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Ruoka alan  
ilmiöt, ihmiset,  
hyödyt & vinkit! 
Lue ja katso Hyvä Ruoka  
-verkkomediasta: 
atria.fi/hyvaruokalehti

Atria on kansainvälinen 
suomalainen
Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron joh-
tavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme 
asiakkaidemme, henkilöstömme ja omista-
jiemme arvostama 116-vuotias yritys. Yri-
tyksemme uusiutuminen ja kasvu perustu-
vat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, 
tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, 
kestävää menestystä arvostavaan toiminta-
tapaan. 

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa 
paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille 
sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vas-
tuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja 
turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 
noin 1,44 miljardia euroa ja palveluksemme 
oli noin 4 500 liha- ja ruoka-alan osaajaa 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja 
Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.

TÄSSÄ NUMEROSSA

Tunnelma luo 
ruokanautinnon
Ruokabloggaaja Natalia Salmela haluaa tarjota 
seuraajilleen elämyksiä. Salmela kertoo blogissa 
ravintolalöydöistään, mutta kehittää myös omia 
reseptejä. Ruoka on hänelle intohimon kohde. 

– Rakastan ruokakaupassa käyntiä, etsin raa-
ka-aineita, ideoita ja inspiraatiota sieltä. 

Salmelan reseptit ovat ajan hermolla, mutta 
hän haluaa jokaisen pystyvän valmistamaan niitä 
kotona. Kauden tuotteet tuovat ruokaan makua ja 
edullisuutta. 

– Suosin sellaisia raaka-aineita, joita keittiössä 
kykenee soveltamaan myös muuallakin. En tee 
reseptejä, joiden jäljiltä kuivakaappi pursuaa eri-
koisia aineksia, jotka eivät sovi mihinkään muu-
hun.

Trendikkäiden raaka-aineiden sijaan Salmela 
panostaa tunnelmaan. Silloin nautitaan hyvin teh-
dyn ruoan lisäksi myös elämästä ja hetkestä. 
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4 Lihantuotanto 
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ALKUPALATATRIALTA

Lapsuudenkodissani yksi asia oli päivän 
selvä. Arkisin söimme puoli viideltä. Vii-
konloppuisin kokoonnuimme ruoka-
pöydän ääreen kello puoli kaksi. Isäni 
piti tästä tavasta kiinni erittäin tiukasti. 
Hänelle oli tärkeää, että kokoonnuimme 
päivittäin edes hetkeksi yhteen perheenä 
ja juttelimme porukalla ruokailun yhtey-
dessä päivän ajankohtaiset kuulumiset. 
Söimme varsin monipuolisesti – lihaa, 
kalaa, kasvisruokia ja mikä parasta, 
melkein joka päivä oli myös makea jäl-
kiruoka. Opinkin pitämään niin suo-
laisesta kuin makeasta. Ulkomuotoani 
kun katsoo, ei jää epäselväksi, että pidän 
edelleen.

Tämän päivän hektisyys, eri aikaan 
alkavat lasten harrastukset ja meidän 
vanhempienkin kotiintulon epäsäännöl-
lisyys ei mahdollista ruokahetken tark-
kaa aikatauluttamista. Olen kuitenkin 
erittäin iloinen siitä, että vaimoni haluaa 
meidän syövän joka ilta yhteisen aterian 
perheen kesken. Arjen kiireissä piilee 
vaara siihen, että ruoan laittamisesta 
syntyy stressi. Meillä ei synny, koska 
minä pääsääntöisesti vastaan arki-illal-
lisista. Olen armollinen itselleni ja hyö-
dynnän vaihtoehtoja, jotka nopeuttavat 
ja helpottavat. Tiedän, että moni kar-
sastaa esimerkiksi valmiiksi maustet-
tuja lihatuotteita. En kuulu heihin, enkä 
tunne minkäänlaista syyllisyyttä niiden 
käytöstä. Ammattilaiset ovat säätäneet 
kuluttajatestejä hyödyntäen makumaa-
ilmat kohdalleen. Ripaus yrttejä päälle 
niin johan on kuin itse tehtyä – ja mais-
tuu koko perheelle.

Viikonloppuisin on vaimoni vuoro 

kokata. Hän on minua pedantimpi ja 
mottona on, että itse kaikki alusta läh-
tien. Erilaisia reseptejä tutkitaan huolel-
lisesti ja haetaan uusia ideoita. Minun ja 
lasten roolina on pysyä poissa keittiöstä. 
Pöydän saamme kattaa ja auttaa keittiön 
siivoamisessa. Kaiken ollessa valmista 
on ihanaa kokoontua huolella valmiste-
tun ruoan ääreen perheen kesken.

Lihan syömiseen ja eläinten pitoon 
liittyvät vastuullisuuskeskustelut ja kir-
joitukset ovat jatkuvasti pinnalla. Moni 
asia on epäselvä ja kuluttajaa askar-
ruttava. Tuotanto-olot Suomessa ovat 
jo sääolosuhteiden vuoksi haastavat. 
EU-mailla on lainsäädäntönsä mutta 
Suomessa eläinten pitoa säädellään sitä-
kin tiukemmin. Suomessa tuotetuilla 
sioilla on saparot, broilerien nokkaa ei 
typistetä ja lisäksi on syytä muistaa, että 
Suomessa eläimiä lääkitään ani harvoin 
antibiootein ja silloinkin vain lääkärin 
valvonnassa.  Suomalainen liha on myös 
lähiruokaa. Valitsemalla Atrian tuotteita 
ruokapöytään teemme vastuullisia valin-
toja. Liha on aina suomalaista ja tilalle 
asti jäljitettävää. Ei ole sattumaa, että 
kuluttajien mielestä Atria on suosituin 
ruokabrandi. Sitä kelpaa syödä hyvällä 
omallatunnolla rennosti arjessa ja halu-
tessamme vähän juhlavammin viikon-
loppuna.  

Hyvää alkanutta ruokavuotta 2019!

Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

MAISTUU KOKO  
PERHEELLE

Tiedän, että moni 
karsastaa esimerkiksi 
valmiiksi maustettuja 
lihatuotteita. En kuulu 
heihin, enkä tunne 
minkäänlaista syylli-
syyttä niiden käytöstä. 

Luovuus tuo  
kaksinkertaisen ilon

Luovuuden ajatellaan usein olevan vain harvojen ja valittujen ominaisuus. Mutta luova teko ei välttämättä saa aikaan 
jotain suurta ja mullistavaa, vaan luovuus piilee myös arkipäivän askareissa, kuten vaikkapa ruoanlaitossa. Melkein 
mikä tahansa käsillä tekeminen voi olla luovaa. Olennaista luovuudessa on, että se saa aikaan muutoksen. Lopputu-
loksena voi olla vaikka aavistuksen tuunattu makaronilaatikko – tai gourmet-tason annos. Molemmat tuottavat iloa 
niin tekijöilleen kuin heille, joille ruoka on tarkoitettu. Kaksinkertainen ilo siis!
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ALKUPALAT

TOP 
3Elin- 

tarvikeviennin 
kärkimaat
1. Ruotsi
2. Viro
3. Venäjä

Lähde: Ruokatieto, 2017

        TAPAA 
       KÄYTTÄÄ 
   YLIJÄÄMÄLEIPÄ
1. Klassinen leipäkastike: Sipuli kuullotetaan, lisätään kermamaito, lihaliemi ja 

leipä – haudutetaan muhevaksi ja kuohkeaksi. Sopii etenkin paahdetun kanan/lin-
nun kanssa. 

2. Multa: Leipä kutteroidaan esim. pähkinöiden ja oliivien kanssa, lisätään mausteita 
ja öljyä kunnes tuloksena muheva ”multamainen” massa koristeluun, alkuruokien 
komponentiksi, miniyrttien tai kasvisten tarjoiluun. 

3. Paahda ylijäämäleipä ja hauduta se maidossa tai kermassa. Näin saat vaik-
kapa brulé-pohjaan paahtoleipämäisen maun tai uutta twistiä jäätelöön. Voit myös 
soseuttaa leivät ja siivilöidä massan – näin saat vielä tuhdimpaa makua valmiiseen 
annokseen. 

Tomi Nevala, kehityspäällikkö, Atria Food Service  

MITALIKAHVEILLE! 
Fazer Culinary Team Finland voitti hopeaa keittiömestarei-
den MM-kisoissa marraskuussa. Culinary World Cup -kil-
pailumenun teema oli Fighting Food Waste ja tehtävänä oli 
valmistaa viidessä tunnissa runsas lounas 150 henkilölle. 
Joukkue käytti annoksissaan suomalaisia puhtaita raaka-ai-
neita, kuten Atrian kanaa. Seuraavaksi joukkue suuntaa kat-
seet kohti Stuttgartin olympialaisia vuonna 2020. Onnea 
koko joukkueelle! 

 Lue Hyvä Ruoka -verkkolehdestä, mitä Fazerin 
joukkue tietää mausta ja herkullisuudesta: 

 bit.ly/HyvaRuoka_FCT

Kotitalouksien  
kasvihuonekaasupäästöt 

 Asuminen ja energiankulutus
 Palvelut ja tavarat
 Liikkuminen
 Ruoka

Lähde: Luke

3

MITÄ ON NUDGING?
Nudgingilla tarkoitetaan muutoksia 
ruoan asettelussa, joilla hienovaraisesti 
kannustetaan kuluttajia tekemään ter-
veellisempiä ruokavalintoja. 

Ruoka-alalla työskentelee

13 % 
Suomen työllisistä. 
Henkilöinä luku on noin 340 000

iS
to

ck

PAKSUKUORINEN  
C-VITAMIINIPOMMI
Hunajapomelo on yksi helmikuun sato-
kausihedelmistä. Maultaan greippiä 
muistuttavassa hunajapomelossa on 
paksut kuoret, joiden alla on helposti 
käsiteltävä kuiva, mutta makeahko 
hedelmäliha. Hunajapomelossa on run-
saasti C-vitamiinia ja se on ravinteikas 
vastustuskyvyn buusteri alkutalveen.  

39 %

26 %

19 %

16 %

ALKUPALAT

Lihan kulutus  
Suomessa
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93 % 
suomalaisista  

syö lihaa

79 % 
syö lihaa useamman  

kerran viikossa 

Lihan ostoperuste, top 3
1. Hinta 2. Kotimaisuus 3. Laatu

Tutkimuksen tekijä: Kantar TNS Agri Oy

Broileria syödään  
entistä useammin,  

sen sijaan makkaraa  
ja nakkeja harvemmin.

7/10
kuluttajalla ei ole huolen- 

aiheita lihan suhteen. 
Niillä, joilla huolenaiheita oli,  

huolet liittyivät 1) eettisiin asioihin  
2) lihan ekologisuuteen.

3/5
on sitä mieltä, että lihantuo-

tantotiloilla on kiinnitetty 
huomiota eläinten hyvinvoin-
tiin ja pyritty parantamaan 

sitä yhä enemmän.

82 % 
luottaa suomalaisen  

lihan olevan turvallista 

4/5
luottaa suomalaisen lihan laatuun 

1/3 
luottaa tuontilihan laatuunvs.



Eat Finland
VIOLA MINERVA 
VIRTAMO, HELI 
THORÉN
Uutuuskirja Eat 
Finland – Halki 
herkullisen Suo-
men on ylis-
tys Suomelle ja 
suomalaiselle 
ruokakulttuurille. Kirjassa suomalaisen 
ruoan ammattilaiset ja lähettiläät jaka-
vat raikkaat ja oivaltavat suosikkiresep-
tinsä. Perinteitä unohtamatta. 

Makkara!
KARI 
MARTIALA, 
HELENA 
LYLYHARJU
Tässä makka-
raeepoksesssa 
esitellään Suo-
men parhaat 
makkarat, 
näytetään miten valmistaa parhaat mak-
kararuoat, ja myös se, miten makkaraa 
tehdään itse: se ei ole vaikeaa!n Kirjassa 
on maukas kuvitus ja muhevat värikuvat.

Älä syötä 
ruokahukkaa 
JUHA KETOLA, 
KATLEENA 
KORTESUO, MIKKO 
SAIRANEN
Ruokahävikki 
kuriin! Kirja 
kodin ja arjen 
opas, jossa kerro-
taan, miten omaa ruokahävikkiä voi pie-
nentää. Kirja on kirjoitettu kuluttajalle, 
mutta siitä on hyötyä myös ruoka-alan 
pienyrittäjille, joiden tavoitteena on pie-
nentää hävikkiä.

Nykyajan hapatusta
Fermentointi on noussut ruokatrendiksi niin meillä kuin maailmallakin. Sillä tarkoitetaan säilö-
mistä, joka perustuu hapattamiseen tai käymiseen. Fermentoinnin avulla valmistettu kimchi tai 
kombucha ovat suuressa suosiossa, mutta aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan: vatsays-
tävällisiä fermentoituja makuja löytyy myös kotoisista tuotteistamme. Miten olisi kulhollinen 
hapankaalia? Tai viipale hapanta ruisleipää, piimän kera? Vatsa kiittää!

