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Kotimaiset artesaanijäätelöt valmistuvat lapinlehmän tilamaidosta ilman sokeria 

Oululainen pariskunta perusti ensimmäinen oman yrityksen Ketomo Foodin vuonna 2020. 

Artesaanijäätelöt ja valmiit jauhoseokset ovat sokeroimattomia, lisäaineettomia ja luontaisesti 

gluteenittomia ja ne valmistetaan käsin Pohjois-Suomessa. Uudenlaiset ketoruokatuotteet ovat 

kuumin ruokatrendi tällä hetkellä. Pohjois-Suomen jäätelöt valmistuvat lapinlehmän 

tilamaidosta Louella Tervolassa. 

Vähähiilihydraattinen ketoruokavalio on kasvattanut suosiotaan kovasti viime vuosina ja tämän 

huomasivat toden teolla yrittäjäpariskunta, Juha Pahtamaa ja Marja-Liisa Varila. Kesällä 2020 

perustettu Ketomo Food on saanut lentävän lähdön. Uusilla sokeroimattomilla artesaanijäätelöillä 

herkutellaan nyt ympäri Suomen.   

”Idea uudesta ketoruokabrändistä syntyi salamannopeasti. Me olimme pariskuntana ketogeenisellä 

ruokavaliolla ja kaipasimme valmiita ketotuotteita, joita voisimme nauttia hyvällä omallatunnolla”, Marja-

Liisa ja Juha kertovat.   

Kotikeittiöstä aloitettu toiminta on kasvanut yrittäjien itsensäkin yllätykseksi elintarvikealan uudeksi 

ilmiöksi. Tälle kesälle lanseerattu jäätelötuoteperhe on ollut niin suosittu, että kauppojen hyllyt ovat 

usein ammottaneet tyhjyyttään. Jäätelövalikoimaan kuuluvat nyt Kermatoffee-vaniljajäätelö, 

Maitosuklaajäätelö, Kuusenkerkkäjäätelö ja Kardemummajäätelö ja pian on tulossa lisää uutuuksia. 

Ketomon jäätelöitä saa nyt hyvin varustelluista K-kaupoista ympäri Suomen ja Minimaneista sekä S-

ryhmän Arinan Prismoista ja Sokos Herkusta Oulusta, kertoo Juha Pahtamaa.  

Lähiruokajäätelöä hyvällä omalla tunnolla 

Artesaanijäätelöt valmistetaan vain laadukkaimmista raaka-aineista. Tuotekehitystyön teimme 

yhteistyössä huippukokki Jarmo Ojalan kanssa. Tavallisista jäätelöistä poiketen emme käytä ollenkaan 

sokeria tai lisäaineita vaan pyrimme suosimaan mahdollisimman paljon luomuraaka-aineita. Pääraaka-

aineena on käsittelemätön lappilaisen lehmän tilamaito ja alkuperäiskarjan lapinlehmän tilamaito. 

Käyttämämme kerma on karrageenitonta, koska karrageenillinen kerma voi aiheuttaa vatsavaivoja ja 

suolisto-ongelmia, jota ei jäätelön valmistuksessa tarvita. Jäätelöhyllyjen paras ainesosaluettelo löytyy 

Ketomon purkeista, sanoo Marja-Liisa Varila. 

Jäätelöt purkitetaan käsin pienissä erissä Louella Tervolassa ainutlaatuisissa olosuhteissa. Tilamaito 

kannetaan maitopäniköillä suoraan jäätelön valmistukseen ilman ylimääräisiä käsittelyvaiheita. 

Teemme yhteistyötä Ammattiopisto Lappian maaseutuyrittäjyysosaamiskeskuksen ja Arctic Ice Cream 

Factoryn kanssa. Lapinlehmien geenipankkikarjalle on valmistumassa uusi koti ja pihattonavetta 

Louelle lähiaikoina. Sinne muuttavat alkuperäiskarjan lapinlehmät saavat kulkea jatkossa vapaasti 

kesät talvet ja me pääsemme nauttimaan korkealaatuisesta maidosta valmistettuja uusia herkullisia ja 

sokeroimattomia jäätelöitä hyvällä omalla tunnolla, summaa Marja-Liisa Varila. 
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