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Matka ruoan
alkujuurille –
ja kuluttajan
luottamukseen
Kuluttajat odottavat saavansa tänä päivänä selvästi aiempaa enemmän tietoa ruoan lähteistä.
Alkuperän lisäksi kuluttajia kiinnostaa etenkin
se, miten ruoka on tuotettu. Halu saada tietoa
vaihtelee tuoteryhmittäin. Lihatuotteissa suomalaisia kiinnostavat tuoteturvallisuus sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Viljatuotteissa painaa puolestaan paikallisuus.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuluttajat
ovat tutkimusten valossa halukkaita edistämään
omilla valinnoillaan tuottajien taloudellista ja
henkistä hyvinvointia. Kaupungeissa painotetaan enemmän terveyteen ja ravitsemukseen liittyviä asioita.
– Vielä muutama vuosi sitten kuluttajat yleensä
olettivat, että ruisleipä on valmistettu suomalaisesta rukiista. Jos niin ei ollutkaan, siitä seurasi
pettymys, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija
Jaana Kotro.
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#atriaperhetilalta
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Tasapainoinen
ruokavalio,
tasapainoinen
elämä

TYÖ, JOSTA KANNATTAA
KERTOA
Yhdeksänvuotias tyttäreni oli isoäitinsä
kanssa hiljattain ruokaostoksilla. Hän
kuulutti kaupassa, että pitää, mummi,
ostaa Atrian tuotteita. Isä pahoittaa muuten mielensä, eikä syö. Hymyssä suin
mietin, että hyvin on mennyt oppi perille
jälkikasvulle. Kohta on aika valistaa
nuorta neitiä vähän laajemminkin, miksi
Atrian tuotteiden suosimisella on muutakin merkitystä kuin että isä saa sieltä
palkan.
Olen erittäin ylpeä Atriasta suomalaisena elintarviketoimijana. Olemme
nimittäin maailman jäljitettävin lihatalo.
Toki tiedämme, että ruuan alkuperällä ja
kotimaisuudella on kuluttajille merkitystä, mutta viimeisimpien tutkimusten
mukaan yli puolet kuluttajista haluaa tietää tarkalleen, mistä ruoka on peräisin.
Tässä asiassa Atria on ylivoimainen toimija kansainväliselläkin tasolla.
Aloitimme tilamerkittyjen tuotteiden
lanseeraamisen jo vuonna 2012 broilerituotteilla. Olemme sitten tehneet tuotantoketjuumme investointeja ja kyenneet
laajentamaan tilakohtaisten tuotteiden
määrää. Niitä on nyt jo viitisenkymmentä.
Joukossa on broilerituotteiden lisäksi
sian- ja naudanlihatuotteita sekä leikkeleitä. Tämän vuoden helmikuussa lanseerasimme tilamerkityn naudan jauhelihan.
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Voisin tulevaisuudestamme kertoa, että
tilamerkittyjen sianlihatuotteiden lisääntyminen valikoimissa on entistä helpompaa, kun Nurmon uusi sikaleikkaamo
valmistuu ensi vuonna. Noin 36 miljoonan investointimme sisältää teknologiaa,
joka mahdollistaa myös pienten lihaerien tilakohtaiset merkinnät. Vaikka en
insinööri olekaan, voin sanoa, että tekniikaltaan Nurmon laitos on maailman
huippuluokkaa.
Sopimustuottajamme ovat vahvasti
tilamerkintöjen takana. Tuottajatilan allekirjoitus paketissa on läpinäkyvyyttä parhaimmillaan. Se on lupaus vastuullisesti
tuotetusta suomalaisesta lihasta. Se on
myös muistutus meille kaikille siitä, että
suomalainen lihantuotanto on käytännössä mittakaavaltaan pienimuotoista ja
perheiden käsissä olevaa toimintaa. Se
on heidän elantonsa ja elämänsä, mahdollisesti jo usean sukupolven ajalta. Heidän työllään on todella merkitystä.Tästä
ajattelin tyttärellekin kertoa, kun vähän
varttuu.
Hyvää kevättä!
Antti Paavilainen
Päätoimittaja
Atria Suomi, johtaja, myynti

Jotkut meistä aloittavat “uuden elämän” monta kertaa vuodessa. Ruokavalio, liikunta ja elämäntavat laitetaan kerralla uusiksi. Tämän sijaan voisikin kokeilla sellaista
vuotta, että pyrkisi terveyttä ja tasapainoa ylläpitävään
elämään joka päivä.
Oikeasti hyvinvointia ylläpitäviä elämäntapoja
ei ole niin vaikea toteuttaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruokasuositukset sen todistavat: ruokavaliossa korostetaan kokonaisuutta ja
säännöllisten, jokapäiväisten valintojen merkitystä. Yksittäisten ravintoaineiden tarkkailu on tarpeetonta.
Muista kuitenkin myös nautiskella –
niin ruoasta kuin elämästä.

Atria kampanjoi nyt
jäljitettävyyden puolesta yhdessä tuottajaperheiden kanssa.
Tutustu tiloihin ja tuottajien
arkeen Atrian nettisivuilla
www.atria.fi/atriaperhetila ja Instagramissa tunnisteella #atriaperhetilalta.
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77 %

syö lihaa hyvällä omatun
nolla ja säännöllisesti

12 %

syö lihaa satunnaisesti

6%

pyrkii välttämään
lihansyöntiä

6%

ei syö ollenkaan lihaa

OTA PALA SUKLAATA,
MUISTAT PAREMMIN
Ihmiset, jotka syövät suklaata
vähintään kerran viikossa, selviävät paremmin useimmista kognitiivisista tehtävistä. Peräti 30 vuoden
mittaisessa tutkimuksessa kartoitettiin tiettävästi ensimmäisen kerran säännöllisen suklaan kulutuksen ja kognitiivisten toimintojen
yhteyttä.
Tutkijat havaitsivat, että ainakin
työmuisti, päättely ja huomiokyky
toimivat muita paremmin säännöllisesti suklaata syövillä ihmisillä.

Lähde: TNS Monitor Ruoka

Tutkimus: University of South Australia,

2015 -raportti

University of Maine, Luxembourg Institute

94 %

of Health

TOP

Suomen
suosituimmat
ruokalajit 2015
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1.
2.
3.
4.