ALKUPALATALKUPALAT

Vilkas tuo monipuolisuutta  
ruokalautasille
Vilkas! on ruokateemaviikko, jonka 
avulla luodaan monipuolisia ja terveel-
lisiä ruoka-annoksia kouluista liiken-
neasemille. Vilkas! (Viljat ja kasvikset) 
-teemaviikon reseptiikkaa on kehitetty 
uusia raaka-aineita hyödyntäen ”tiedä 
mitä syöt”-näkökulmalla. Ravitsemuk-
sen ohella maku, värikkyys ja rakenne 
ovat olleet kehitystyön kärjessä. 

– Vilkas-teemaviikossa on myös sel-
laisia ruokia, jotka voivat jäädä pysy-
vinä ruokalistoille, koska yksittäisen 
annoksen kustannustaso on huomioitu,  

kertoo Taija Haiko, Atria Food Ser-
vicen myyntipäällikkö. 

Vilkas-teemaviikko toteutetaan ylei-
sesti viikolla 5, mutta sen voi järjestää 
myös muulloin.

Atria toteuttaa kampanjan yhdessä 
Apetitin kanssa. Kampanjassa käyte-
tään uusia, suomalaisia raaka-aineita 
kotimaisilta ruoan tuottajilta. 

 https://www.atria.fi/ammatti-
laiset/ratkaisut/vinkit-ja-
ideat/vilkas2019/ 

RUOKATIETÄJÄ-NETTIVISA
Oppilas- ja lounasravintoloissa Vilkas! näkyy myös visailuna, jossa tutus-
tutaan ruokaketjuun. Kilpailuun osallistuvien tulee kuvata ruoan matka 
pellolta pöytään vapaavalintaisesti vaikkapa videototeutuksena tai piirrok-
sina. Kilpailun voittajaryhmä saa palkinnoksi luokkaretken suomalaisen 
ruoan alkulähteille, maatilalle. Osallistumisaikaa on 30.3.2019 saakka.

Ruokakirjavinkit
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Taikasana maistuvaan  
elämykseen

RENTOUS

Ruokabloggaaja ja Satokausikalenterin toimitusjohtaja Natalia 
Salmela on kehittänyt farkkuvinkeillä aloittaneesta WTD-

blogistaan ruoka-alaa rikastuttavan median. Menestys perustuu 
kymmenien tuhansien ihmisten yleisöön, jolle Salmela haluaa 

tarjota vinkkejä arkeen ja trendejä maailmalta.

Teksti ja kuvat: Juho Paavola

ILOA & ELÄMYKSIÄ
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Suosin sellaisia raaka-
aineita, joita keittiössä 
kykenee soveltamaan 
myös muuallakin. En 
tee reseptejä, joiden 
jäljiltä kuivakaappi 
pursuaa erikoisia 
aineksia, jotka eivät 
sovi mihinkään 
muuhun.

S almela starttasi WTD-bloginsa kah-
deksan vuotta sitten. Hän luki blo-
geja paljon, mutta juuri muuta hän 

ei blogeista silloin tiennyt.
– Opiskelin tuotantotaloutta ja myin 

vaatekaupassa farkkuja. Ajattelin perus-
taa blogin, sillä halusin kertoa, miten 
jokainen voi löytää itselleen täydelliset 
farkut, Salmela kertoo.

Vuosien varrella on tapahtunut paljon. 
Tyttönimi Tolmatsova on vaihtunut Sal-
melaksi ja työpaikka on kehittynyt blo-
gista omaksi ruokasisältöjä tuottavaksi 
yritykseksi. Farkut ovat tosin edelleen 
jalassa päivittäin.

– Olen aina tykännyt hyvästä ruoasta, 
mutta innostuin toden teolla, kun muu-
tin Helsinkiin ja aloin käydä ravinto-
loissa. Juuri ravintolat ovat hyvä väylä 
löytää uusia trendejä ja kokemuksia. 
Toivoisinkin, että suomalaiset oppisivat 
käymään ravintoloissa myös arjessa, eikä 
vain muutaman kerran vuodessa juhli-
massa.

KEITTIÖSSÄ AJAN HERMOLLA,  
MUTTA HELPOSTI
Ruokabloggaajana Salmela viestii löytä-
mistään elämyksistä, mutta samalla hän 
myös kehittää itse reseptejä.

– Rakastan ruokakaupassa käyntiä, 
etsin raaka-aineita, ideoita ja inspiraa-
tiota sieltä. Viime aikoina olen innostu-
nut hedelmien uudenlaisesta käytöstä, 
esimerkiksi papaija mureuttaa lihan.

Luomuksensa Salmela kuvaa WTD:n 
somekanaviin. Luonnonvalossa kuvatut 
otokset ovat tyylikkäitä, mutta eivät tur-
han sliipattuja. Ne henkivät maailmaa, 
jonka Salmela lukijoilleen haluaa tar-
jota: reseptien pitää olla ajan hermoilla, 
mutta jokaisen on myös pystyttävä val-
mistamaan ne kotona.

– Suosin sellaisia raaka-aineita, joita 
keittiössä kykenee soveltamaan myös 
muuallakin. En tee reseptejä, joiden 
jäljiltä kuivakaappi pursuaa erikoisia 
aineksia, jotka eivät sovi mihinkään 
muuhun.

Edullisiin resepteihin keskittyvän 
Halparuokakirjan keväällä 2017 kirjoit-
taneelle Salmelalle edullisuus on luon-
tevaa, muttei ruoanlaitossa tärkeintä. 
Esimerkiksi lihan kohdalla Salmela ei 
tingi.

– Käytän vain suomalaista lihaa. Siitä 
tiedän, miten se on tuotettu, mistä se 
tulee, ja että se on hyvää.

Edullisuutta ja makua ruokaan Sal-
mela hakee kauden tuotteista. Nykyi-
sin hän työskentelee Satokausikalente-
rin toimitusjohtajana. Kasvisten luovaa 
käyttöä edistävä yritys noteerattiin 
äskettäin työstään kutsulla Linnan juh-
liin.

TUNNELMA HOUKUTTELEE NAUTTIMAAN 
Salmela on päivittänyt blogiaan keväästä 
2011 lähtien ja kasvattanut siitä sisältö- 
ja markkinointitoimiston. Bloggaajana 
hän palvelee yleisöään, mikä puolestaan 
tuo yhteistyökumppaneita eli maksavia 
asiakkaita.

– Bloggaajana pärjää, kun tekee sen 
minkä lupaa ja mielellään aina vähän 
päälle. Se pätee sekä lukijoihin että asi-
akkaisiin.

Pärjääminen vaatii tinkimättömyyttä, 
ruoka sisältönä puolestaan gastrono-
mista ajatuksen vapautta. Puhuttaessa 
ruoasta Salmelan taikasana on ren-
tous. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että jokaisen ruoan voi valmistaa hyvin 
monella eri tavalla, tai se voi tarkoittaa 
välitöntä street kitchen -tunnelmaa tai 
fine diningia valkoisten pöytäliinojen 
äärellä.

Oleellista lautasen äärellä on tunnel- 
ma, joka houkuttelee nauttimaan elä-
mästä, hetkestä ja ruoasta.

– Ja niin hienoa ravintolaa ei olekaan, 
etteikö lautasta voisi hyvän ruoan jäl-
keen vähän nuolaista. •

ILOA & ELÄMYKSIÄ

Natalia Salmela suhtautuu 
ruokaan ja ruokailuun iloi-
sen sallivasti. Syöminen voi 
olla rentoa niin katukeitti-
össä kuin valkoisten liino-
jen fine dining -ravintolas-
sakin.
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Teksti Mariaana Nelimarkka • Kuvat Eero Kokko

UUDEN AJAN  
HERKKUKAUPPA
– kauppahalli, ravintola ja kauppa  

kutsuvat elämysshoppailuun
Kun S-ryhmä ryhtyi uudistamaan ikonista Stockmannin Herkkua, muodostui 

pian tavoitteeksi tehdä herkumpi Herkku. Mitään toimivaa ei haluttu 
poistaa ja palvelu pysyi kulmakivenä. Kokonaisuudesta haluttiin kuitenkin 

vetovoimaisempi ja kaiken haluttiin rullaavan entistä paremmin.

ILOA & ELÄMYKSIÄ
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• S-Ryhmä osti Suomen tunnetuim-
man ruokakaupan Stockmannin 
Herkun vuonna 2017.

• Kauppa uudistettiin läpikotaisin ja 
avattiin lokakuussa Food Market 
-konseptilla.

• Food Market on ruokakaupan, 
herkkukaupan, kauppahallin, 
ravintoloiden ja kahviloiden  
yhdistelmä.

• Tavoitteena on ”ruokashoppailu”: 
Herkkuun voi tulla fiilistelemään, 
hypistelemään, haistelemaan, 
maistelemaan, ja hakemaan tun-
nelmaa, inspiraatiota ja ideoita. 

MISTÄ  
KYSYMYS?

TR
EN

DI
EN

 JÄ
LJ

IL
LÄ

S uomen pisimmät palvelutiskit ovat 
Helsingin keskustan Stockmannin  
Herkun tunnusmerkki. Niin oli 

ennen, ja niin on edelleen lokakuussa ava-
tun Food Market Herkun aikakaudella.

– Kuuntelimme asiakkaita ja henkilö-
kuntaa. Paljon tuli toiveita, että “älkää 
muuttako mitään”. Toisaalta monesssa 
asiassa toivottiin ajanmukaisempaa 
ja kiinnostavampaa toimintaa, kertoo 
uudistuksen tuoretavarapuolesta vastan-
nut Antti Oksa, S-ryhmän valikoima-
johtaja.

 Etukäteen oli ilmassa pelkoa, että 
Herkusta tulee tavanomainen. Niinpä 
S-ryhmän oli luontevaa asettaa tavoite 
korkealle: tehdään paljon parempi kuin 
entinen, luodaan suomalaisen ruokakau-
pan suunnannäyttäjä.

Kahden erilaisen yrityskulttuurin 
yhdistyminen sujui hyvin. 

– Meillä oli Stockan Herkun porukka 
– intohimoisia ruokaihmisiä, joille laatu 
ja henkilökohtainen palvelu on kaikki 
kaikessa – ja toisaalta S-ryhmästä ruo-
kakaupan pyörittämisen ammattilai-
sia, joilla on kyky saada prosessit toimi-
maan. Yhteinen sävel löytyi nopeasti: 
nähtiin uusi suunta, ja muutokselle oli 
tilausta, koska vanha malli ei toiminut, 
Oksa kuvailee.

ELÄMYSKEIDAS VIIHDYTTÄÄ 
SHOPPAILIJOITA
Liikeidean ja konseptin kehittämiseksi 
imuroitiin näkemyksiä siitä, minne 
herkkuruokakauppa kansainvälisesti 
on menossa. Erityisen inspiroivaa oli 
Oksan mukaan se, että mallina ei ollut 
mikään yksittäinen ketju tai kauppa 
vaan työryhmä poimi idean jostain, toi-

sen toisaalta, haki tunnelmaa ja fiilistä. 
Käytössä oli konseptityöryhmämalli: eri 
porukat miettivät eri osa-alueita ja konk-
retisoivat ideat sellaisiksi, jotka toimivat 
Herkussa.

Trendien ja asiakkaiden kuuntelun 
myötä vahvistui, että hienosäätö ei riitä, 
tarvitaan kunnon suunnanmuutos iden-
titeetistä lähtien.

– Avainsana oli ajanmukaisuus, kun 
loimme nykyaikaisen kaupunkilaisen  
hyvän ruoan ystävän ykköspaikan. 
Teimme rohkean pesäeron entiseen ja 
Food Market Herkusta tuli paljon enem-
män kuin ruokakauppa. Tämä on koko-
naisvaltainen elämyskeidas: ruoka-

kaupan, herkkukaupan, kauppahallin, 
ravintoloiden ja kahviloiden yhdistelmä, 
Oksa hehkuttaa.

Hän pitää uudistuksen onnistuneim-
pana osana kokonaisuutta, jonka yti-
messä ovat palvelutiskit. 

– Palvelutiskien laatu ja määrä sekä 
valmiin ruoan tarjonta on ainutlaatuista. 
Näin paljon palvelutiskimetrejä ei ole 
Suomessa missään. Liha- ja kalatiskit 
ovat tietysti tällaisen kaupan ytimessä, 
Oksa sanoo.

Palvelutiskien tarjontaa täydentävät 
muun muassa pizzauuni ja dry age –raa-
kakypsytyskaappi lihalle. Uusista pal-
veluista Oksa nostaa esiin Fresh Barin, 

Teimme rohkean pesäeron entiseen ja  
Food Market Herkusta tuli paljon  
enemmän kuin ruokakauppa.

>

ILOA & ELÄMYKSIÄ

FOOD MARKET HERKKU MAAILMAN TOP 16:EEN
Stockmann Food Market Herkku nostettiin maailman kiinnostavim-
pien ruokakauppojen joukkoon brittiläisen tutkimuslaitoksen IDG:n 
raportissa Top 16 stores you must visit in 2019. Raportissa huo-
mioitiin erityisesti Herkun raikas ulkoasu, laaja ja laadukas pre-
mium-tason valikoima sekä mahdollisuus nauttia Bistron ravin-
tola-annoksista. Food Market Herkku oli ainoa pohjoismainen 
kauppa, joka pääsi listalle tänä vuonna. 
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uudenlaisen tuoreiden hedelmien, 
vihannesten ja marjojen torin.

