MOILAS OY

Suomalainen leipä
maistuu maailmalla
Naarajärveläinen leipomo Moilas Oy on löytänyt omalla, voimakkaasti kilpaillulla toimialallaan menestyksen yhdistämällä suomalaisen leivän parhaat perinteet
ennakkoluulottoman tuotekehitykseen.
Omakotitalon lisärakennuksessa toimintansa aloittanut leipomo on tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin
gluteenittomien leivonnaisten valmistaja.
Moilasen leipomo on vuonna 1955 Pieksämäen
maalaiskuntaan perustettu perheyhtiö. Yrityksen “äiti”
on Saimi Moilanen, joka perheelleen lisätienestiä
ansaitakseen aloitti ruisleipien leipomisen omakotitalon ulkorakennuksessa. Saimin aviomies Emil oli Valtion rautatiellä töissä ja viisihenkisen perheen elanto
oli niukkaa. Emil auttoi aviopuolisoaan leipomisessa
lämmittämällä aamuyöstä ennen töihin menoa leivinuunin. Saimi leipoi ja vei sitten leivät torille myytäväksi. Myös perheen pojat Juha ja Matti auttoivat
leipomossa parhaansa mukaan mitä koulutyöltä ehtivät.
Leivät menivät hyvin kaupaksi ja toiminta alkoi laajeta.
Vuonna 1970 aloitettiin leipien toimittaminen Pieksämäen ulkopuolelle, samalla saivat perheyritykset
laajentamissuunnitelmat vauhtia ja uuden leipomorakennuksen rakentaminen alkoi.
Vuonna 2002 Moilas Oy työllistää 155 henkeä ja
toimitusjohtajana toimii Juha Moilanen. Kesällä 2002
käyttöön otettiin lähes parin tuhannen neliön lisärakennus, jossa toimii mm. maailman ensimmäinen gluteenittomien pizzojen tuotantolinja. Täysin automatisoidulta linjalta saadaan 6000 pizzaa tunnissa!

Leipomossa on kehitetty lukuisia luontaisesti
gluteenittomia tuotteita, joissa raaka-aineena on käytetty mm. riisiä, maissia ja tattaria. Suomessa tutkimusten mukaan keliakiaa sairastaa noin yksi prosenttia
väestöstä, mutta se on tunnistettu vain 0,3% väestöstä.
Tavanomaisten leipomotuotteiden ja gluteenittomien
leivonnaisten lisäksi valmistetaan kotona paistettavia
leivonnaisia, ns. leivontapakasteita. Tässä tuoteryhmässä Moilas Oy on Suomen toiseksi suurin valmistaja,
pakastettujen cocktailpiirakoiden valmistajana leipomo on markkinajohtaja Suomessa. Leivontapakasteita
leipomo alkoi valmistaa 1990-luvun alussa ensimmäisten joukossa.
Moilasella on hyvä jauhopeukalo ja hyvä taikinajuuri. Niin sanottiin aikanaan Saimi Moilasen leivistä.
Pojilleen hän antoi selkeät ohjeet: rakkaus, rehellisyys
ja raaka-aineet.
Tältä pohjalta on ollut hyvä kehittää ennakkoluulottomasti muita myötäilemättä uusia tuotteita ja kasvattaa asiakaskuntaa.
Tuotevalikoima on kasvanut ruisleivästä kattamaan
perinteisten leivonnaisten lisäksi gluteenittomaan
ruokavalioon sopivat erikoistuotteet. Hyvät raakaaineet, ammattitaito ja rakkaus leipään on säilynyt.
Kotimaisen kysynnän lisäksi Moilasen leivonnaiset
ovat löytäneet tiensä myös pohjoismaalaisten pöytiin.
Erityisesti gluteenittomien tuotteiden kysyntä on kovassa
kasvussa. Elokuussa 2002 avattu myyntikonttori Tukholmassa vauhdittaa vientiä uusien tuotteiden myötä.