Jauhelihakastike
Paistettu kala
Pihvi/leike
Broileri-/kalkkunakastike tai –pata
5. Lihapullat
6. Pastakastike
7. Munakas
8. Makaronilaatikko
9. Pizza
10. Uunikala

LIHAA SYÖDÄÄN,
KOSKA SE MAISTUU
HYVÄLTÄ
suomalaisista syö lihaa.

3600 elintarvikkeen
anatomia

Korianteria
rakastetaan tai
vihataan,
geeneissä syy

Haluatko tietoa yksittäisten elintarvikkeiden koostumuksesta tai vertailla eri
elintarvikkeita keskenään? Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen uudistunut Fineli-verkkopalvelu kertoo elintarvikkeiden
kemiallisen koostumuksen Suomessa
tavallisimmin käytetyistä elintarvikkeista. Tiedot löytyvät yli 3600 elintarvikkeesta ja 55 ravintotekijästä.

Tutkijat ovat löytäneet yhteyden genetiikan ja korianterivihan välillä. Tutkimukseen osallistuneilta noin 30 000 henkilöltä kysyttiin, maistuuko korianteri
heidän mielestään maukkaalta, vai onko
maku saippuainen. Syy korianterivihaan
piilee mitä ilmeisimmin kahdessa geenimuunnoksessa, joista voimakkaampi on
hajuaistiin linkitetty geeni, joka on erityisen herkkä korianterin makua aiheuttavalle aldehydille.

fineli.fi

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Lähde: Huffington Post

82 %

:ssa

kotitalouksista lihaa syödään
useamman kerran viikossa.

6%

väestöstä ei syö lihaa.

Tärkeimmät syyt lihan syöntiin: 40 % syö lihaa hyvän
maun takia, 20 %:lle tärkeintä on lihan sisältämä
proteiini, 20 % syö lihaa tottumuksen takia.

41,8 kg
Suomalaiset söivät lihaa vuonna
2014 noin 41,8 kg (luuttomana
lihana) henkeä kohden.

30,2 kg
Punaisen lihan (nauta, sika ja
lammas) osuus oli 30,2 kg.

Lihan proteiini
pitoisuus on entistä
tärkeämpi syy syödä
lihaa varsinkin
naisille.

530 g
Punaista lihaa suomalaiset söivät
keskimäärin 530 g viikossa, hieman
yli 500 gramman suosituksen.

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Lähde: THL
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TOP

10
Ruokablogien
top 10 -lista
Suomessa 2015

Mitä lapsena
maistetaan,
se aikuisena
muistetaan
Ammattikeittiöosaajat ovat lanseeranneet Makuaakkoset-diplomin päiväkodeille. Diplomi kannustaa päiväkoteja
luomaan ruokailutilanteistaan myönteisiä, syömään kannustavia ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioivia. Päiväkodin aikuisia ohjataan
edistämään lasten hyvää ravitsemusta,
ruokaan liittyvää oppimista sekä ruokailun sosiaalista ulottuvuutta.
Makuaakkoset-diplomilla halutaan
myös tukea kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja nostaa joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta.

Päiväkodit voivat
hakea diplomia
www.makuaakkosetdiplomi.fi
-sivustolta.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liemessä
Chocochili
Appelsiineja ja hunajaa
Sillä sipuli
Campasimpukka
Kokit ja potit
Siskot kokkaa
Kulinaarimuruja
Pastanjauhantaa
Vatsasekaisin kilinkolin

Lähde: Cision

8/10

Säännöllinen ruokarytmi ja ruokavalion
monipuolisuus ovat palanneet suomalaisten ruokailukäyttäytymiseen. Erityisesti iltapala on tehnyt paluun kotiemme
ruokapöytiin: kahdeksan kymmenestä
suomalaisesta syö arkisin iltapalaa
kotona.
Lähde: Suomi Syö -tutkimus, Taloustutkimus

TOP

Top kolme
addiktoivimmat
ruoat:
1.
2.
3.

3

Pizza
Suklaa
Perunalastut

Tutkimus: Michiganin yliopisto

LIEMEN UUSI
TULEMINEN

Arkirumbaa ja
valmisruokia

Monet ovat sitä mieltä, että lihaliemet,
fondit, keitteet ja tisleet erottavat
todellisen ruokamestarin amatööristä.
Aasian innoittamana lientä painotetaan
enemmän kuin pääraaka-ainetta. Trendi
on valtaamassa maailman eri kolkkia.
Esimerkiksi New Yorkissa ja Lontoossa
kuuluisuudet kuljettavat mukanaan
pullollista luulientä – varsin onnistunut
lihaliemen uudelleen brändäys.

Kolmasosa kouluikäisten lasten vanhemmista on ehdottomasti sitä mieltä, että
ateriat ovat tärkeimpiä perheen yhdessäolohetkiä. Arjen kiireestä kertoo, että
koululaisten kodeissa tulee säännöllisesti
syötyä uudelleen lämmitettyä kotiruokaa.
Muita suomalaisia useammin perheet
laittavat myös ruokaa puolivalmisteista
hyödyntäen esimerkiksi ateriakastikkeita
tai valmiiksi marinoitua lihaa. Onneksi
myös kaupan valmisruokatarjonta on riittävä, tätä mieltä on nimittäin kaksi kolmesta kouluikäisten vanhemmasta.

Lähde: Ridderheims-raportti 2015

Lähde: TNS Monitor Ruoka 2015

JAPANI ON FOODIEIHMISTEN LUVATTU MAA
Tokiolla on eniten maailmassa tähtiä Michelin-oppaassa. Monet Eurooppaan saapuvista trendeistä ovat saaneet
vaikutteita Japanista: maistelumenut, lämpötila ja rakenne
ja viime aikoina ruoan esillepano ja lihaliemet. Japani on
kontrastien maa – perinteet ja trendit, askeettisuus ja
esteettisyys näkyvät myös maan ruokakulttuurissa.
• Korkealaatuiset raaka-aineet
Laadukkaat ja tuoreet raaka-aineet ovat keskeisiä japanilaisessa keittiössä. Kuluttajille on
tärkeää, että kala on laadukasta
ja hyvää, vaikka sitten liikakalastuksen varjolla.
• Raaka-aineiden monipuolinen
hyödyntäminen.
Kyky käyttää hyödyksi koko
eläin on huipussaan. Lautasella voi nähdä hyvin monenlaisia kasvin ja eläimen osia niin
maalta kuin mereltä. Maistuisiko possunkorvat, liemessä keitetty suoli tai kalansilmiä sisältävä keitto?
• Estetiikka
Japanilaiset ymmärtävät sen,
että ruokaa syödään ensimmäi-