– Fresh Bar on täsmäosuma nykytren-
deihin: kasvista, helppoa, tuoretta. Pai-
kan päällä puristetut mehut ja smoothiet 
sekä valmiiksi pilkotut kasvissekoituk-
set ovat Fresh Barissa valmiina poimit-
taviksi.

Fresh Barin lisäksi hevi-osastolla 
panostettiin satokausiajatteluun.

– Halusimme satokauden parhaat  
kasvikset vahvasti esiin, ne ovat heti tyr-
kyllä ja niistä kerrotaan taustoja. Tässä 
näkyy S-ryhmän monivuotinen yhteis-
työ Satokausikalenterin kanssa, mutta se 
toteutettiin nyt Herkun näköisesti, Oksa 
kertoo.

Paras palaute, jonka Antti Oksa on 
kuullut, korostaa viihtymistä:

– Eräs asiakkaamme kommentoi, 
että hän kävi ruokakaupassa, oli siellä 
kaksi tuntia eikä olisi vieläkään halun-
nut lähteä pois. Tätä me juuri haemme, 
että Herkkuun voi tulla fiilistelemään, 
hypistelemään, haistelemaan, maistele-
maan, hakea tunnelmaa, inspiraatiota ja 

ideoita. Ruokaa voi tulla shoppailemaan 
samalla tavalla kuin vaatekauppaan 
mennään ihastelemaan.

 
BISTRO KUHISEE ELÄMÄÄ
Antti Oksa on erityisen innostunut siitä, 
miten ruokakaupan sisälle onnistuttiin 
tuomaan hyvä ravintola. 

– Food Market Herkussa on monia 
kiintopisteitä ja herkkutäkyjä vaativalle 
kuluttajalle – sellaista, mitä ei muualla 
ole, ja bistro on tästä hyvänä esimerk-
kinä, Oksa toteaa.

 Bistrossa on tarjolla päivän annoksia 
kala- ja lihatiskin antimista sekä tietysti 
kauden kasviksista. Se on näyteikkuna, 
jossa voi inspiroitua palvelutiskin tuot-
teista. Annokset myydään nimillä Catch 
of the day, Butcher’s corner ja Farmer’s 
market.

– Kokit valmistavat pieniä annoksia, 
joita voi täydentää päivän keitolla tai lisu-
kesalaatilla. Annokset perustuvat päi-
vän saaliiseen, pääraaka-aine tulee aina 
tiskiltä. Tämä on kiinnostava tapa tuoda 
palvelutiskin tuote lautaselle ja inspi-

roida tekemään kotonakin, Oksa uskoo.
Oksa uskoo, että raaka-aineiden nosto 

tiskistä lisää niiden kiinnostavuutta.
– Kyllä tästä innostutaan ja ostetaan 

hyviä raaka-aineita kotiin, Oksa sanoo. 
Bistron nimikkoannokseksi on nous-

sut Eero Vottosen luoma Herkun kala-
keitto. Siitä tuli nopeasti klassikko ja se 
kilpailee kaupungin parhaan asemasta, 
joten vaikka Vottosen avausvuoro vie-
railevana chefinä taittuu talvella, hänen 
kalakeittonsa ei poistu.

Bistro on lunastanut paikkansa.
– Moni on sanonut, että tuntuu has-

sulta maksaa niin vähän näin laaduk-
kaasta ruoasta. Bistro on ylittänyt kaikki 
odotukset, lounasaikaan se kuhisee ja 
lauantaisin vilinää riittää pitkin iltapäi-
vää, Oksa kertoo.

OMA LEIPÄ JA ISO SATSAUS 
VALMISRUOKAAN
Heti ostoskierroksen alussa hedelmä- ja 
vihannesosaston ohella tärkeä kohde asi-
akkaille on Bakery. Herkun oma leipomo 
jatkaa, ja myynnissä on monien hyvien 

leipomoiden tuotteita, mutta lisäksi tuo-
tiin nimikkoleipä yhteistyössä Gateaun 
kanssa.

– Kehitimme yhdessä juurileivän 
reseptiikkaa, ja nyt Gateau tekee Her-
kulle yksinoikeudella Levain 3 -leivän, 
Oksa kertoo.

 Antti Oksa innostuu toden teolla pääs-
tessään esittelemään vanhan Herkun 
myydyimmän tuoteryhmän valmisruo-
kien kanssa tehtyä kehitystyötä. Valmis-
ruoka-alue sisältää sekä itse tehdyt että 
teollisuuden valmistamat tuotteet, ja 
vaikka se oli Herkun vahvuus, sitä halut-
tiin uudistaa isosti vastaamaan nykyku-
luttajan tarpeita: vielä helppokäyttöi-
sempää, heti syötävää, tuoretta. Miten 
vetovoimatekijä uudistui?

 – Halusimme tuoda uutta kiinnos-
tavuutta valmisruoan laatupuoleen, ja 
pohdimme, voimmeko tuoda ravintola-
maailman brändejä kauppaan. Chefs in 
season -konsepti on meidän omatekemä 
valmisruokasarja, jossa yhdistyvät huip-
pukokin reseptiikka, satokauden parhaat 
raaka-aineet ja helppous. 

Eero Vottonen teki ensimmäiset Chefs 
in season -reseptit, ja ruoista tuli tosi 
suosittuja.

– Sarja on otettu vastaan hyvin, se on 
suorastaan hitti! Toinen annoksista oli 
heti toiseksi myydyin valmiiksi pakattu 
valmisruoka Herkussa, Oksa kertoo

Oksan mukaan oli sattumaa, että Vot-
tonen oli aloituksessa mukana sekä 
valmisruoissa että bistrossa. Hän teki 
ensin kaksi ruokaa, sitten talviset maut, 
joten yhteensä myynnissä on neljä tuo-
tetta Vottosen nimellä. Ajatuksena on, 
että chef vaihtuu muutaman kuukauden 
välein, jotta tuote pysyy mielenkiintoi-
sena ja satokaudessa kiinni.

– Olisi kiva tuoda jatkossa Chefs in 
seasonin tekijöiksi nousevia kykyjä, 
Oksa visioi.

 
KAKSI KIERROSTA
Food Market Herkussa saa luvan kanssa 
viihtyä, mutta joskus tärkeintä on se, 
että kaupasta pääsee nopeasti ulos. Kii-
reisen kaupunkilaisen palvelemiseksi 
laaja valmisruokien osasto sijoitettiin 

niin, että syntyi vaihtoehtoinen pika-
reitti nopeaan asiointiin.

Koko Herkun kehitystyössä oli Oksan 
mukaan kaksi kantavaa ajatusta.

– Halusimme tarjota vielä parempaa, 
hienompaa ja kiinnostavampaa vaati-
ville asiakkaille. Toisena tavoitteena oli 
tehdä asioinnista helpompaa ja madal-
taa kynnystä. Tavoittelimme helppoutta 
sekä valikoiman että myymälähahmotet-
tavuuden ja sijoittelun suhteen, ja siksi 
teimme lyhytkierron Meals and bites 
-osaston kautta. Siinä ovat valmisruoka-
tuotteet ja juomat nopeasti napattavissa, 
ja pikakassan kautta pääsee joutuisasti 
ulos, Oksa kuvailee.

Ruoka-alan ihmiset ovat seuranneet 
Stockmannin Herkun kannattavuuskrii-
siä. Miten kymmenen miljoonan euron 
tappio käännetään plussalle?

– Tämä on ihan liiketaloudellinen 
yhtälö: asiakasmäärä ei riittänyt. Kon-
septi ja tarjonta ei vastannut kaupun-
kilaisen tarpeisiin. Kannattavuuteen 
vaikuttaa monta asiaa, ja on useamman 
vuoden operaatio päästä plussan puo-
lelle. Olemme kuitenkin erittäin tyy-
tyväisiä avaukseen ja kaikki odotukset 
siihen liittyen on saavutettu, Oksa sum-
maa.

Food Market Herkun tavoitteena on 
edelläkävijyys, ja siihen se tarvitsee koko 
ruoka-alan vetoapua.

– Jotta voimme tarjota ihmisille koko 
ajan uutta ja kiinnostavaa, heitän haas-
teen Atrialle ja muille liha-alalla: mikä 
voisi olla uusi kiinnostava juttu, mitä 
tuoda esille? Haluamme esitellä parasta, 
mitä suomalaisesta ruoasta lähtee! •

 Katso video Food Market Herkun 
innovaatioista: atria.fi/

 hyvaruokalehti

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa 
kertoo, että Stockmannin Herkun uudista-
misessa tavoite asetettiin heti korkealle.  
– Halusimme luoda suomalaisen ruoka-
kaupan suunnannäyttäjän. 

ILOA & ELÄMYKSIÄ
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Grocerant  
tuo makua ja  
vähentää hävikkiä
Grocerant, kaupan ja ravintolan muodostama symbioosi, tarkoittaa 
ravintolalle monia helpotuksia: ei tilauksia, ei inventaaria, aina auki 
oleva tori. Malli tarkoittaa ravintolan väelle enemmän työtunteja, 
mutta vähemmän kuluja. Hävikkiä ei synny, päin vastoin ravintola voi 
reagoida ennakoiden kaupassa syntyvään hävikkiin.

– Hävikin poistaminen tarkoittaa nimenomaan ennakointia. Olisi 
sääli, jos kauppa heittäisi tavaraa hukkaan. Sitä tilannetta ei meillä 
pääse syntymään. Kauppa tietää etuajassa, jos sillä on liikaa tavaraa 
tilauskantaansa nähden, eli emme joudu käyttämään vanhaa tavaraa 
vaan käytämme ylijäämää ennakoiden, Matti Jämsén sanoo.  

Jämsénille on K-Citymarket-yhteistyössä langennut makulähetti-
lään rooli. Kauppias Hautala puhuu paljon puuttuvasta elementistä 
nimeltään maku, ja Jämsén tuo sen markettiin lämpimien ruokien ja 
Sesonki-brändättyjen kastikkeiden muodossa.

– Tämä on mieletön mahdollisuus. Kauppa on hyvä tuotteistamaan ja 
myymään, mutta meidän tiimimme saa kaupan tuotteisiin lisää makua. 
Se ei maksa lisää! Kun teemme valmista ruokaa hyllyyn, se on takuulla 
meidän tekemää ja siinä on meidän tavoittelemamme maku mukana. 
Kukaan ei ole aiemmin hyödyntänyt tätä mahdollisuutta tässä mitta-
kaavassa, Jämsén hehkuttaa.

massa. Nyt rakennamme Sesonki-aka-
temiaa, uudenlaista tapaa myydä 
lämmintä ruokaa, Hautala kuvailee.

 Mittavia uudistuksia tehdessään 
kauppias kuuntelee kokkia tarkalla kor-
valla. 

 – Haluamme aina toteuttaa parhaan 
ratkaisun asiakkaalle – parhaan, jonka 
ymmärrämme. Pyrimme tekemään asiat 
oikein ja opimme koko ajan lisää, Hau-
tala summaa.

Gastro Bar Sesongin symbioosi kaupan 
kanssa on niin vahva, ettei ravintolassa 

ole lainkaan kylmäsäilytystiloja.
Jotta ravintola voisi elää kaupan vali-

koimalla, sitä on viilattu palvelemaan 
paremmin paitsi ravintolan, myös nyky-
kuluttajan muuttuvia tarpeita.

– Käytännössä olemme räjäyttäneet 
kaiken uusiksi viimeisen vuoden aikana, 
Hautala kuvailee muutoksen laajuutta.

Uusiksi ovat menneet lihan- ja kalan-
käsittelyhuoneet, jäähdyttämöt, termi-
naalikylmiö, ruoanvalmistushuone ja 
leipomo. Lisäksi kauppaan on tullut uusi 
sushitehdas ja jäätelötehdas.

– Laatu on muutakin kuin puhetta. 
Ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä, 
kun se on totta. Samalla se on kokonais-
valtainen prosessi, joka tuplaa työmää-
rän. Kannattaa kokeilla hyvää makua, 
laatua ja hintaa, siellä on tilaa! Olen 
odottanut, että saisin tuoda maun takai-
sin ruokakauppaan. •

 Lue K-Citymarket Järvenpään 
uudistuksesta lisää Hyvä Ruoka 
-verkkolehdestä:  
atria.fi/hyvaruokalehti

V aellella torikojujen lomassa, inspi-
roitua raaka-aineista ja saada hen-
kilökohtaista palvelua – tällaisista 

asioista huippukokki Matti Jämsén 
haaveili siirtäessään kaikki ravintolansa 
Gastro Bar Sesongin hankinnat K-City-
market Järvenpäähän. Ja kaikessa siinä 
marketti on onnistunut.

– Ytimessä on ranskalainen tori. 
Vihannesosastomme viihtyisyyttä lisää-
vät viherseinämät, ja hevi-osastolta saa 
myös tuorepuristettua appelsiinime-
hua sekä napin painalluksella kuoriu-

tuvan ananaksen. Tuoreet leivät leipoo 
Fazer-leipomo, sushilinjaston jonoja 
häivytimme joulukuussa toisella linjas-
tolla. Kalatiskimme palvelee koko viikon 
ja loppuviikon ajan myymme myös lihaa 
palvelutiskistä, kauppias Markku Hau-
tala kuvailee.

