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Gluteenittomuus kokoaa ensi viikolla tuhansia Tampereelle
Gluteeniton elämä -messuilla tarjolla runsaasti tietoa ja tuotteita
Keliakialiiton järjestämille Gluteeniton elämä -messuille odotetaan ensi viikolla noin 4 000
kävijää. Messut järjestetään Tampere-talossa, Tampereella 25.–26.11.
-

Messujen nimi ja ohjelmatarjonta ovat laajentuneet keliakiasta gluteenittomaan
elämään, sillä keliaakikoiden lisäksi gluteenitonta ruokavaliota noudattaa yhä
useampi. Suomalaisista jopa viisi prosenttia noudattaa tai pyrkii noudattamaan
gluteenitonta ruokavaliota. Kiinnostus gluteenittomuutta kohtaan on lisääntynyt
valtavasti, kertoo Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen.

Keliakialiitto järjestää messut nyt viidettä kertaa. Vuosien aikana on käynyt selväksi, miten
tärkeä oma, gluteeniton tapahtuma kohderyhmälle on.
-

Paikalliset keliakiayhdistykset järjestävät messuille kymmeniä bussimatkoja eri
puolilta Suomea. Messuille tulijat nauttivat siitä, että kaikki on kerrankin
gluteenitonta. He pääsevät maistelemaan tuotteita, joita ei omista lähikaupoista
löydy, ja samalla pystyvät päivittämään tietonsa luennoilla, kuvailee messupäällikkö
Marjo Jokinen.

Yli 50 näytteilleasettajaa
Messuille on tulossa tällä kertaa yli 50 näytteilleasettajaa: tuotevalmistajia, maahantuojia ja
kaupan edustajia. Ohjelmassa on muun muassa 15 asiantuntijaluentoa, Gluteeniton keittiö
-kokkausnäytöksiä ja paneelikeskusteluja. Lisäksi messuilla julkistetaan Vuoden 2016
gluteeniton yritys -tunnustuksen saaja, Vuoden 2016 gluteeniton tuote -kilpailun voittaja,
Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon saaja, Vuoden 2016 keliakiatutkija ja
tutkimusapurahojen saajat.
Luentojen aiheet vaihtelevat keliakiasta ja gluteeniherkkyydestä liitännäissairauksiin ja
superfoodeihin. Luennoilla tarkastellaan myös lapsen keliakiaa ja gluteenittoman arjen
tunnemyllerrystä. Osa luennoista on ruotsiksi.
Paneeleissa mukana on kaupan ja tuottajien edustajia sekä gluteenitonta ruokavaliota eri
syistä noudattavia.

Gluteenittomuus vaikuttaa elämään monin tavoin, joten messuilla ovat esillä myös
henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin teemat. Lisäksi lapsiperheille on messuilla omaa
ohjelmaa.
Tampere-talon kahvilat ja ravintola toimivat messujen ajan gluteenittomasti.
Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja
ihokeliakiaa sairastavien ja muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja
heidän läheistensä hyvinvointia. Keliakialiiton 30 paikallisyhdistykseen kuuluu yli 22 000
jäsentä. Keliakiatyötä on tehty Suomessa tänä vuonna 40 vuotta.

Koko ohjelmatarjonta ja lisätietoa tapahtumasta:
keliakialiitto.fi/liitto/messut
Gluteeniton elämä -messut -Facebook-tapahtuma
#gluteenitonelämä2016
toiminnanjohtaja Leila Kekkonen, p. 050 3210464
messupäällikkö Marjo Jokinen, p. 050 5569999
Median akkreditoituminen messuille sähköpostilla viestintäpäällikkö Leila Alivuotilalle,
leila.alivuotila@keliakialiitto.fi.