senä silmillä. Esteettisyys on
yhtä tärkeää kuin ruoan maku.
Ruoan valmistuksessa ja esillepanossa ei vaivoja säästellä.
Tuotteet on pakattu kauniisiin,
monikerroksisiin pakkauksiin.
• Luomu vielä lapsenkengissä
Luomukauppojen tai -tuotteiden tarjonta Tokion kaltaisessa
suurkaupungissakin on vielä
vähäistä. Elintarvikkeiden kulutuksesta luomua on vain 0,4 prosenttia.
• Taidokasta ruoankäsittelyä
Japanilainen keittiö vaatii
kokeiltaan täydellistä tekniikkaa. Vasta 25 vuoden kokemuksen jälkeen kokki voi olla
mestari liemen teossa. Matka
mestaruuteen on osa päämäärää,

ilman matkaa ei tule mestareita.
• Liemi – ruoan kulmakivi
Liemi on japanilaisen ruoanlaittotaidon ylpeys, kulmakivi
ja mestaruuden osoitus. Oikean
makuvivahteen saavuttaminen vaatii tarkkaa yksityiskohtien hallintaa – makuun vaikuttaa esimerkiksi kalan osa ja jopa
sukupuoli.
• Proteiinia ja vihanneksia
Perinteiseen japanilaiseen ruokavalioon kuuluu ensisijaisesti
proteiini, rasva ja vihannekset.
Hiilihydraattia nautitaan vasta
lopuksi kylläisyyden saavuttamiseen.

Lähde: Ridderheims-raportti 2015. Tämä trendikartoitus kertoo miten ruokaa ostetaan, laitetaan ja syödään seuraavan viiden vuoden
aikana. Tutustu raporttiin - tai tilaa se! - osoitteessa: http://ridderheims.se/ridderheimsrapporten
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MATKA RUOAN ALKUJUURILLE
JA KULUTTAJAN LUOTTAMUKSEEN
Kuluttajalla on tänä päivänä mahdollisuus valita lautaselleen
melkein mitä tahansa ruokia tai herkkuja mistä päin tahansa
maailmaa. Pelkästään ruoan kansainvälisyys tai eksotiikka
riittää kuitenkin yhä harvemmille. Kuluttaja haluaa tietää
yhä enemmän ja tarkemmin syömänsä ruoan alkuperästä
ja sen tuotantotavoista. Valmistajalle alkuperän tekeminen
läpinäkyväksi voi olla kilpailuetu. Ruoan jäljitettävyys rakentaa
kuluttajan luottamusta.
Teksti: Outi Airaksinen

> Himanen
Kuvat: Elina
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- Tuontiruoalta kuluttajat eivät välttämättä
edellytä alkuperän jäljittämistä tilatasolle
asti, mutta alkuperätiedolla voi olla kuitenkin merkitystä kuluttajien ostohalukkuuteen,
Luonnonvarakeskuksen tutkija Jaana Kotro
sanoo.

• Alkuperän lisäksi kuluttajat
haluavat tietää, miten ruoka on
tuotettu.
• Jäljitettävyys ja avoimuus lisäävät tuoteturvallisuutta ja kuluttajien luottamusta, mikä puolestaan heijastuu usein siihen, mikä
tuote kaupan hyllyltä valitaan.

L

uonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija
Jaana Kotro istahtaa Helsingin Talvipuutarhassa jo parhaat päivänsä
nähneelle puiston penkille. Eksoottisen
koriste- ja hyötykasvien täyttämä puutarha on mitä luontevin paikka keskustella ruoan alkuperästä. Aihe on Kotrolle
läheinen sekä arjen että tutkimuksen
kautta.
Hänen mukaansa kuluttajat odottavat
saavansa tänä päivänä selvästi aiempaa
enemmän tietoa ruoan lähteistä. Alkuperän lisäksi kuluttajia kiinnostaa etenkin
se, miten ruoka on tuotettu.
– Merkinnöillä vastataan kuluttajien
tarpeisiin, mutta osittain kyse on myös
tuoteturvallisuudesta. Esimerkiksi hullun lehmän tauti vaikutti aikoinaan siihen, että valmistajilta alettiin vaatia
naudanlihan alkuperän ilmoittamista,
Kotro kertoo.
Lain mukaan elintarvikepakkauksesta
pitää käydä ilmi lukuisia asioita. Ainesosaluettelon ja valmistajan lisäksi tuotetietojen pitää sisältää muun muassa
alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi
johtaa ostajaa harhaan. Eikä yksi maa
välttämättä riitä. Naudanlihan osalta
kuluttajalle on pääsääntöisesti kerrottava kasvatusmaan lisäksi eläimen syntymä-, teurastus- ja valmistusmaat.

>

ALKUPERÄTIETO KULUTTAJILLE TÄRKEÄ

Kun suomalaiskuluttajien asenteita tutkittiin vuonna 2010, lihan alkuperätieto
oli kuluttajien mielestä jopa selvästi tärkeämpi asia kuin esimerkiksi tuotteen
rasvapitoisuus. Vaikka asenteet voivat
muuttua nopeastikin trendien ja kohujen mukana, ruuan alkuperätiedon merkitys on tuskin ainakaan vähentynyt.
– Tuontiruualta kuluttajat eivät välttämättä edellytä alkuperän jäljittämistä
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• Kuluttajien halu saada tietoa
vaihtelee myös tuoteryhmittäin.
Lihatuotteissa suomalaisia kiinnostavat etenkin tuoteturvallisuus ja eläinten hyvinvointi.