Hautala pyrkii Järvenpään K-City-
marketissa rakentamaan fanikulttuuria. 
Siinä hän on onnistunut, jos mitataan, 
kuinka paljon kauppaa kuvataan, esitel-
lään Suomessa ja maailmalla – ja kopi-
oidaan.

Vuonna 2017 Kesko valitsi K-Citymar-
ket Järvenpään Suomen parhaaksi. Kau-
passa oli toteutettu evoluution sijaan 
revoluutio.

Hautala paljastaa johtolangakseen slo-
ganin “jos aikoo elää hyvän elämän, täy-
tyy tehdä asioita oikein”.

 Tämän tavoitteen toteuttamiseen 
yhteistyö Matti Jämsénin kanssa sopii 
täydellisesti. Kauppias ja kokki sparraa-
vat toisiaan päivittäin.

 – Matti Jämsénillä on vahva ymmär-
rys sellaiseen, mitä ei ole vielä ole-

Teksti: Mariaana Nelimarkka

Kuva: Eero Kokko

VISIO RANSKALAISESTA TORISTA
 

Kauppias Markku Hautalan toimintaa ohjaavat vahvat visiot.  
Hänen tavoitteensa ei ole Suomen paras, vaan  

Suomen rakastetuin ruokakauppa.

“Jos olet ahkera ja pidät asiakkaista 
niin hyvää huolta, että he fanittavat  
sinua, pärjäät!” kauppias Markku  
Hautala innostaa. 

 

ILOA & ELÄMYKSIÄ

K
ia

 A
rp

ia

20        Hyvä Ruoka Hyvä Ruoka        21



V iime vuosina monen kokeneen-
kin ravintolayrittäjän konseptit 
ovat menneet sekaisin, sen verran 

navakka vinkka on alalla puhaltanut. Kil-
pailu on kovaa, mutta pääkilpailija alkaa 
olla ruokatrendien marinoima kokeilun-
haluinen ja taitava kotikokki. Ravinto-
laan kyllä mennään yhä mielellään, jos 
siihen liittyy jotain ekstraa.

– Erottautuminen, segmentointi, tren-
dikkyys, laadukkaat lähituotteet, elä-
mykset, puhtaat maut, kestävä kehitys, 
yllättävät ja ennakkoluulottomat yhdis-
telmät sekä tarinat, listaa Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulun lehtori Pekka 
Lampi toimivan konseptisopan ainek-
sia. 

Mausteeksi keitokseen ripautetaan 
vielä vähän yksilöllistä räätälöintiä ja 
vegaanisuutta. Ensimmäisten joukossa 
lusikkansa soppaan laittaa sosiaalinen 
media, jonka vaikutus konseptireseptiik-
kaan on melkoinen.

Sosiaalisessa mediassa ravintola nou-
see tai uppoaa hyvin tehokkaasti. Asi-

akkaiden sitoutuminen on nykyään 
harvinaista, jolloin hypearvo ratkaisee 
uusintakäynnin. Kunnon postaukseen 
tarvitaan tietenkin mojova, muiston jät-
tävä elämys, eikä niissä säästellä: aisteja 
työllistävä illallinen pilkkopimeässä, 
olutjooga, murhamysteeri-illallinen tai 
aikuisten aarteenetsintä juomalippupal-
kintoineen.

RENTOA, LUONNOLLISTA  
JA VIIHTYISÄÄ
Luoston bistrotyylisessä ruoka- ja viih-
deravintola Punaketussa konsepteista ei 
stressata. Kodikas tunnelmallinen sisus-
tus ja välitön seurusteluilmapiiri silaavat 
tunturin ja rinteiden tarjoamat luonnol-
liset elämykset. 

– Vieraamme nauttivat ulkoilupäivän 
jälkeen ravintolan antimista kynttilöi-
den valossa ja takkatulen lämmössä seu-
rustellen. Perinnetarjoomustemme yrt-
tien, lihojen, kalojen, hillojen ja muiden 
lähimättäiden antimien toimittajat ovat 
meille kuin perheenjäseniä. Kiireettö-

Teksti: Lea Penttilä

Kuvat: Punakettu, Himos-yhtiöt

POIMI TRENDEJÄ,  
TUOTA ELÄMYS!

Mistä on suosikkiravintolat tehty? Elämyksistä, yksilöllisistä räätälöinneistä, 
tarinoista, julkkiskokeista, konstailemattomista lähitarjoomuksista, 

somesuosituksista. Niistä on menestyskonseptit tehty.

>

Lehtori Pekka Lampi korostaa, että yksilölli-
syyden toteuttaminen edellyttää henkilökun-
nalta hyvää tuotetuntemusta sekä aitoa kiin-
nostusta ruokiin, juomiin ja palveluun.

Ruoka saa  
tarinoista sielun.

ILOA & ELÄMYKSIÄ
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män ruokailun ohessa kerromme asiak-
kaillemme esimerkiksi tutun porotilan 
elämästä. Ruoka saa tarinoinnista taval-
laan sielun, yrittäjä Kerttu Heikkilä 
iloitsee.

Vaativimmankin elämysnälkäisen 
vierailijan hiljentää keskellä rauhoit-
tavinta Lapin luontoa nököttävä Torvi-
sen maja, joka sijaitsee vain muutaman 
patikkakilometrin päässä Punaketusta. 
1950-luvulla tiettömän taipaleen taakse 
rakennetun Luoston alueen ensim-
mäisen vierailumajan autenttisuus ja 
äärimmäinen kodikkuus ovat kokemus 
sinänsä. Kahvilanpitäjä poimii majassa 
päivittäin tekemiensä monien herkkujen 
ainekset paikan päältä.

OIKEA IDEA OIKEASSA PAIKASSA RIITTÄÄ
Ravintolakonseptien uudistamistahti 
on nykyisellään hengästyttävä. Ideoita 
ammennetaan ulkomaisista trendeistä, 
inspiroivilta tutustumismatkoilta sekä 
blogeista. 

– Asiakkaan ilahduttaminen on mel-
koista tasapainoilua: hyvää liikeideaa 
tukien konseptiin on ujutettava jatku-
vasti jotain uutta, ravintolaliiketoimin-
nan kehittämistä opettava Lampi tietää.

Lampi kuitenkin toppuuttelee, ettei 
toimivaa konseptia ole syytä rustata itse-
tarkoituksellisesti.         

– Esimerkiksi matkailukeskuksissa 
hyvä perusliikeidea oikeassa ympäris-
tössä pitää turistit tyytyväisinä.

Tämä on huomattu myös Himoksen 
hiihtokeskuksessa. Kauden aikana las-
kettelurinteistä nauttivien noin 200 000 
kävijän suurimpana ruokatoiveena on 
saada hyvää syötävää helposti ja nopeasti 
laskupäivän lomassa. Himos-Yhtiöiden 
rinneravintolat, HimosBistro, Himos-
Buffet ja HimosCafé, ovat vuosien mit-
taan kokeilleet rohkeasti erilaisia kon-
septeja, joista toimivimmat osat ovat 
jääneet elämään.

– Laskettelureissuilla odotusten kes-
kiössä ovat rinteet, rinnetapahtumat ja 
after ski, mutta tärkeä on laadukkaista 
raaka-aineista tehty hyvä ruokakin. Toi-
saalta arjesta irrottautuessaan vieraili-
jamme sallivat itselleen myös kaloriher-

MM-luokkaan maailman 
parhailla raaka-aineilla
Fazer Culinary Team Finland sai hienon toisen sijan kovatasoisessa keit-
tiömestareiden Culinary World Cup -kilpailussa marraskuussa (lue lisää 
sivulta 6). Atrialla oli kunnia olla jo toistamiseen mukana tukemassa 
vuonna 2016 kultaa olympialaisissa voittanutta joukkuetta. Joukkueen 
kisoissa käyttämä Atrian kana oli suomalaista, antibioottivapaata, kauralla 
kasvanutta jyväbroileria. Raaka-aine oli Pirkanmaalta, Pälkäneeltä Rönnvi-
kin tilalta. Maailman parhailla raaka-aineilla pärjää kilpailtaessa maailman 
parhaimpien joukossa.

Seuratessamme joukkueen harjoittelua ja itse kisasuoritusta päällimmäi-
senä mieleen jäivät ilo ja tinkimättömyys laadussa, mikä leimasi joukkueen 
toimintaa läpi linjan. Siinä tekemisessä on mielellään mukana. Tinkimä-
tön laatu ja ammattimainen toiminta ohjaavat myös meidän tekemistämme 
Atrialla. Atrian ratkaisutiimi työskentelee parhaillaan useiden mielenkiin-
toisten laatua ja kannattavuutta parantavien asiakasprojektien parissa. Tie-
tynlaisia kilpailuja voitetaan arkipäivän tekemisessä kehittämällä ja har-
joittelemalla samalla tavalla kuin maailmanmestaruuskilpailuja vartenkin 
tehdään. 

Ruoka on iloinen asia. Uskon, että suomalaisten ammattilaisten menestys 
maailmalla innostaa meitä kaikkia omassa toiminnassamme. Meitä Atria 
Food Servicessä ainakin innostaa. Laadukkaat, puhtaat raaka-aineet Suo-
mesta on hyvä valinta, kun tavoitteena on tarjota parasta ruokaa asiakkaille 
joka päivä arjen ja juhlan ruokailuhetkissä.

Ihmiset käyvät yhä enemmän ravintoloissa syömässä ja odotukset ruokai-
luhetkeä kohtaan kasvavat. Tarpeet ovat eri tilanteissa erilaisia, mutta laatu 
on yhdistävä tekijä. Vastuullisesti tuotettu, puhdas ja turvallinen ruoka on 
perusedellytys. Erityisesti makua ja monipuolisuutta arvostetaan ravinto-
lassa ruokailtaessa.

Atria Food Servicen ammattilaiset ovat käytössänne. Ollaan yhteydessä.

K O L U M N I  
Kim Westerling

K
uva: Eero K

okko

Kirjoittaja on Atria Food Servicen myyntijohtaja.

Laadukkaat, puhtaat raaka-aineet Suomesta 
on hyvä valinta, kun tavoitteena on tarjota 
parasta ruokaa asiakkaille joka päivä arjen ja 
juhlan ruokailuhetkissä.

Laskettelureissuilla odotusten keskiössä ovat rinteet, 
rinnetapahtumat ja after ski, mutta tärkeä on 
laadukkaista raaka-aineista tehty hyvä ruokakin.

kut: hodarit, burger-ateriat, munkit ja 
kaakaot maistuvat hyvin. Asiakasmää-
rien ja säätilan vaikeaan ennakoitavuu-
teen vastaamme pakasteiden käytöllä, 
jolloin pystymme tehostamaan ruoan-
valmistusta ja minimoimaan ruokahävi-
kin, toimitusjohtaja Elsi Ojala kertoo. 

Monipuolinen tarjonta vetää Himok-
selle lapsiperheiden lisäksi paljon 
karavaanareita, alppihiihtoseuroihin 
kuuluvia ja lähiseudun asukkaita. – Kan-
ta-asiakkaitamme ja perheiden pienim-
piä huomioimme ravintola-alennuk-
sin. Oleellinen osa konseptiamme ovat 
myös pitkin kautta järjestettävät kisat ja 
tapahtumat, Ojala summaa. •

ILOA & ELÄMYKSIÄ

Torvisen majan perinteiset munkit 
kahvilanpitäjä Maria Heikkilä paistaa 
joka päivä kaasuliedellä aitojen öljy-
lamppujen valossa.

HimosCafén herkullinen ja runsas keittobuffet 
antaa puhtia rinteeseen.
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Lihantuotanto on osa 
kestävää maataloutta 
Ruoantuotannon globaalit ympäristöongelmat ovat valtavia. Fos-
siilisen energian kohtuuton käyttö aiheuttaa ilmastonmuutosta. 
Laajoja viljelyalueita tuhoutuu eroosion ja kuivumisen seurauk-
sena. Torjunta-aineiden hillitön käyttö tuhoaa pölyttäjiä ja anti-
biootit aiheuttavat ihmiselle vaarallisten resistenttien bakteerien 
kasaantumista ympäristöön. Jätteiden piittaamaton käsittely 
pilaa laajoja maa-alueita, vesistöjä ja maail-
man meriä. Ja niin edelleen. 

Me emme ole näiltä ongelmilta suojassa. 
Olemme silti onnistuneet pitämään nämä 
ongelmat kohtuullisen vähäisinä happaman 
maaperämme ja matalan Itämeren aiheutta-
mista erityishaasteista huolimatta. Olemme 
onnistuneet, koska emme ole tyytyneet yksin-
kertaisiin ratkaisuihin, vaan olemme etsineet 
asianmukaisia ja harkittuja, tutkittuun tietoon 
perustuvia toimenpiteitä. 

