteten i en mångsidig och 
mångformad bageri- och konditoribransch 
i Finland. Jag har tidigare konstaterat att 
ju fler bagerier och konditorier det finns 
i Finland så har allt fler råvaruleverantörer 
möjligheten att erbjuda olika alternativ åt 
en omfattande grupp bagerier och kondi-
torier. Och ju fler bagerier och konditorier 
det finns, desto fler anställda, tjänstemän, 
företagsledare osv. behöver branschen. 

De många hälsoinspektörerna på livs-
medelssäkerhetsverket EVIRA förtjänar ett 
stort tack för att de under sina inspektioner 
(Oiva-utvärderingar m.m.), med några få 
undantag, har tagit i beaktande den mel-
lanfas vi befunnit oss i när Leiko-tjänsten 
har utarbetats. Det är ett bevis på att även 
de finska myndigheterna ibland har spelö-
ga! 

Mika Väyrynen
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