MISTÄ
KYSYMYS?
tilatasolle asti, mutta alkuperätiedolla
voi olla kuitenkin merkitystä kuluttajien osto- ja maksuhalukkuuteen, Kotro
kuvaa.
Jäljitettävyys ja avoimuus lisäävät
kuluttajien luottamusta, mikä puolestaan heijastuu usein siihen, mikä tuote
kaupan hyllyltä valitaan. Kotron mielestä valmistajan pitää olla tänä päivänä
valmis kertomaan toiminnastaan luotettavalla tavalla.
– Läpinäkyvyys on tärkeää, mutta tiedon tarve ei ole staattinen. Kuluttajille
pitäisi olla valmius vastata, kun kysymys
tulee. Kuluttajien kiinnostuksen kohteet
voivat vaihdella arvaamattomasti, joten
kysymyksiin pystyy vastaamaan vain,
jos tuntee oman tuotantoketjunsa hyvin,
Kotro sanoo.
Kuluttajien tiedon tarve kasvaa
yleensä silloin, kun julkisuuteen nousee
jokin ruokaan liittyvä kohu. Usein kuitenkin riittää, että kuluttaja kokee saavansa halutessaan lisätietoja.

• Alkuperätiedon tuottaminen
vaatii tuotantoprosessilta
enemmän.
• Tieto alkuperästä voi vahvistaa
mielikuvia laadusta.

91 %

Mielestäni elintarvike
pakkauksessa tulisi lukea
selkeästi, mistä maasta se
on peräisin.

87 %

Ostamalla kotimaista
ruokaa tuen kotimaista
ruoantuotantoa ja
työllisyyttä.

>
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Paulig on julkaissut somessa kuvia ja kertomuksia ostajiensa vierailuista kahvitiloilla.
– Kuluttajia kiinnostaa, miten toimimme alkuperämaassa. Pystymme näin osoittamaan, että
olemme käyneet siellä ja kerromme asioista
rehellisesti, yritysvastuupäällikkö Leena
Miettinen sanoo.

69 %

Ruoan alkuperämaa on
minulle hyvin tärkeä.

60 %

57 %

Suomalaisuus on minulle
hintaa tärkeämpi ostope
ruste.

60 %

Ruokakohut ovat lisänneet
kotimaisen ruoan
arvostustani.

Ruoan jäljitettävyys on
minulle tärkeä ostoperuste.

34 %
lähti sen pohjalta kehittämään sataprosenttisesti kotimaista ruisleipää, Kotro
kertoo.

Olen valmis maksamaan
enemmän tuotteesta,
jossa on merkintä
kasvatusmaatilasta.

RAVINTOLOILLA ENITEN KEHITETTÄVÄÄ

>

Kuluttajien halu saada tietoa vaihtelee myös tuoteryhmittäin. Lihatuotteissa suomalaisia kiinnostavat etenkin
tuoteturvallisuus sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Viljatuotteissa painaa puolestaan paikallisuus.
Etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuluttajat ovat tutkimusten valossa
halukkaita edistämään omilla valinnoillaan tuottajien taloudellista ja henkistä
hyvinvointia. Kaupungeissa puolestaan
painotetaan enemmän terveyteen ja
ravitsemukseen liittyviä asioita.
– Vielä muutama vuosi sitten kuluttajat yleensä olettivat, että ruisleipä on
valmistettu suomalaisesta rukiista. Jos
niin ei ollutkaan, siitä seurasi pettymys.
Fazer käänsi tämän tiedon hyödykseen ja
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Alkuperän avaaminen kuluttajille voi
kannattaa, vaikkei laki sitä edellyttäisikään. Ainakin tietoa voi hyödyntää tuotteen markkinoinnissa. Kotron mielestä
kyse on kuitenkin ennen kaikkea kuluttajan oikeudesta saada tietää ruuan alkuperä sekä tuotantoon liittyviä asioita,
jotta tämä voi tehdä arvojensa mukaisia
valintoja.
– Tiedon tuottaminen vaatii tuotantoprosessilta enemmän, mutta toisaalta
tiedon kertomisella voi perustella hintoja. Tieto voi vahvistaa mielikuvia laadusta, Kotro sanoo.
Kaupassa myytävien tuotteiden alkuperämerkinnät ovat kehittyneet viime
vuosina parempaan suuntaan, joskin
kehittämistä edelleen löytyy erityisesti
pitkien tuotantoketjun osalta. Työpaikkaruokaloissa tai ravintoloissa tilanne on
usein heikompi.
– Ravintolapuolella on ehkä eniten
kehittämisen tarvetta – sekä myös mahdollisuuksia. Kuluttaja saattaa olettaa,
että ruoka on kotimaisista raaka-aineista
tehty, jolloin hän itse asiassa valitsisi
toisin, mikäli tieto olisi olemassa, Kotro
sanoo.
Kotimaisten tuotteiden tuotantoketjut

Teksti: Outi Airaksinen
Kuva: Paulig

ovat yleensä lyhyitä, joten alkuperätiedon tuottaminen on helpompaa kuin pitkien, monivaiheisten ketjujen osalta.
Ulkomaisten tuotteiden osalta tilanne
on usein haasteellisempi. Laki edellyttää, että elintarvikealan toimijat pystyvät jäljittämään tuotantoketjussa yhden
askeleen eteenpäin ja yhden taaksepäin.
Pitkien, globaalien tuotantoketjujen
läpivalaisu on usein kuitenkin hankalaa ja kallista. Sen takia monessa tuoteryhmässä hyödynnetään erilaisia sertifikaatteja, joiden pohjalta kuluttajille
voidaan viestiä esimerkiksi tuotannon
vastuullisuuteen liittyvistä asioista.

•

Paulig panostaa
tuotantoketjujen
vastuullisuuden
kehittämiseen
Kahvia eri puolilta maailmaa ostavan Pauligin toimitusketjut vaihtelevat suuresti alkuperämaasta riippuen.
Siitä huolimatta yhtiössä on kehitetty jo vuosia kahvien
jäljitettävyyttä. – Tiedämme aina alkuperämaan ja pystymme jäljittämään yli 90 prosenttia raaka-aineistamme
osuuskuntiin tai kahvinkäsittelylaitoksiin. Tilatason tietoa meillä on tällä hetkellä noin 40 prosentista ostoistamme, Paulig-konsernin yritysvastuupäällikkö Leena
Miettinen kertoo.