Tuotantomme on rakennettu luonnon-
olomme huomioiden. Olemme keskittyneet 
rehuviljan ja nurmen viljelyyn sekä meille 
sopivien perunan ja kauran tuotantoon. Pidempää kasvukautta 
vaativat ruokakasvit on ollut järkevä tuoda etelämpää. Pohjoi-
sista oloistamme huolimatta olemme onnistuneet tuottamaan 
merkittävän osan ravinnostamme itse aiheuttamatta mittavia 
ympäristöongelmia. Päästöjä on saatu vähennettyä. Eläinten 
terveys, hyvinvoinnin seuranta sekä elintarviketurvallisuus ovat 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tasolla.

Eläimiä tarvitaan, jos haluamme ruokkia itsemme viemättä 
soijaa sorrettujen suusta. Eläimiä kannattaa kasvattaa nimen-
omaan meillä Suomessa ja muualla, missä vettä riittää ja kas-
vinviljelyn edellytykset ovat rajallisia.

Ilmastonmuutoksen kannalta on tärkeintä päästä eroon 
ruoantuotannon riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Siihen 
päästään hyödyntämällä entistä paremmin palkokasvien biolo-
gista typensidontaa, märehtijöiden kykyä syödä meille sopimat-
tomia maaperän kuntoa parantavia nurmikasveja sekä bioreak-
toreihin yhdistettävää ravinteiden kierrätystä.

Ilman kotieläimiämme olisimme paljon avuttomampia suu-
rien haasteidemme edessä. Ne ovat välttämätön osa maaperän 
rakenteen vaalimista, luonnon monimuotoisuutta, energiaoma-
varaista ilmastoviisasta maataloutta ja inhimillistä elämää.

Tuomas Herva 
Eläinlääkäri, ELT

Alkuperäinen, sanomalehti Ilkassa ilmestynyt teksti on lyhennetty. Koko kirjoituk-
sen voit lukea Atrian blogista: http://bot.fi/2vz6

KUUSI POINTTIA  
SUOMALAISESTA LIHASTA

Jos syöt lihaa, valitse kotimaista.  
Suomalainen liha on parempi vaihtoehto  

niin ympäristön, eläinten kuin  
ihmistenkin kannalta.

Heikosti ruoantuotantoon 
soveltuva maaperä hyöty-

käyttöön
Suomen viljelykelpoisesta maaperästä 
valtaosa soveltuu heikosti elintarvi-
ketuotantoon, sillä pohjoisilla alueilla 
kasvuolosuhteet ovat usein paremmat 
nurmi- ja rehukasvien viljelylle kuin 
muiden kasvien viljelylle. Lihantuotan-
nossa maata saadaan nurmi- ja rehu-
kasveja viljelemällä hyötykäyttöön.

Töitä ympäristöstä  
huolehtimiseksi

Suomessa työtä lihantuotannon ympä-
ristövaikutusten vähentämiseksi teh-
dään jatkuvasti. Tilastokeskuksen 
mukaan maataloussektorin  
kasvihuonekaasupäästöt vähenivät  
Suomessa 13 prosenttia vuosina 1990–
2015. Vuoteen 2020 mennessä pääs-
töjä on tavoitteena vähentää 13 pro-
senttia vuoteen 2005 verrattuna.

Naudanliha: yhdistetyn tuo-
tannon tehokkuus ja rehua 
hiiltä sitovasta nurmesta

Kotimaisesta naudanlihasta yli 80 pro-
senttia on peräisin maitokarjasta eli 
maidontuotantoon tarkoitetuista nau-
doista. Yhdistetty maidon- ja naudanli-
hantuotanto on ekotehokasta. Naudat 
syövät pääosin nurmesta valmistettua 
rehua. 

Eläinten hyvinvointi edellä
Tiukka lainsäädäntö, osaavat tuotta-
jat ja yleiset lakisääteisen tason ylit-
tävät toimintamallit, kuten tuottajien 
sitoutuminen kansalliseen eläinten 
terveydenhuoltoon ETU:oon ja sikojen 
ja nautojen terveydenhuollon seuran-
tajärjestelmiin Sikavaan ja Nasevaan, 
takaavat, että eläimet voivat hyvin ja 
saavat laadukasta terveydenhoitoa. 

Lihantuotannossa käytetty 
vesi ei ole pois muualta

Suomessa on runsaat ja uudistuvat 
pohjavesivarat. Suomessa vettä riit-
tää maataloustuotannonkin tarpeisiin, 
toisin kuin esimerkiksi Etelä-Euroo-
passa.

Taatusti turvallista ja  
jäljitettävää lihaa

Suomalainen lihantuotantoketju on 
läpinäkyvä ja jäljitettävä. Tiukka lain-
säädäntö, osaavat tuottajat, oma-
valvonta, jäljitettävyysvaatimus ja 
viranomaisten valvonta takaavat, että 
lihantuotantoketju on turvallinen ja 
mahdollisiin ongelmiin voidaan tarvit-
taessa puuttua tehokkaasti.
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M uovin ympäristöriskit on tun-
nistettu jo pitkään, mutta viime 
aikaisen uutisoinnin myötä siitä 

on nopeasti kasvanut iso pahis muiden 
pahisten joukkoon. Luontoon päätyvä 
muovi on todellinen ongelma ympäris-
tölle, eläimille ja ihmisille. Oikein käy-
tettynä muovilla on kuitenkin myös 
etunsa.

Elintarvikealalla  pakkausmateriaaleja 
säätelevä lainsäädäntö lähtee elintarvi-
keturvallisuudesta. Lain mukaan pakka-
uksen tärkein tehtävä on suojata sisällä 
olevaa tuotetta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) eri-
koistutkija Juha-Matti Katajajuuri lin-
jaa, että muovi on monille elintarvik-
keille ympäristöystävällisin vaihtoehto: 
se suojaa tuotetta, pidentää sen säily-
vyyttä ja estää näin ruokahävikkiä. Hävi-
kin aiheuttamat ympäristövaikutukset 
ovat paljon suuremmat kuin pakkauksen 
aiheuttamat.

– Pakkaus onkin siis itse asiassa ekolo-
ginen silloin, kun se suojaa tuotetta mah-
dollisimman hyvin, kirjoittaa Kataja-
juuri Luken blogissa.

HÄVIKKI ISO ONGELMA
Kuluttajaliitto on laskenut, että kun 
kaikki suomalaisten pois heittämät ruoat 
tasataan koko kansan kesken, jokai-
sen arvioidaan heittävän pois vuosittain 
noin 20–30 kiloa syömäkelpoista ruokaa. 
Yleisin syy ruoan poisheittämiseen on 
ruoan pilaantuminen ja päiväysten van-
hentuminen.

Tämä on huomioitu myös Atrialla.

– Oikeanlaisen pakkauksen avulla 
tuotteen säilyvyys paranee ja myyntiaika 
kasvaa. Silloin myös hävikki vähenee 
merkittävästi, sanoo Atrian pakkauske-
hityspäällikkö Aaro Mäkimattila.

Atrialainen vastuullisuus huomioikin 
aina koko arvoketjun – siis eri ratkaisu-
jen vaikutukset raaka-aineesta aina val-
miiksi tuotteeksi asti.

MIKÄ NEUVOKSI?
Atriallakin muovin käyttöä pyritään 
vähentämään. Tästä konkreettisena esi-
merkkinä vähittäiskaupan uusi jauhe-
lihapakkaus, joka sisältää 50 prosent-
tia vähemmän muovia kuin perinteiset 
kovat pakkaukset. Sen avulla voidaan 
vähentää muovijätteen määrää 250 000 
kg vuodessa. 

Mäkimattilan mukaan muovin käyttä-
misestä pakkausmateriaalina ei kannata 
luopua, ellei kokonaisvaltaisesti vastuul-
lisempaa ratkaisua löydy. Uudenlaisia ja 
entistä paremmin kierrätettäviä pakka-
usmateriaaleja kehitetään koko ajan.

–  Muovista luopumisen sijaan tällä 
hetkellä huomattavasti parempi ratkaisu 
on ryhtyä käyttämään muovia oikein: 
palautetaan siis kaikki muovipakkaukset 
aina keräykseen ja vähennetään ruoka-
hävikkiä. •

 Lue Atrian blogista pakkauskehi-
tyspäällikkö Aaro Mäkimattilan 
arkinen ratkaisu muoviongel-
maan: bot.fi/2v86

Teksti: Niina Broman  

Kuva: Tuukka Kiviranta

MUOVIAKIN TARVITAAN
Muovista on lisääntyneen ympäristötietoisuuden myötä 
kasvanut materiaalien mörkö. Monien elintarvikkeiden 
kohdalla muovi on pakkausmateriaalina toistaiseksi turvallisin 
ja ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Kierrätykseen, kyllä!
Noin 1,5 miljoonaa Atrian FS-tuotteiden muovirasiaa muuttuu uusio-
käyttöön sopivaksi vuoden 2019 alusta alkaen. 

Ammattikeittiöiden näkökulmasta toimintatavat pysyvät ennallaan – 
vain pakkausten väri muuttuu. Valkoiset rasiat kuuluvat muovinkeräyk-
seen samalla tavoin kuin kaikki muukin muovi. 

Kokonaisvaikutuksiltaan uudet pakkaukset ovat entistä ympäristöys-
tävällisempiä. Ennen mustat muovirasiat hyötykäytettiin energiana. 
Uudistuksen jälkeen kierrätysprosessista tulee aiempaa kestävämpi, 
sillä valkoiset muovirasiat voidaan uusiokäyttää materiaalina.

Hävikin aiheuttamat ympäristö-
vaikutukset ovat suuremmat kuin 
pakkauksen aiheuttamat.
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CASE: ABC ja tulevaisuuden ruoka
Kokit jakaantuivat kolmannella kurssikerralla neljään ryhmään ja auttoivat Vierumäki Sport 
Baria, Isoa pajaa, Opiston kunkkua ja ABC-ketjua omilla visioillaan.

– Opiskelijat ovat kaikki jo ruoka-alan ammattilaisia, 
siksi halusin tehtäväksi oikeat caset kuvitteellisten, 
pelkkiin PowerPoint-esityksiin perustuvien tehtävien 
sijaan. Erilaisilla taustoilla ja kokemuksilla varustettu-
jen ammattilaisten yhdessä tekeminen opettaa kaik-
kia ja siitä on todellista hyötyä niin opiskelijoille itsel-
leen kuin myös ravintoloille, jotka tarjosivat meille 
case-haasteet, Saapunki sanoo.

ABC-ketjun ravintolapuolen kokonaiskehittämisestä 
vastaava kehityspäällikkö Tero Hänninen (Atria 100 
Nuorta Kokkia -kurssilainen vm. 2003) toivotti nelihen-
kisen nuorten kokkien ryhmän tervetulleeksi Ässäkes-
kukseen. Hän esitteli ABC:n ravintolakonseptin ja asia-
kaslupauksen ja pyysi kokeilta vastapalloa:

– Millaiset ovat omat kokemuksenne meiltä ja mitä 
tunteita nykyinen valikoima herättää? Toivomme 
teiltä ideoita ja näkemyksiä mihin suuntaan ruokatuo-
tetta kannattaisi lähteä viemään. Ajatellaan tästä kym-
menen vuotta eteenpäin: mitä asiakkaat tien päällä 
haluavat? Millainen olisi ABC-ravintoloiden à la carte 
2020-luvulla? 

Tehtävänantonsa tueksi Hänninen mainitsi, että ABC 
on tunnettu noutopöydästään, jonka syö neljä miljoo-
naa asiakasta vuodessa. Lähinnä lounasajan ulkopuo-
lella syödään lista-annoksia, joita menee 3,5 miljoonaa 
vuodessa.

ABC-ketju on tehnyt paljon työtä laatumielikuvan 
parantamiseksi, keskiössä ketjulaadun nostaminen 
tasaiseksi Hyvinkäältä Kemijärvelle. Vuosi sitten toteu-
tettu salaattipöydän uudistus oli osa tätä hanketta. Tänä 
vuonna ABC on profiloitunut burgerpaikkana kolmen 
chef’s burgerin myötä. Pekonipihviburger ohitti ikuisen 

suosikkiannoksen lehtipihvin kampanjan aikana, Hän-
ninen mainitsee. ABC:n viesti korostaa, että kaikki käy-
tetty liha on kotimaista, ja koska ketju käyttää noin kaksi 
miljoonaa kiloa lihaa vuodessa, sillä on iso merkitys.

MINNE MENNÄÄN?
Kaikille nuorille kokeille ABC:n valikoima ei ollut 
omakohtaisesti tuttu, mutta mielikuvat 20-vuotiaan 
ABC-ketjun tarjoomasta olivat silti vahvoja: kun ruo-
kalista on 30 annoksen mittainen, syntyy vaikutelma, 
etteivät kaikki annokset voi olla huippuja. 

– Miksi emme ole syöneet ABC:lla? Mielikuvissa 
ruoka on raskasta ja vanhanaikaista. Chef’s burger -mai-
nonta herätti mielenkiinnon, Henri Ahonen Kuopiosta 
puki sanoiksi ryhmäläisten ajatuksia.

Positiivisena nuoret kokit pitivät selkeitä asiakaslu-
pauksia kuten lasten annosten lisäaineettomuutta, 100 
% kotimaisia liharaaka-aineita ja Avainlippu-merkit-
tyjä tuotteita. Asiakaslupauksissa voisivat vielä koros-
tua ympäristövastuu ja kestävästi tuotetut raaka-aineet 
kuten antibioottivapaus.

