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Babyleaf salaatit ovat Piltin hittituote
Piltin Puutarha Pöytyällä on perheyritys,
joka aloitti kasvihuoneviljelyn Piltin tilalla jo vuonna 1953. Yrityksen päätuotteet ovat vaihdelleet leikkokukista kasvihuonekurkkuun. Vuodesta 2013 Piltin
Puutarha on ollut babypinaatin ja vuonankaalin kasvihuoneviljelyyn erikoistunut yritys.
- Olemme Suomen suurin ja ainoa
puutarha, joka viljelee babypinaattia
pääkasvinaan. Babyleaf -salaatit ovat
80 gramman pakkauksia, joita molemmat keskusliikkeet ja muun muassa
Stockmann myyvät, kertoo yrittäjä Hanna Helenius.
Babypinaatti on maultaan miedompi kuin tavallinen pinaatti. Sitä käytetään lähinnä salaatteihin ja smoothiehin. Hanna Helenius kokeilee sitä itse
kaikenlaiseen ruokaan pizzoista piirakoihin ja pastaan.
- Sekä raikas ja rapsakka babypinaatti että hieman pähkinäisen makuinen vuonankaali ovat hyvin c-vitamiinipitoisia ja niissä on muutenkin paremmat ravintoarvot kuin tavallisessa lehtisalaatissa. Babyleaf-salaatit myös säilyvät hyvin, koska niitä ei tarvitse leikata.
Siksi niitä käytetään mielellään myös
ravintoloissa ja cateringissä.
Vaikka kotimainen babypinaatti otettiin markkinoilla heti positiivisesti vastaan, oli alku kuitenkin hankala. Kasvihuonekurkun ja tulppaanin heikon kannattavuuden vuoksi Helenius oli etsinyt
korvaavaa tuotetta, kunnes Euroopan
matkalla vuonna 2010 hän sen keksi.
- Italiassa ja Tanskassa babypinaatti on iso tuote, mutta sitä viljellään avomaalla. Me halusimme viljellä sitä läpi vuoden kasvihuoneessa. Jouduin itse kirjoittamaan itselleni viljelyoppaan.

Vasemmalla: Hanna Helenius kehitti babypinaatin viljelymetodeja ympärivuotiseksi kasvihuoneviljelyksi.
Yllä: Jouluhyasinttien istutus on edelleen täyttä käsityötä Piltti Oy:n Kauppapuutarhassa.
Sadonkorjuu sentään onnistuu kasvihuoneessakin italialaisilla koneilla.
- Yrityksen kannattavuus on nyt parantunut huomattavasti, vaikka alussa
babypinaatti oli meille suuri riski. Vaati vahvaa luottamusta omaan tekemiseen, ja todella kovaa työtä ensimmäiset puoli vuotta, kun pinaatista ei tullut
tuloa. Oli tärkeää, että minulla oli myös
tukijoita, jotka uskoivat minuun.
- Kokemuksen kautta olen tullut ylpeämmäksi yrittäjyydestäni ja siitä, että pystyn työllistämään ihmisiä tällä toi-
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minnalla, Hanna Helenius hymyilee.
Piltti Oy:llä on kasvihuoneita yhteensä 1,8 hehtaarin verran, ja vakituisia
työntekijöitä kahdeksan, sesonkiaikoina jopa 20. Vuonankaalta viljelee yhteistyökumppani Harjutarhat Oy Koski Tl:ssä.
Kokonaan Hanna Helenius ei ole
malttanut luopua myöskään kukista.
- Kukkasesongit ovat todella hektistä, mutta silti ihanaa aikaa. Parhaillaan
istutamme jouluhyasintteja, jotka ovat
lempikukkiani.