Jäljitettävyys ei vielä takaa tuotannon vastuullisuutta,
ja siksi Paulig panostaa vahvasti vastuullisuuden varmistamiseen. Yhtiö on sitoutunut siihen, että kaikki sen
kahvit on vuoden 2018 loppuun mennessä valmistettu
raaka-aineista, jotka ovat joko sertifioituja tai joiden vastuullisuus on verifioitu.
– Tuomme kahvia monista eri maista ja pääosa tuotteistamme on sekoitettu useista eri alkuperistä. Näin
saamme luotua halutun makuisia kahveja ja pidettyä tunnetut kahvimme mahdollisimman tasalaatuisina vuodesta toiseen. Vaihtelevien alkuperien vuoksi itse kahvipakkauksiin tarkkoja maatietoja ei paineta, eikä lakikaan
sitä edellytä. Verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa kerromme alkuperistä ja toiminnastamme tarkemmin, Miettinen kertoo.
Paulig-konsernissa on raaka-ainehankinnoissa käytössä yhtenäinen prosessi ja työkalut, jotka kehitettiin
vuonna 2013 käynnistyneessä vastuullisen hankinnan
ohjelmassa.
– Toimittajakyselyiden ohella teemme myös auditointeja erityisesti riskimaiden kohteisiin. Mahdollisten
ongelmien ratkaisu voi vaatia pitkäjänteistäkin yhteistyötä eri osapuolten kanssa, Miettinen sanoo.
Maailmassa on noin 25 miljoonaa kahvinviljelijää, ja
valtaosa kahvista tuotetaan alle kolmen hehtaarin kokoisilla tiloilla. Kun kahvi tulee pieniltä tiloilta ja maista,
joissa köyhyys on iso ongelma, Paulig ei voi edellyttää,
että asiat saataisiin kuntoon ilman tukea. Asiassa voi
edetä vain askel kerrallaan – esimerkiksi ottamalla osaa
hankkeisiin, joissa edistetään kestäviä viljelytapoja,
pyritään kohentamaan viljelijöiden toimeentuloa tai
autetaan heitä selviytymään ilmastonmuutoksen haasteista.

Lue lisää paulig.fi/vastuullisuus ja
www.coffee-partners.org

Prosenttilukujen lähde on
TNS Monitor Ruoka 2015 –raportti.
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Suppuniemen tilalle rakennettiin
sonnikasvattamo syksyllä 2015.
Maanrakennusalalta perhetilan nuoreksi isännäksi siirtynyt
Mikko Raatikainen opettelee nyt
karjankasvatusta.

ALKUPERÄN JÄLJILLÄ

• Suppuniemen tilalla on lypsykarjaa (60) ja lisäksi 2015
perustettu sonnikasvattamo
(250 sonnia). Tilalla on sukupolven vaihdos meneillään.
• Sonnivasikat tuodaan Suppuniemelle 4–6 kuukauden ikäisinä.
Kerrallaan tuodaan karsinallinen, noin 30 uutta vasikkaa.

SONNINKASVATTAJA VOI
TARVITA ONKIVAPAAKIN
Kun tervolaisen Suppuniemen
tilan nuori isäntä Mikko
Raatikainen kävi lyhyen ajan
sisällä ostamassa viidennen
teleskooppionkivavan,
paikallisella huoltoasemalla
vähän ihmeteltiin talvista
kalastusintoa.
Teksti: Irene Pakkanen
Kuvat: Pentti Vänskä
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– Onkivavalla on kätevä herätellä isompia sonneja, jos joku ei ala nousta syömään omia aikojaan. Yksinään karsinaan ei ole turvallista mennä.
Mikko Raatikainen on oppinut jo
monia sonnienkasvatuksen saloja,
vaikka uuttakin opittavaa riittää. Suppuniemen tilalla on pitkät perinteet lypsykarjasta, mutta lihakarjankasvatus on
uutta.
Vuoteen 2013 Helena Raatikainen
ja Hannu Korhonen vastasivat mai-

totilasta kahdestaan. Kun Kuopiossa
maanrakennusalalla työskennellyt poika
Mikko Raatikainen palasi juurilleen, oli
luontevaa uudistaa myös tuotantoa.
– Sonnikasvattamo tuntui tulevan ajan
ratkaisulta. Lehmälukua jos olisimme
kasvattaneet, olisi pitänyt investoida
kahden robotin navettaan, Helena kertoo.
Mikon perässä tilalle muuttivat avopuoliso Sonja Korhonen ja tämän tytär
Lilja.

MISTÄ
KYSYMYS?
– Työpanosta ollaan siirtämässä pikkuhiljaa nuorelle parille, eläkkeelle
keväällä jäänyt Hannu kertoo.
Upouuden sonnikasvattamon avajaisia vietettiin perhepiirissä viime syksynä. Alussa talonväki kävi eläinsuojassa
tiheään.
– Jännitti, miten karsinat toimii ja
osaavatko vasikat juoda kupeista, Mikko
muistelee.

RUOAKSI ITSE TEHTYÄ APETTA

Työt sonnienkasvattamossa alkavat kuuden maissa. Alkajaisiksi Mikko silmäilee
eläinten vointia ja tarkistaa juomakupit.
– Kun eläimet vielä nukkuvat, hengitystiheydestä voi päätellä esimerkiksi,
onko vasikkayskää tulossa.
Appeen Mikko sekoittaa omalla tilalla
tuotetusta nurmisäilörehusta, lähitiloilta ostetusta viljasta sekä A-rehun
kivennäisestä. Tänä talvena rehuun on
laitettu enemmän viljaa, sillä sadekesä
verotti säilörehun laatua.

• Helposti leviävä vasikkayskä
yllätti sonninkasvattajat, mutta
paikallisen eläinlääkärin
ohjeista on saatu apu sonnien
terveydenhoitoon.
• Eläinlääkäri tekee tilalle
AtriaNautatila-auditointiraportin
säännöllisesti

– Ruoka vaikuttaa paljon eläimen
lihakkuuteen ja sitä kautta myös tuottajalle maksettavaan hintaan, hän sanoo.
Iltapäivän kierroksella 256 sonnin kasvattamossa on rauhallista. Välillä joku
sonneista innostuu könyämään kaverin selkään tai pukkimaan vieruskaveria
kauemmaksi. Ilmastointikone hurisee.
VASIKKAYSKÄ YLLÄTTI

Vasikat tuodaan Suppuniemelle 4–6 kuukauden ikäisinä. Kerrallaan tuodaan karsinallinen, noin 30 uutta vasikkaa.