Nuoret kokit suosittelevat ABC:lle listan supistusta, 
”less is more”. Esimerkiksi pastat voisi pitää osana lou-
naspöytää. Mitä vähemmän ruokalajeja, sitä parempaa 
laatua pystyy tarjoamaan. Huoltoasemien de luxe -tee-
malla kehiteltiin ajatusta laadukkaasta ja nopeasta ruo-
asta. 

Tero Hänninen kiitti kokkeja visioinnista, ja totesi, 
että sai vahvistusta omille näkemyksilleen.

– Teillä on samanlaisia ajatuksia mitä meilläkin on. 
Hauskaa, että ketjua ulkopuolelta katsovilta tulee ihan 
samanlaisia ajatuksia!

J o 15 vuoden ajan nuoria kokkeja 
jatkokouluttanut Atria 100 Nuorta 
Kokkia järjestettiin syksyllä aiem-

paa tiiviimmälle kokkiporukalle, entistä 
intensiivisemmällä ohjelmalla.

– Koulutusohjelma on ollut aina suo-
sittu ja saanut hyvää palautetta. Sen luo-
misesta on kuitenkin kauan, ja kokin 
tehtäväkenttä on muuttunut tänä aikana. 
Sain vapaat kädet uudistaa ohjelman, 
koulun rehtori Sofia Saapunki kertoo.

Nyt ohjelman sisältö vastaa entistä 
paremmin tämän päivän nuoren kokin 
tarpeeseen: kuinka kehittää itseään ja 
omaa ammattitaitoaan ja edetä omalla 
urallaan. Uudistus puri, ja koulutus 
herätti entistä enemmän kiinnostusta.

OSALLISTAVA OHJELMA
Saapunki valitsi hakijajoukosta yhdessä 
koulutusohjelman johtajan Tommi 

Tuomisen kanssa 20 kokkia. Koulu-
tuksen avainsana on osallistaminen: 
kokit pääsivät tämänvuotisella kurs-
silla kokemaan, näkemään ja tekemään. 
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa poh-
dittiin liikeideaa workshopeissa. 

Toisen tapaamisen aihe oli tuotekehi-
tys, ja kokit pääsivät Etelä-Pohjanmaalle 
tutustumaan eläinten kasvatukseen ja 
teurastukseen. Nuori kokki Ronja Laak-
konen toteaa, että ohjelma oli antoisa.

– Tilalla ja teurastamolla käynnit oli-
vat tosi hyviä. Alkutuotanto on tärkeä 
tässä ammatissa, kokin pitää ymmärtää, 
mitä siellä tapahtuu, Laakkonen sanoo.

Pohjanmaan-kierrokseen kuului myös 
vierailu yhdessä Suomen vetovoimaisim-
mista juomakulttuurikohteista, Kyrön 
tislaamolla. 

Kolmannella kurssitapaamisella nuo-
ret kokit pääsivät kuulemaan menes-

tyneiden kokkien Helena Puolakan ja 
Sasu Laukkosen uratarinat. Käytännön 
tehtävänä oli ratkaista jokin case aidossa 
ympäristössä. Koulutuksen päätteeksi 
seurattiin paneelikeskustelua, jossa alan 
vaikuttajat summasivat näkemyksensä 
ruoan tulevaisuudesta. 

– Tämän kokoisen ryhmän kanssa pys-
tyimme tekemään ja kokemaan paljon 
sellaista, mikä sadan kokin kanssa ei 
olisi ollut mahdollista. Olen hyvin iloi-
nen myös siitä, että nyt koulutusohjel-
man aikana nautittu ruoka pystyttiin 
nostamaan sille tasolle, millä sen ruo-
ka-alan ihmisten koulutuksessa kuuluu-
kin olla. Oli hienoa esimerkiksi tarjota 
kokeille päätösillallinen Ultimassa, Saa-
punki toteaa. •

Teksti: Mariaana Nelimarkka

Kuvat: Marko Oikarinen

ATRIA 100 NUORTA 
KOKKIA AUTTAA 
AMMATILLISESSA 
KASVUSSA
Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelma  
uudistui tänä vuonna. Uusi malli herätti 
ennennäkemättömän kiinnostuksen.

Atria 100 Nuorta Kokkia -koulu-
tettavat esittivät ABC-ketjun  
ravintoloille liudan ideoita tar-
jonnan uudistamiseksi. Kuvassa 
Marjo Iivonen kertoo näkemyk-
sistään.  

Koulutusohjelman rehtori Sofia Saapunki uu-
disti koulutusta reilulla kädellä. Nyt kokit 
pääsevät näkemään, kokemaan ja tekemään 
aiempaa enemmän. 
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Atria järjesti syksyllä Ruoan tulevaisuus -paneeli-
keskustelun, jossa paneuduttiin suomalaisen ruoan 
trendeihin, mahdollisuuksiin ja uhkiinkin. Keskuste-
lemassa olivat ravintoloitsija Henri Alén, Satokausi-
kalenterin perustaja Samuli Karjula, maa- ja metsäta-
lousministerin erityisavustaja Risto Lahti sekä tutkija 
Vesa A. Heikkinen. Moderaattorina toimi Jani Halme.

MITKÄ NÄKÖKULMAT NOUSIVAT KESKUSTELUSSA ESILLE?

1. ILMASTONMUUTOS: 
Miten keskustelijat näkevät lihansyönnin tulevaisuuden ja ohjaako 
ilmastonmuutos ruokavalintoja? Risto Lahti nostaa esille teknologia-
näkökulman.

– Kyllä tämän päivän teknologialla pitäisi olla mahdollista alkaa 
puhua hiilineutraalista pihvistä. Lisätään uusiutuvan energian käyttöä 
ja istutetaan metsää, kuten tähänkin asti, Risto Lahti sanoo.

Myös Samuli Karjula uskoo suomalaisen ruoantuotannon mahdolli-
suuksiin:

– Suomessa ruoantuotanto on pienimuotoista ja tilat voidaan muuttaa 
halutessa hiilineutraaleiksi tai jopa negatiivisiksi. Silloin suomalaisesta 
ruoasta tulee globaali kilpailuetu. Toki myös ruokailutottumuksia täytyy 
muuttaa. 
Mutta onko muutos vasta tulevien sukupolvien juttu? Näin uskoo aina-
kin Henri Alén: 

– Todella nopeaa, radikaalia muutosta ei tule tapahtumaan. Mieles-
täni täytyy lähteä ennemmin siitä, että ihmiset haluavat syödä lihaa ja 
meidän täytyy miettiä, miten se tehdään. Lihansyönnin lopettaminen 
ei onnistu, eikä sen tarvitse onnistua.

2. JUHLA 

Millaiseksi panelistit arvioivat suomalaisten aterioinnin muuttuvan 
lähitulevaisuudessa?
– Fast food -kulttuuri tulee säilymään. Mutta seuraava sukupolvi voi keksiä 
juhlan uudelleen. Tuolloin ravintolat saattavat näyttää suuntaa palaamalla 
valkoisiin pöytäliinoihin ja juhlaviin kattauksiin, Vesa A. Heikkinen arvioi.

Henri Alénin mielestä ruokakulttuuri on taantunut viime vuosien aikana. 
Aiemmin ihmiset olivat kiinnostuneempia itse ruoasta, söivät yhdessä ja 
keskustelivat syvemmin. Nyt puhelimet varastavat ihmisten huomioon.

– Ruokaan keskittyminen on vaikeaa, rauhoittuminen yleensä ottaen on 
vaikeampaa. Ihmisillä pitäisi olla mekanismeja ja tapoja, joilla nauttia ruo-
asta, Alén pohtii.

Risto Lahti pohtii, miksi vain jouluna ja juhannuksena ruokaa valmiste-
taan ja nautitaan juhlavasti ja rauhallisesti.

– On aika palata kiireettömän herkuttelun pariin. Vallataan sunnuntai 
takaisin! 

3. TEKNOLOGIA
Missä määrin teknologia tulee valtaamaan keittiöt?  
Vesa A. Heikkinen arvioi, että robotit eivät tule ratkaisemaan tuotantoa, 
vaan teollisuus näyttää edelleen suunnan.

–  Tämä on ihmisten ala ja ihmisten tunteet ja intuitio ovat ruoan tekemi-
sessä vahvoilla. Teknologia voi kyllä toimia apuna monella tavalla, Heikki-
nen sanoo.  

Henri Alén huomauttaa, että tulevaisuudessa ruoan printtaaminen voi 
mullistaa täysin esimerkiksi leipomoteollisuuden.

– 3D-printtauksen paras puoli on se, että sillä voit tehdä 1-2 täysin indivi-
dualistista juttua. Tuotantoa ei tarvitse tehdä massoina, Alén kertoo.

Printtaamisen todelliset mahdollisuudet avautuvat, kun kuvioon otetaan 
tekoäly mukaan. Yhdistelemällä eri järjestelmien tietoja ihmiset voivat 
tulevaisuudessa tulostaa itselleen prikulleen oman ruokavalionsa mukaista 
täsmäruokaa.
– Kuvitellaan esimerkiksi järjestelmä, jossa potilastietojärjestelmä, kou-
luruokailu ja plussakortti yhdistyvät. Tällöin tekoäly voi tulostaa minulle 
annoksen, joka vastaa minun terveyttäni ja sen tarpeita, Samuli Karjula 
visioi. •

 Paneelikeskustelu lähetettiin 
Atrian Facebookissa:  
katso koko lähetys täältä 
http://bot.fi/2w00.  
Keskustelu alkaa tallenteella 
noin 10 minuutin kohdalta.

KOLME VISIOTA RUOASTA
Teksti Merja Haverinen
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1. Ruokaelämys koostuu hyvästä ruoasta, 
seurasta, juomasta ja kiireettömästä 
ruokailuhetkestä. Kokonaisuus ratkai-
see. Arkinen ruokakin voi olla elämys, 
kun sen saa nauttia oman perheen 
kesken ilman kiireitä. 

2. Olen aina nauttinut siitä, että omat poi-
kani, jotka ovat jo 17- ja 19-vuotiaita, 
ovat ennakkoluulottomasti maistaneet 
kaikkea. Joskus on kiva kokeilla uusia 
reseptejä ja saada vähän vaihtelua 
omiin perusruokiin. Silloin tällöin on 
myös mukava nauttia toisen tekemästä 
ruuasta. Se maistuu aina erilaiselta 
– jotenkin paremmalta – vaikka siinä 
olisi samat perusraaka-aineet kuin 
siinä itse tehdyssä ruoassa.   

 

 

Seinäjoen K-citymarket Päivölässä asiakkaita pal-

vellaan aina ystävällisesti ja hymyillen. Kaupassa 

on panostettu erityisesti siihen, että valikoima pal-

velee juuri paikallisten asiakkaiden toiveita. Päi-

völä valittiin vuoden 2016 parhaaksi K-citymar-

ketiksi erityisesti asiakaspalveluhenkisyytensä 

vuoksi. Laatu on koko ketjussa sydämen asia.

KAUPPIAS PÄIVI RAJA-AHO  
K-CITYMARKET PÄIVÖLÄ  
SEINÄJOKI 

SELFIESSÄ

Palstalla ruoka-alan ammattilaiset kertovat, mikä tällä hetkellä ilahduttaa työssä tai arjessa.

1. Hyvään ja ilahduttavaan ruokaelämyk-
seen kuuluu tietenkin ennen kaikkea 
maistuva ruoka. Lisäksi ateriaan olisi 
hyvä kuulua joitakin uusia makuja, 
kaunis kattaus sekä huolella valitut 
juomat ruoan kaveriksi. Mutta ennen 
kaikkea tärkeysjärjestyksessä ykkö-
senä tulee mahtava seura! Mikään ei 
maistu yhtä hyvälle kuin loistavassa 
seurassa nautittu maistuva ruoka.

2. Arjessa ilahdutan esimerkiksi työkave-
reita päiväkahviherkuilla. Näitä voi  
olla erilaiset pullat, kakut, viinerit – 
oikeastaan mikä vain käy, kunhan  
siinä on sokeria! Kotona perheelleni 
valmistan heidän toiveitaan ja lempi-
ruokiaan. 

 

 

Ravintola Mariossa valmistetaan italialaisia 

makuja rennolla otteella. Näitä ovat esimerkiksi 

käsin leivotut pizzat, maukkaat pastat, burgerit 

sekä pihviannokset. Mario sijaitsee Kaakkois-Suo-

men suurimmassa kauppakeskuksessa, Veturissa, 

jossa hyväntuulinen henkilökunta valmistaa asiak-

kailleen ruokaa lounaasta myöhäisempään ravin-

tolahetkeen.

1. Ilahduttava ruokaelämys koostuu 
yksinkertaisista raaka-aineista. Täl-
lainen voi olla esimerkiksi selkeälin-
jainen ja maukas lounasruoka tai à la 
carte -annos höystettynä jonkinlaisella 
pienellä erikoisuudella. Se voi olla esi-
merkiksi näyttävä, maistuva mutta yhä 
samaan aikaan kevyt.

2. Itse ilahdutan asiakkaitani arjessa tar-
joamalla Jari-Pekka Liikenneasemilla 
maistuvia lounaita ja muita ruoka-an-
noksia, joiden valmistuksessa on jokin 
pieni ja erilainen lähestymistapa tavan-
omaiseen ruoanlaittoon nähden. 

