
Tarjolla lämminhenkisiä kohtaamisia: Vietä pääsiäistä Valion
virtuaalipöydässä, osallistu lauantaikokkaukseen Instassa
Viime viikot ovat mullistaneet suomalaisten arjen. Vaikeana ja epävarmana aikana yhteys läheisiin on entistä tärkeämpää. Valio
auttaa pitämään yhteyttä läheisiin virtuaalisesti: perustamme silmää ilahduttavat virtuaaliset ruokailutilat pääsiäisateriaan ja
lastenkutsuille sekä erilaisiin muihin yhteisiin ruokahetkiin. Poikkeusolojen arkiruokaan ja rentoon kotoiluun taas tuovat apua
ruokavaikuttaja Natalia Salmelan kanssa yhteistyössä toteutettavat lauantailounaat.

”Näinä aikoina toivomme, että kaikki pyrkivät noudattamaan hallituksen ohjetta eli karsimaan kasvokkaiset sosiaaliset kontaktit minimiin.
Samaan aikaan uskomme, että lämminhenkiset kohtaamiset ja hyvä ruoka auttavat jaksamaan. Tervetuloa siis istahtamaan virtuaalisiin
ruokapöytiimme itse valitulla porukalla tai viettämään rentoja lauantaita Natan Instagramissa”, Valion markkinointipäällikkö Outi Lindberg
sanoo.

Kokoa seurue ja käy pöytään

Valio avaa virtuaaliset ruokapöydät 7.4. alkaen kaikkien käyttöön. Pöydän voi ottaa käyttöön maksimissaan 12-henkiselle porukalle ja pöytiä
on tarjolla rajattomasti. Pöytää käytetään helposti tavallisella nettiselaimella, osallistujat tarvitsevat siis vain tietokoneen tai älylaitteen
kameralla, mikrofonilla ja verkkoyhteydellä. Mitään ohjelmistoja tai applikaatioita ei tarvitse asentaa. Pöydässä näet oman seurueesi
virtuaalisessa huoneessa - aivan kuin istuisitte yhteisen pöydän ympärillä, herkullisen ruoan äärellä.

”Päätimme Valiolla, ettei vallitseva tilanne voi olla este yhteisen pöydän ympärille kokoontumiseen. Siksi kehitimme täysin uudenlaisen
virtuaalisen pöydän, johon voit kutsua sukusi tai ystäväsi pääsiäisenä yhteen, ihan kuten ennenkin”, Lindberg lupaa.

Ensimmäisenä Valio avaa pääsiäisteemaisen virtuaalitilan, ja pääsiäisen jälkeen monenlaisiin kohtaamisiin sopivan tilan sekä vielä
lastenkutsuteemaisen tilan. Pöydissä voi jutella mukavia ja myös esimerkiksi nostaa maljan. Tilojen hyödyntäminen on maksutonta. Käy
pöytään!

Lauantaisin otetaan rennosti

Helppoa kotikokkailua ja mutkatonta leivontaa harrastetaan nyt erittäin vilkkaasti. Kun kasvokkaiset kontaktit ovat minimissään, some
tarjoaa mahdollisuuden tuntea yhteenkuuluvuutta ja myötäelää isolla porukalla vaikeiden aikojen yli. Valio toteuttaa yhteistyössä
ruokavaikuttaja Natalia Salmelan kanssa neljänä lauantaina puoliltapäivin Instagram-livelähetykset, joissa Nata yllätysvieraineen lähestyy
kokkaamista ja leivontaa modernin mutkattomasti. Ensimmäinen live toteutetaan pääsiäislauantaina 11.4. klo 12 alkaen.

”Suurin osa sosiaalisesta kanssakäymisestäni tapahtuu ruoan parissa, eikä nykyhetki ole poikkeus. Lähes vuosikymmenen mittaisen
blogiurani aikana digiyhteisöstäni on tullut minulle erittäin läheinen. Nyt päästään kymmenien tuhansien ruoan ystävien voimin kokkaamaan,
syömään ja viettämään aikaa yhdessä. Ruoka jos mikä yhdistää ihmisiä”, Natalia Salmela kertoo.

”Valion tietokannassa on tuhansia helppoja reseptejä ja välillä runsaudenpula iskee. Pyysimme, että Nata valikoi omia suosikkejaan
satosesongin kasviksia ja keväistä ajankohtaa kunnioittaen. Kannustamme hankkimaan raaka-aineet jo etukäteen ja osallistumaan tähän
yhteisölliseen hetkeen”, Outi Lindberg sanoo.

Tutustu lauantailounaisiin

Liity mukaan rentoihin lauantaihin 11.4. klo 12 alkaen Natan Instagramissa.

Reseptit ja kuvat median käytettävissä

Erilaisille kotikeittiön resepteille on nyt kova kysyntä! Valion reseptitietokanta sisältää runsaasti reseptiikkaa ihanilla kuvilla - arkeen ja
juhlaan. Reseptit ja kuvat ovat vapaasti käytettävissä journalistisissa julkaisuissa. Julkaistavaan reseptiin tulee selkeästi merkitä, että sen
on tehnyt Valio. Jos tarvitset korkearesoluutioisia kuvia tai haluat kysyä lisää reseptiikastamme, ota yhteyttä Valio mediadeskiin.

Inspiraatiota tarjolla: tutustu arkiruokaan ja pääsiäisen reseptiikkaan.

Lisätietoja: Haastattelu- ja soittopyynnöt Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-
aineista. Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan
riittävyyden turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme.
Näin ajattelevat myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi seitsemän kertaa peräkkäin.

4 700 suomalaista maitotilayrittää omistaa Valion osuuskuntien kautta. Maksamme kaikki tuotot maidon hinnan kautta
maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä 25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme
kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.
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Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten
hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista noin 60 maassa, ja
innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden
suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2019 oli 1 787 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.
www.valio.fi