Hyvä Ruoka
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Mistä eläimen
hyvinvointi
syntyy?

Lilja-tytöllä riittää paijattavia Suppuniemen tilalla, jossa on sonnien lisäksi lypsylehmiä.

Perhetilan nuori emäntä Sonja Korhonen huokasi helpotuksesta, kun pääsi käymään teurastamolle, sillä teurastukset tehtiin nopeasti
ja ammattitaitoisesti.

>

Eri puolilta Suomea koottavien vasikoiden matkassa tulee myös erilaisia viruksia ja bakteereja.
– Tautipaine on pienempi, jos vasikat
tulevat samasta paikasta. Kun eläimet
ovat tuttuja toisilleen, ne myös käyttäytyvät rauhallisemmin, Mikko sanoo.
Täysrauhaa on mahdotonta taata.
Loukkaantumisriski kasvaa, kun sonnit
vuoden iässä alkavat ottaa mittaa toisistaan. Ruhjeita ja jalkavammoja voi tulla,
joskus pahempaakin.
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Vasikkayskän, joka leviää kuin kulovalkea ja hoitamattomana tappaa vasikoita, yleisyys yllätti.
– Onneksi meillä on mahdollisuus
aloittaa vasikkayskän lääkitys itse. Tauti
jää krooniseksi, jos hoitoa ei anneta
ajoissa, Mikko sanoo.
Eläinlääkäri käy tilalla joka toinen
kuukausi, vaikka akuuttia huolta ei olisikaan. Hän raportoi tiedot tilan olosuhteista, ruokinnasta, eläinten puhtaudesta ja kunnosta Naseva-järjestelmään,

missä myös lääkekirjanpito pidetään.
Raportti on samalla AtriaNautatilan
auditointitodistus.
Kasvattamon isot ikkunat ovat talvella
raollaan ja kesäisin apposellaan. Toisin
kuin lypsylehmät, sonnit eivät pääse ulos
koko elämänsä aikana.
– Niitä eivät pitelisi mitkään aidat,
Helena sanoo.
PERHETILAN TYÖ NÄKYY SOMESSA

Runsaan vuoden mittaan, jonka sonnit

tilalla kasvavat, eläimistä erottuu persoonallisuuksia.
– On erikoisen värisiä ja omaluontoisia. Monet oppivat tuntemaan hoitajansa, Helena kertoo.
Suppuniemen karjankasvattajista on
tärkeää, että ravintoloitsija tai kuluttaja
saa tietää, millaisissa oloissa lautaselle
päätynyt eläin on kasvatettu. Lihan alkuperä voidaan jo jäljittää, mutta sosiaalisessa mediassa voidaan kertoa myös
tilan arjesta.
– Perhetila on yksi keino tehdä tätä
työtä ja tuotantoa näkyväksi, Sonja
toteaa.
Suppuniemen sonnit teurastetaan 130
kilometrin päässä Jyväskylässä tai Kauhajoella, jonne on noin 320 kilometriä.
Sonneja haetaan autollinen kerrallaan,
ja auto ajetaan suoraan teurastamolle.
Lastaaminen pyritään tekemään mahdollisimman rauhalliseksi.
– Meillä on ajoaidat, joihin ohjataan
muutama sonni kerrallaan. Ryhmä on
tärkeä, jotta eläimet eivät villiinny,
Mikko kertoo.
Eläinrakkaalle Sonjalle käynti Kauhajoen teurastamolla oli helpotus.
– Teurastukset tapahtuvat nopeasti ja
ammattitaitoisesti, hän sanoo.

Eläinlääkäri käy tilalla
joka toinen kuukausi,
vaikka akuuttia huolta
ei olisikaan.
Iso tuotantoyksikkö ja väsynyt karjanhoitaja on huono yhdistelmä. Siksi
Suppuniemen tilalla huolehditaan, että
jokainen voi vuorollaan irrottautua karjahommista tai nukkua aamulla pidempään. Jatkossa työpainetta helpottaa
kone- ja peltotöihin palkattu työntekijä.
Lihakarjan hoidossa riittää opittavaa.
– Meillä on täällä Tervossa todella
hyvä eläinlääkäri, Päivi Romunen. Päiviltä ollaan saatu hyviä neuvoja, samoin
Atrialta ja kokeneemmilta kasvattajilta,
Mikko kertoo.

Seuraa Suppuniemen ja
muiden suomalaisten perhetilojen työtä ja arkea somessa
hashtagilla #atriaperhetilalta.

• Tuotantoeläinten pitää
voida elää mahdollisimman
luonnollista elämää.
• Eläimelle on taattava ruokaa,
juomaa, suojaa, mahdollisuus
lepoon ja huolehtia eläimen
terveydentilasta.
• Hyvään kohteluun kuuluu se,
että eläin ei tunne tuskaa tai
ahdistusta tuotantoketjun –
kasvatuksen, kuljetuksen ja
teurastuksen – aikana.
• Yksinkertaisin mittari hyvinvoinnin mittaamisen on eläimen käyttäytyminen.
• Hoitajien asenteet ovat tärkeitä eläimen hyvinvoinnin
toteutumisessa.
• Eläimen hyvinvoinnin perustekijät ovat samat, oli kyseessä
lähitila tai suurnavetta.
Lihateknologian professori Eero
Puolanne

Katso video,
jossa professori
Eero Puolanne
arvioi suomalaisten
tuontatoeläinten
hyvinvointia:
atria.com>ajankohtaista

Hyvä Ruoka
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ENNEN KUIN
PURAISET

Rauhallisin ottein

T

euraseläimiä kohdellaan rauhallisesti. Eläinten siirtämisessä ja
muussa käsittelyssä pyritään käyttämään hyväksi niiden lajinomaista käyttäytymistä.

Tilalta se lähtee, atrialainen liha. Possu tai broileri, nauta, ne
kaikki ovat suomalaisten tilojen kasvatteja. Lopulta lihaisa
ateria päätyy lautaselle eteesi. Mutta mitä kaikkea matkan
varrella tapahtuu? Hyppää reissulle mukaan!