 

 

Nelostien varrelta löytyvä liikenneasema Jari-

Pekka Hartola 24h tarjoaa monipuolisia palveluita 

päivittäistavarakaupan valikoimista kahvilahet-

kiin. Ruokaa tarjoillaan kellon ympäri à la car-

testa yökeittoihin. Liikenneasemalta löytyy kotoisa 

lounas, runsas seisova pöytä sekä herkullinen 

aamiainen. Liikenneasemaketju Neste Jari-Pekka 

toimii Hankasalmella, Hartolassa ja Joroisissa.

TOINEN OMISTAJISTA KIRSI LAUREMA  
RAVINTOLA MARIO 
KOUVOLA, KUUSANKOSKI

KEITTIÖVASTAAVA MIKA LAINE 
LIIKENNEASEMA JARI-PEKKA 
HARTOLA (JOROINEN, HANKASALMI)

NÄIN RUOKA- 
ELÄMYKSILLÄ  
ILAHDUTETAAN
Selvitimme kaupan ja ra-
vintolamaailman ammatti-
laisilta, miten ruoka taio-
taan aisteja kutkuttavaksi 
elämykseksi. Ilahduttava 
ruokaelämys voi parhaim-
millaan antaa meille jotakin 
täysin uutta koettavaa. Se 
voi olla myös loppujen lo-
puksi hyvin yksinkertaista, 
kunhan maku on kohdal-
laan.

Elämyksiä tulee ja menee, 
mutta yksi asia ei muutu: 
ruoka maistuu aina parem-
malle hyvässä seurassa. 

Teksti: Toimitus

Tätä kysyimme:

1. Millainen ruokaelämys 
tekee sinut ilahtuneeksi?

2. Miten itse ilahdutat toisia 
arjessasi ruoalla?

OTIN SELFIEN!

K O L U M N I  
Vappu Pimiä

Luovuutta lautasella
Olen tässä kolumnissani käsitellyt rakkauttani yksinkertaiseen ja laadukkaa-
seen ruokaan, ilman turhia piperryksiä. Sellaista ruokaa teen itse, mutta nau-
tin täysin rinnoin huippukokkien taidonnäytteistä, joiden luovuus saa minut 
monesti haukkomaan henkeäni.

Viime aikoina olen kuitenkin poikkeuksellisesti ollut liian usein pettynyt  
siihen, mitä olen ravintolan keittiöstä lautaselleni saanut. Minua ei edelleen-
kään hurmata piperryksillä, mutta jos maksan päivällisestäni juomineen yli 
kaksisataa euroa, odotan että koen myös elämyksiä.

Ehkä juuri näiden parin huonomman kokemuksen vuoksi viimeisimpänä 
kokemani ravintolaelämys nousi aivan upeisiin sfääreihin omalla arvoastei-
kollani. 

Olen sekasyöjä, syön ihan kaikkea. Minuun tekee kuitenkin aina vaikutuk-
sen se, jos joku kykenee yllättämään minut. Näin kävi, kun eteeni kannettiin 
alkuun vahvaa sellerilientä, joka oli niin herkullista, että olisin voinut juoda 
sitä kattilallisen siltä seisomalta. 

Samaisella aterialla tarjottiin ihania, pitkään hautuneen naudan niskan 
riivitystä lihasta ja ohrasta valmistettuja kroketteja, jotka huuhdeltiin alas 
todella syvänmakuisella luuliemellä.

Kyseisen illallisen kruunasi vielä maa-artisokasta valmistettu jälkiruoka, 
joka oli kertakaikkisen taivaallista.

Se, mikä ilahdutti myös näissä annoksissa, oli niiden raaka-aineiden edulli-
nen hinta. Ei tarvita hummeria ja hanhenmaksaa, jotta voidaan tarjota tajun-
nan räjäyttäviä makuelämyksiä, vaan kotimaiset juurekset tai naudan luut 
ovat tarpeeksi, kun vaan taitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä riittää!

Mutta voiko arkista ja tavallista ruoanlaittoa sitten kutsua luovaksi vai vaa-
tiiko se aina jotain erikoista? Jos minulta kysytään, vastaus on tältä seiso-
malta: ei vaadi!

Hiljattain olin täysin myyty seinäjokelaisen ketjuhotellin aamiaisella tar-
jotusta kaurapuurosta. Se oli täydellisen juoksevaa, mutta silti täyteläistä, 
veteen keitosta huolimatta ja kaiken kruunasi täydellinen suola. Se oli sellai-
nen luovuuden taidonnäyte, että huikkasin kokillekin keittiöön, että meni 
heittämällä minun puurojeni top 3:een!

K
uva: Jouni H

arala

Vappu Pimiä on tv-juontaja ja radiotoimittaja, joka suhtautuu intohimoisesti ruokaan. Häneltä on ilmestynyt kaksi 
keittokirjaa, ja Radio Novan taajuudelta voi kuulla Vapun valtakunta -ruokaohjelmaa. Pimiä kannustaa kokkaamaan 
vähän parempaa arkiruokaa, laadukkaista raaka-aineista ja iloisella otteella.
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1. Hierrä mausteita morttelissa ja 
sekoita mausteseos lihamassaan.

2. Laita massa vakuumipussiin ja sulje 
pussi täydellä teholla. Kypsennä 
lihaa vesihauteessa 56 asteessa 30 
minuutin ajan. Jäähdytä nopeasti 
esim. jäähauteessa tai jäähdytyskaa-
pissa.

3. Paahda kebablihaa kaasupolttimella 
kauttaaltaan.

4. Vuole fileerausveitsellä lihatangosta 
ohuita lastuja.

PERUSPALAT

Suomen ensimmäinen kebab-ravin-
tola perustettiin Porin Otavankadulle 
vuonna 1982. Supisuomalainen ravin-
toloitsijapariskunta Tuula ja Veikko 
Huhtakangas oli tutustunut messumat-
kallaan Lontoon Sohossa mausteiseen 
herkkuun ja päättäneet esitellä sen myös 
suomalaisille. Nakkikioskikansa ihastui 
välittömästi ja uusia kebabravintoloita 
perustettiin kohta jokaiseen niemeen ja 
notkelmaan.

Kebab-nimen alla kulkee lukematon 
määrä erilaisia ruokia, joille on tyypil-
listä varrastaminen ja paahtaminen. 
Kebab-perheeseen kuuluu luonteikkaita 
edustajia aina muhkean vatsakkaasta 
döneristä hienostuneeseen sahramilla 
maustettuun persialaiseen Jujeh-kana-
vartaaseen. Se on kuin hullunkuriset 
perheet, jossa jokaista yksilöä kiinnos-
tava versio on olemassa. Lihaisa kebab 
on ollut perinteisesti juhlaruokaa. Pika-

Hampurilaisen ja pizzan jälkeen pikaruokakulttuuriamme kansainvälisti 
lihaisa kebab. Vuosikymmenien aikana kebabin eksoottisuus on karissut.  
Se on liudentunut niin tehokkaasti osaksi ruokakulttuuriamme, että  
kebab-kastike keittoperunoilla tuntuu lähinnä itsestään selvältä.
Teksti: Sari Tammikari 

Kuvat: Elina Himanen

Jouni Toivanen on keittiömestari, jota ajaa 
eteenpäin halu luoda uusia innovaatioita ja 
yhdistää moderneja valmistusmenetelmiä 
klassiseen gastronomiaan. Ruoan visuaali-
suus on hänelle melkein yhtä tärkeää kuin 
maku. Palkittu Toivanen on saavuttanut  
urallaan muun muassa Michelin-tähden 
Luomo-ravintolansa kanssa. 
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LIHAMUKI LÄHI-IDÄSTÄ

ruokaversio kebabista syntyi Saksassa 
1900-luvulla.

Jouni Toivanen naittaa dönerin ja 
kofta –tyyppisen kebabin. Koftat muo-
toillaan jauhetusta ja maustetusta 
lihasta puikeloiksi, jonka voi ujuttaa 
vartaaseen tai paistaa pannulla sellaise-
naan. Koftaksi sopii rasvainen lampaan 
tai naudan liha. Toivasen vähärasvai-
sempi kofta pysyy mehevänä vesihau-
teessa kypsyttämällä. Pintaan paahde-
taan makua kaasupolttimella. Dönerin 
olemus syntyy vuolemalla pötkylästä 
ohuita lastuja, jotka pakataan leipätas-
kuun salaatin ja aromikkaan kastikkeen 
kanssa käteen sopivaksi paketiksi.

Ensimmäisen kebabinsa Jouni Toiva-
nen muistaa syöneensä 16-vuotiaana Hel-
singin City-käytävässä, treenien jälkeen

–  Olin chileläisen kaverini kanssa lii-
kenteessä ja pysähdyimme maistamaan 
uutuutta, muistelee Toivanen.

PITA KEBAB (6 annosta)

Kebabliha
0,5 kg karitsan jauheliha
0,5 kg naudan jauheliha
1 kpl chili
2 kpl hienonnettu 
valkosipulinkynsi
12 g suola
20 g maustemix 

Maustesekoitus

7 g sechuan-pippuri
2 g neilikka
3 g tähtianis
4 g fenkolinsiemen
4 g juustokumina

Tarjoa liha pitaleivän, salaatin, 
tomaatti- ja jugurttikastikkeen 
kera.

Tomaattikastike

2 rkl oliiviöljyä
2 kpl valkosipulinkynsiä
1 kpl chili
200 g kirsikkatomaatteja
400 g laadukkaita säilyke-
tomaatteja/murskaa
1 tl suolaa
1 tl sokeria
muutama oksa timjamia
muutama oksa basilikaa
mustapippuria myllystä

Kuullota kuorittuja valkosipulin-
kynsiä oliiviöljyssä viisi minuuttia.  
Lisää kaikki loput aineet paitsi 
yrtit ja hauduta miedolla läm-
möllä 1 tunti. Lisää yrtit joukkoon, 
sekoita ja jäähdytä. Laita 12 tun-
niksi jääkaappiin maustumaan. 
Poista timjamin oksat kastik-
keesta, soseuta ja tarkista maku. 

Jugurttikastike

200 g turkkilaista jugurttia
200 g kurkkua
1 valkosipulin kynsi
¼ puntti lehtipersiljaa 
suolaa ja mustapippuria 
myllystä

Raasta kurkku ja valkosipuli ja 
valuta ylimääräinen neste siivi-
lässä. Mausta suolalla ja pippu-
rilla. Sekoita jugurtti joukkoon ja 
lisää hienonnettu lehtipersilja.

Kebabista jäi mieleen lähinnä chilin 
polte, jolla mitattiin miehuutta. Miche-
lin-kokki nauttiikin nykyään kebabinsa 
mieluiten mietona, jotta makumaailma 
olisi antoisin. 

– Parhaat kebabit olen ehdottomasti 
syönyt Turkissa. Hotellimme vieressä oli 
pikaruokapaikka, jonka kantis minusta 
tuli välittömästi, Toivanen kertoo.
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SUOMEN SUURIN BIOKAASULAITOS SUUNNITTEILLA  
NURMON TEHTAAN LÄHEISYYTEEN
Atrian Nurmon tehtaan yhteyteen suunnitellaan rakennetta-
vaksi Suomen suurin biokaasulaitos. Työ- ja elinkeinominis-
teriö on myöntänyt Nurmon Bioenergia Oy:lle reilut 9,3 mil-
joonaa euroa energiatukea biokaasulaitoksen rakentamiseen, 
mikä on noin 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 33 miljoonaa euroa. 

Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineena maataloudesta syn-
tyviä lantoja, teurastamon biojätteitä, elintarviketeollisuuden 

jäte- ja sivuvirtoja, ruokajätettä ja pakattuja elintarvikkeita 
sekä kasvibiomassoja.

Alkuun kaasua käytetään lähinnä teollisuuden polttoaineena 
ja kysynnän kasvaessa vuoteen 2025 mennessä lähes koko tuo-
tanto käytettäisiin liikennepolttoaineena. Laitoksen täysi tuo-
tantoteho vastaa 6 000 henkilöauton keskimääräistä energian-
kulutusta.

Atria lisää siipikarjantuotantoa  
Nurmossa ja Sahalahdella
Atria investoi Nurmon ja 
Sahalahden tuotantolaitok-
siin yhteensä 3,4 miljoonaa 
euroa kasvattaakseen sii-
pikarjatuotannon kapasi-
teettia. Investoinnilla Atria 
Suomi vastaa siipikarjatuot-
teiden kysynnän kasvuun.

– Kysyntä on kasvanut 
tasaisesti kaikissa kanatuot-
teissa, erityisesti luutto-
mien tuotteiden kysyntä 
on kasvanut viime vuosina. 
Uusilla investoinneilla lisä-
tään luuttomien tuotteiden 
valmistuskapasiteettia, ker-
too Atria Suomen siipikarjaliiketoiminnan johtaja Matti Perälä.

Uusien teknisten ratkaisujen avulla parannetaan myös suomalaisen kananlihan 
vientimahdollisuuksia. Investointihankkeet toteutetaan vuoden 2018 lopulla ja 
kevään 2019 aikana.