MÄ JOKA PÄIVÄ
TUOTETURVALLISUUTTA TEEN…

SERTIFIOINTI ON MUST

VALVOMME MYÖS ITSE ITSEÄMME

Atrian kaikkien tuotantolaitosten tuoteturvallisuudenhallintajärjestelmät ovat
sertifioituja. Sertifioitu toimintajärjestelmä on todiste ennakoivasta suhtautumisesta laadunhallintaan, elintarviketurvallisuuteen ja lakisääteisiin muihin
vaatimuksiin.

Henkilökunta on koulutettu omiin tehtäviinsä ja elintarviketeollisuuden erityisvaatimuksiin. Omavalvonnan toimivuus
varmistetaan yhteistyössä laitosta valvovien viranomaisten ja laitosten henkilökunnan kanssa.

Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on ykkösasia. Joka päivä.

Atrian liha tuotetaan suomalaisilla tiloilla. Aina.

Kuuntelemme kuluttajaa

T

iedämme joka ikisen eläimen kohdalta sen alkuperän, kasvatusajan,
ruokinnan ja hoidon. Tästä olemme
syystä ylpeitä.

Eläinlääkärimme käyvät tarkastamassa tilat tuotantosuunnasta riippuen
1–12 kk välein.

T

LÄHIREHU KUNNIAAN!

LISÄAINEITA HARKITEN

Näillä takaamme eläinten terveyden
ja hyvän tuottavuuden:
• tuottajien ammattitaito
• hyvä hoito
• suunniteltu ruokinta
• hyvät olosuhteet

Ruokinnassa suositaan lähirehun käyttöä. A-Rehu käyttää aina Pro Terra-sertifioitua tai vastaavat kriteerit täyttävää,
vastuullisesti tuotettua soijaa rehujen
valkuaistäydennyksenä.

Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden kannalta tärkeitä lisäaineita, ja
käytetyt lisäaineet ovat tutkittuja ja turvalliseksi todettuja.
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Jalostaakin pitää. Sen tavoitteena on
tuottaa terveitä ja paremmin tuottavia
eläimiä.

Atrialainen ruoka on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua pellolta pöytään. Avaamme koko
ruokaketjun osoitteessa
atria.fi/konserni/vastuullisuus

uotekehitystyön lähtökohtana on
kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten huomioiminen.

TARKASTI OIKEAAN AIKAAN

Tarkkaan suunniteltu kuljetus takaa,
että tuotteet tulevat tuoreina ja juuri
ajallaan kaupan hyllylle, tukkuun,
ammattikeittiöihin ja edelleen asiakkaan
lautaselle.

P

ellolta pöytään.
Matka ei ole pitkä,
mutta sen eteen on tehty
monivaiheisesti töitä.
Maatilalla, tehtaalla,
kaupoissa ja ravintoloissa. Kaikki täällä kotimaassa.

Hyvä Ruoka
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JÄNISTÄ JA
RIEKKOA RUOKATAITUREILLE
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K-citymarket Vantaa
Tammiston kauppias Pekka
Lintumäki on kauppiassukua
kolmannessa polvessa. Hän
tietää, että asiakkaat valitsevat
ostoksensa yksilöllisin
perustein. Jäljitettävyys on
kuitenkin selvästi valtti.
Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Sebastian Trzaska

Jäljitettävyys tilalle asti kiehtoo lihakauppiasta, joka palvelee vaativia ja nautinnonhaluisia asiakkaita.
– Viitisen vuotta sitten opintomatkalla
Englantiin tuli vastaan lihatiski, jossa
oli laitettu palvelulinjaston takaseinään
iso kuva tuottajista, siinä oli ideaa! Pidän
ajatuksesta, että liha pystytään jäljittämään tilalle asti, Lintumäki sanoo.
Myös K-citymarket Vantaa Tammiston
tuoremaailmasta vastaava myymäläpäällikkö Kimmo Malmström on myyty jäljitettävyydelle.
– Jäljitettävyys on imagollinen juttu.
Se lisää tuotteiden turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä, kun asiakkaalla on mahdollisuus seurata tuotteen tarinaa tilalle, asti,
Malmström tuumaa.
TAMMISTOSSA SUOSITAAN KOTIMAISTA.

Kauppias Pekka Lintumäki järjestää K-citymarket
Tammistossa tuottajatapaamisia, joissa kuluttajat
saavat tavata lihan tuottajan ja tutustua koko
tuotantoketjuun tilalle asti.
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– Olemme jo ostoissa valmiita maksamaan kotimaisesta enemmän kuin ulkomaalaisesta, ja kuluttaja samoin.
Myymäläpäällikkö vakuuttaa, että
kuluttaja noteeraa suomalaisuuden.
– Meillä ei tulisi mieleenkään myydä

• Lihan jäljitettävyys tilalle asti
kiinnostaa Vantaa K-citymarket
Tammiston vaativia avainasiakkaita, jotka ovat hyviä ruoanlaittajia. Jäljitettävyys lisää tuotteiden
turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä.
• Kauppias Pekka Lintumäki on
kauppias Pohjois-Helsingissä
kolmannessa polvessa.

MISTÄ
KYSYMYS?
puolalaista lihaa. Saksalainen, tanskalainen ja hollantilainen lihakin jäävät
vaativilta ja nautiskelevilta asiakkailta
tiskiin, ellei hinta ole todella alhainen.
Brasilialaista naudanfileetä ihmiset ovat
valmiita ostamaan, mutta jos vieressä on
samalla hinnalla suomalainen vaihtoehto, on se voittaja, kauppias kertoo.

• Lintumäellä on kauppiasuran
20-vuotisjuhlavuosi meneillään.
Sen kunniaksi kauppaan tulossa
myös lähiruokateemaa ja tuottajatapaamisia, jossa Atrian
Perhetila mukana.
• Jäljitettävyys vahvistaa Atrian
brändiä. Perhetila-lihojen myynti
vaikuttaa myös CM Tammiston
brändiin positiivisesti.

tollekin paikkakuntakohtaiset alkuperämerkinnät, jotta voisi laskea appelsiininsa hiilijalanjäljen tarkasti. Arabit
kritisoivat israelilaisia appelsiineja, ja
juutalaiset arabialaisia taateleita. Torttutaikinahyllyllä eräälle asiakkaalle ei kelvannut sellaisen valmistajan tuote, joka
on mukana Fennovoimassa.