Lahjoitus elin-
tarviketieteille
Atria lahjoitti 10 000 euroa Oulun 
Ammattikorkeakoululle ja Savonia-am-
mattikorkeakoululle koulutuksen ja 
tutkimuksen edistämiseksi. Elintar-
vike-, ravitsemus- ja kauppatieteet, 
mutta myös tekniikan alan tutkimus 
ovat Atrialle tärkeitä osa-alueita. Uusien 
markkina-alueiden aukeaminen edellyt-
tää Atrialta tulevaisuudessa uudenlaista 
kaupallista ja kulttuurista osaamista.

Sikatuottajat 
muistuttavat  
kotimaisen lihan 
laadusta
Marraskuussa joukko kotimaisia sianlihan-
tuottajia kokoontui keskustelemaan alan nyky-
tilasta ja tulevaisuudesta uudella foorumilla 
SikaSummitissa.

– Kotimaisen sianlihan poikkeuksellinen 
laatu on fakta, joka jää liian usein alan näky-
mien varjoon. Me tuottajat haluamme, että sikalassa tapahtuvat positiiviset asiat 
näkyisivät kuluttajalle asti, kiteyttää tulevaisuuden tuottaja Alexander Backlund 
syyn SikaSummitin kokoontumiselle.

– Kuluttajat vaativat lautaselleen hyvää ruokaa, joka on turvallista ja terveellistä. 
Ympäristömme puhtaus, tuotannon korkea laatu ja vastuullisten Atria Perhetilo-
jen lihan antibioottivapaus on konkreettista faktaa jo nyt, summaa Atrian toimi-
tusjohtaja Juha Gröhn.

Hyvä ruoka on  
enemmän kuin  
raaka-aineidensa summa
Mestari Forsmanin keittiössä vaihtuu vetäjä, kun Jouni Mat-
tila jää eläkkeelle. Pasi Puistola luotsaa 1.3.2019 alkaen Mes-
tari Forsmania.

Mestari Forsmanin keittiön ideana on valmistaa ruokaa pal-
velupisteisiin ja salaattibaareihin huolella valituista raaka-ai-
neista. Ruokaa tehdään Kauhavalla kuten se tehtäisiin kotona 

tai ravintolan keittiössä niin, että mausta tulee paras mahdol-
linen. Esimerkiksi lihapyörykän lihapitoisuus on 59 prosenttia 
ja taikina mukailee kotona tehtyä. Ja paistettu lihapulla paiste-
taan oikeasti, sillä paistamisen aromin saa vain – paistamalla.

mestariforsman.fi

Suomen paras 
nakkimakkara 
2018: Atria  
Rehti Chorizo
Akateeminen Kiuas-Seura r.y. (AKS) 
valitsi vuoden 2018 parhaaksi nakkimak-
karaksi Atria Rehti Chorizo Nakin.

Tuomaristo arvioi Atrian Chorizo nak-
kia seuraavasti: ”Lihaisa, suolaa löytyy, 
massan puruvastus suorastaan yllät-
tää, paljon mausteita, chili tuntuu myös 
mutta pysyy hallinnassa, tasapainoi-
nen mausteutus meheväntuntuisessa 
nakissa.” Palkittuja makkaraluokkia oli 
yhteensä kuusi. 
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ENNEN & NYT   Mestari Wilhelm

1994: Atria tuo markkinoille Mestari Wilhelm -tuo-
temerkin. Sarjaan kuului muun muassa grillimak-
karoita, nakki, lihapyörykkä ja sinappi.

2018: Atrian Wilhelm on Suomen suosituimpia mak-
karoita. Wilhelm-tuotesarjaan kuuluu makkaroiden 
lisäksi koko liuta a-luokan lihansyöjien herkkuja. 

3 X UUTTA

1. Atria Rotukarjan 
Naudan Jauheliha  

12 % 300 g
Ruoanlaittajalle, joka arvostaa korkeaa 
laatua. Tuote on kotimaista rotukarjan 
lihaa ja rotumerkintä näkyy selkeästi 

pakkauksessa.

2. Jyväbroiler Broilerin 
Filee & Yrttiöljy  

Pesto 370 g
Broilerin fileitä, jotka voi itse viimeistellä 
pestonmakuisella yrttiöljyllä. Pakkauk-
sessa on mukana maustepussi jälkimaus-
tamiseen tai dipiksi. Fileet paistuvat me-
hukkaaksi helposti pannulla tai uunissa.

3. Atria Artesaani 
Maalaiskinkku  

180 g
Laadukkaassa uutuudessa on rehevä 
ilme ja mehevä maku. Maalaiskinkun 
lihapitoisuus on 91 % ja se on jäljitettä-
vissä tilalle asti.

A-Rehu lisää 
rehujen  
valmistusta
Atrian rehuyhtiö A-Rehu Oy lisää 
nauta-, sika- ja siipikarjarehujen val-
mistusta Ilmajoen Koskenkorvan 
tehtaalla. Rehutehtaalle rakennetaan 
uusi siipikarjarehun valmistuslinja 
sekä nauta- ja sikarehujen varasto-
siiloja.

Atrian Aurinko -kisasta keinoja  
aurinkosähkön hyödyntämiseen
Atrian Aurinko -opiskelijakilpailun voittivat Teemu 
Manner ja Taneli Leiskanen Aalto Yliopistosta.  Voit-
tajatyössä on käsitelty laajasti aurinkosähkön nykyti-
laa ja kasvuun liittyviä haasteita Suomessa lainsäädän-
nön, mittausteknologian, sähkömarkkinoiden, sähkön 

varastoinnin sekä aurinkosähköteknologian kannalta.
Kilpailutyö osoitti osallistujien laajaa perehtynei-

syyttä aurinkosähkön tilanteeseen Suomessa. Työssä 
myös ehdotettiin konkreettisia keinoja, joilla aurinko-
sähkön hyödyntämistä voidaan lisätä Suomessa.

700:lle kausitöitä
Atria työllistää vuonna 2019 noin 700 kausityöntekijää kahdeksalla paikkakun-
nalla. Tehtäviä on tarjolla tuotannon lisäksi henkilöstöravintolassa, tekniikan 
huolto- ja kunnossapidon tehtävissä sekä jonkin verran toimihenkilötehtävissä. 
Hakuaika Atrian kausityöhön päättyy 10.2.2019.

Kausityöntekijät ovat viihtyneet Atrialla hyvin. Tuoreimman kyselyn mukaan 99 
prosenttia heistä oli valmiita tulemaan uudelleen Atrialle töihin – ei lainkaan has-
sumpi ajatus.

MITÄ ON 
FLEKSAAMINEN?

Fleksaamisen tavoit-
teena on terveel-
linen, taloudellinen ja 
vastuullinen syöminen. 
Fleksaamisen ydina-
jatus on joustavuus; 
kaikkea voi syödä 
kohtuullisesti. 

Raija Saarela, 
Atria kuluttajapalvelu
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TUTUKSI

Teksti: Merja Haverinen

Kuva: Tuukka Kiviranta

VEGYU – KANSAINVÄLISEN  
YHTEISTYÖN TULOS

Yksi viime vuosien trendeistä on ollut fleksaaminen. Iso osa kuluttajista valitsee  
lautaselleen enemmän kasviksia ja syö hieman harvemmin lihaa. Fleksaajia on  

Suomessakin jo 1,6 miljoonaa ja kuluttajat toivovat tuotteita, joiden avulla he  
voivat lisätä kasvisten määrää helposti ja tinkimättä mausta.

T ämä kansainvälinen muutos on huo-
mattu myös ruokataloissa.

– Trendi oli selvä alkuvuoteen 
2017 mennessä. Kasviskategoriaan lähte-
minen alkoi näkyä kansainvälisesti elin-
tarvikeyritysten strategioissa ja niillä 
oli monia lihattomien tuotteiden pro-
jekteja, kertoo Vegyu-projektin vetäjä, 
Atria-konsernin markkinoinnista ja 
markkinatiedosta vastaava johtaja Pasi 
Luostarinen.

– Toki lihattomilla tuotteilla on jo 
ennestään pitkä historia, esimerkkinä 
Suomessa pinaattiohukaiset ja Ruotsissa 
Food Servicen Dagens Rätt Grönt.

YKSI, YHTEINEN BRÄNDI
Maaliskuussa 2017 Vegyulle annettiin 
lähtölaukaus, kun Atria-konsernin joh-
toryhmä päätti perustaa projektin kon-
sernin yhteisen ”ei lihattomien tuot-
teiden”-konseptin tekemiseksi. Atria 
Suomessa oli jo käynnistetty hanke 
nimellä Kasvisruokapohjaisuus Suo-
messa ja samaan aikaan Ruotsissa käyn-
nistettiin vastaavaa projektia. Päädyt-
tiin kuitenkin yhteiseen konseptiin – ja 
brändiin.

– Konsepti todettiin useassa maassa 
toimivaksi, joten kustannussyistä pää-
dyimme yhteen brändiin. Johtoaja-
tuksena oli tehdä kerralla ja kunnolla 

valmista. Yhteisen, kaikissa maissa 
ja EU-alueella rekisteröintikelpoisen 
nimen löytäminen olikin sitten ihan 
oma tarinansa, Luostarinen kertoo.

Varsinaisessa työryhmässä oli väkeä 
kymmenisen henkilöä. Konsernista yksi, 
Suomesta ja Ruotsista kummastakin 3-4 
ja Tanskasta yksi. Lisäksi sekä Suomesta 
että Ruotsista osallistui paikalliseen 
tuotteistukseen reilusti yli kymmenen 
henkilöä.

AVARTAVAA YHTEISTYÖTÄ
Vegyu-juoksuun lähteneille projekti 
tarkoitti tiivistä yhteistyötä eri maiden 
välillä. Kehitystyön rytmi säilyi, vaikka 
matkan varrella piti hakea uusia yhteis-
työn malleja ja välillä luovia ratkaisujakin.

– Eri maissa on erilainen tapa tehdä 
asioita ja niiden yhteensovittaminen 
kokonaan uudessa kokonaisuudessa 
vaati jumppaamista. Matka Ruotsista 
Suomeen tuntui logistisia kuvioita rat-
kottaessa pidemmältä kuin se tosiasiassa 
onkaan, mutta näihinkin haasteisiin löy-
tyi ratkaisut, tuotekehitysjohtaja Anu 
Saranpää kertoo.

Kokonaisuudessaan projekti oli hyvin 
avartava. Vegyu-tuotekehitysryhmä oppi 
konkreettisesti, miten erilaiset maku-
mieltymykset näin lähekkäin asuvilla 
kansoilla on.

– Kuluttajien toiveet eri tuotetyypeistä 
ovat hyvin erilaiset ja yhdessäkin tutki-
muksessa tulokset olivat täysin päinvas-
taiset Pohjanlahden eri puolilla, Saran-
pää kertoo.

Yhteinen näkemys löytyi, kun mark-
kina- ja kuluttajatilanteita analysoitiin 
yhdessä. Niistä selvisi kuluttaja- ja asia-
kastarpeita, joihin voitiin vastata yhtei-
sesti. Kun yhteinen tahtotila oli muodos-
tettu, oli helpompi lähteä miettimään 
sisältöä tekemisille ja myös eriyttää sitä 
maakohtaisiin tarpeisiin.

KULUTTAJAN HAAVEISTA LAUTASELLE
Vegyu julkaistiin Suomessa syksyllä 2018 
sekä vähittäiskauppa- että FS-puolelle. 
Se sai heti alusta alkaen runsaasti julki-
suutta niin perinteisessä kuin sosiaali-
sessa mediassakin. Uuden tuotesarjan 
rakentaminen oli työryhmän mielestä 
todella palkitsevaa.

– Täysin uuden konseptin ja brändin 
rakentaminen kuluttajatarpeesta toimi-
viksi tuotteiksi on upea matka kuluttajan 
haavekuvista kuluttajan lautaselle mei-
dän käsien ja aivosolujen kautta. Miet-
tikää, pari vuotta sitten aloitettiin siitä, 
että kuluttajat haluavat lisätä kasvisten 
käyttöä ja löytää lihalle vaihtoehtoja. Ja 
nyt ollaan tässä! tuotekehityspuolelta 
mukana ollut Marika Viitala iloitsee. •

MIKSI NIMI  
VEGYU?

Halusimme fleksaajille 
sopivan, hyvin tuotetta 
kuvaavan nimen. 
Erilaisia vaihtoehtoja 
testattiin. Nimen pitää 
toimia myös ulkomailla 
ja sen piti olla suojat-
tavissa tavaramerkillä. 
Sen voi tulkita niin, 
että nimessä on sinä ja 
kasvikset. 
Sanna Päällysaho,  
Atrian markkinointijohtaja

Uuden tuotesarjan kehit-
tämisessä tarvitaan paljon 
osaamista. Kansainvälisen 
työryhmän jä-senet alkaen 
vasemmalta: Peter Aalbeck, 
Bjarne Siersbaek, Pasi Luos-
tarinen, Åsa Josell, Salla 
Eklund, Sanna Päällysaho, 
Anu Saranpää, Sofia Saa-
punki ja Anna-Maija Juvonen.
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Maailman puhtainta lihaa
maailman tärkeimmille

  ihmisille. 