JÄLJITETTÄVYYS ON POP

MONIPUOLISUUTTA LIHAVALIKOIMAAN

Asiakkaat vaativat koko ajan enemmän
jäljitettävyyttä ja tekevät omia valintojaan.
– Tietty kellokasryhmä on kiinnostunut näistä asioista. Suomalaisuus, tuoreus ja kohtuuhintaisuus merkitsevät
normikuluttajalle, nimenomaan tässä
järjestyksessä. Suomalaisuus ja laatu
ovat tärkeitä, Malmström sanoo.
Asiakkaiden valintaperusteiden
perässä on välillä mahdotonta pysyä.
Yksi haluaisi hedelmä- ja vihannesosas-

Myymäläpäällikkö Kimmo Malmström
kertoo, että K-citymarket Vantaa Tammiston avainasiakkaita ovat hyvät ruoanlaittajat.
– Meillä on jo pitkään näkynyt vahvana trendi, että liha ostetaan maustamattomana. Esimerkiksi siipikarjaa
myydään enemmän maustamattomana
kuin maustettuna. Olemmekin aina
tarjonneet marinoidun lisäksi naturellit kaikista ruhonosista ja lihoista,
Malmström huomauttaa.

Hyvä Ruoka
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Kuva: Jouni Harala
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>

KOLUMNI

Uskalla vaatia!

Koska ruoanlaitto on asiakaskunnalle
myös harrastus etenkin viikonloppuisin,
tarjoaa kauppias silloin parastaan.
– Palvelulihatiski on erityisesti se,
millä kosiskelemme asiakkaita. Takuumureiden naudanlihojen lisäksi meiltä
löytyy jänistä, riekkoa, helmikanaa –
mahdollisimman monipuolista tarjontaa, kauppias Lintumäki kehaisee.
Kauppias haluaa palvella asiakkaita
valikoima edellä – tarjolla on kaikkiaan
30 000 tuotetta.
KAUPPIASURAN 20-VUOTISJUHLAT

Pekka Lintumäen suvussa kauppiasura
kulkee perintönä. Lintumäen veli on
K-citymarket Vantaa Tammiston toinen
myymäläpäällikkö ja poika Keravalla
marketkauppiaana – neljännessä polvessa.
– Perheessämme on kauppiaita Pohjois-Helsingissä kolmannessa polvessa.
Ukkini aloitti Vallilassa ja siirtyi 1928
Malmille. Isäni jatkoi Malmilla ja siirtyi
1981 Puistolaan. Teimme sukupolvenvaihdoksen vuonna 1996 ja lähdimme
veljeni kanssa Korsoon kauppiaiksi 1996.
Tammistossa olemme olleet 15 vuotta.
Meillä on nyt 20-vuotisjuhlavuosi, jota
juhlimme kymmenenä viikonloppuna.
Juhlaviikonloppujen sarjaan kuuluu
myös lähiruokateemainen viikonloppu
maaliskuussa. Kolin tila edustaa Atria
Perhetilaa.
– Tuottajatapaaminen on hyvää markkinointia, kun ihmiset odottavat jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tässä näkee
koko ketjun tilalle asti, ja se on myyntiargumentti jatkossa. Atria mielletään
isoksi taloksi, mutta tässä kuluttajakin
näkee, että loppujen lopuksi siellä on
pieni yrittäjä, Lintumäki toteaa.
Kuluttajalle konkretisoituu tuottajatapaamisten myötä, että kyseessä ei ole
pelkästään teollinen prosessi.
– Jäljitettävyys vahvistaa Atrian brändiä, ja samalla se vahvistaa myös meidän
imagoa. Olemme mielellämme mukana
tällaisissa tuottajatapaamisessa, myymä-
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Vappu Pimiä

– Asiakkaat vaativat suomalaisuuden ja tuoreuden lisäksi yhä enemmän tietoa ruoan
alkuperästä, K-citymarket Tammiston tuoremaailmasta vastaava myymäläpäällikkö
Kimmo Malmström sanoo.

läpäällikkö Malmström summaa.
Hän uskoo, ettei jäljitettävyys ole ihan
yksinkertainen ja halpa toteuttaa, mutta
kiittää sen vastaavan kuluttajatarpeeseen.
– Kuluttaja harvoin ajattelee ääneen
hyllyllä, mutta jos joku avaa keskuste-

lun, on aina mukava jutella ja oppia,
Malmström sanoo.

K-citymarket
Vantaa Tammisto
• Suomen toiseksi vilkkaimman
kauppakadun varrella
• Kauppias Pekka Lintumäki
• 15-vuotias citymarket
• 30 000 tuotteen valikoima

Me suomalaiset olemme hieno kansa siinä mielessä, että olemme rehellisiä
ja pidämme aina sanamme. Voisimme kuitenkin opetella olemaan rehellisiä myös kasvotusten, emmekä pelkästään selän takana tai netin keskustelupalstoilla. Mietipä, koska viimeksi söit ravintolassa huonoa ruokaa ja
kerroit sen tarjoilijalle, etkä naapurin Pentille? Tai koska viimeksi petyit
lähimarketin lihatiskiin, mutta jurputit siitä kotona, sen sijaan että olisit
pyytänyt parannusta suoraan kauppiaalta. Niinpä.
Palautteen, varsinkin rakentavan palautteen antaminen on vaikeaa.
Meitä pelottaa miten se otetaan vastaan. Jos vielä käy niin, että kun kerrankin uskaltautuu avaamaan suunsa, saa osakseen murhaavia katseita
ja niskojen nakkelua. Tätäkin käy ikävän usein, jonka jälkeen palautteen
antaminen taas jää.
Minä olen tehnyt periaatepäätöksen, annan palautetta, kun siihen on
aihetta! Kiitän ja kehun aina hyvästä palvelusta. Viimeksi tein sitä tällä viikolla, kun lähikauppamme valikoimiin oli ilmestynyt uusi, erinomaisen
hyvä ruisleipä. Kerroin myyjälle, kuinka rakastunut olen heidän uuteen
tuotteeseensa. Palautteeksi sain hymyn ja kiitoksen. Myyjän kasvoista
näin, että palautteeni lämmitti saajan mieltä.
Päätökseeni kuuluu, että sanon myös huonoista asioista. En halua jurputtaa pienistä, mutta kun sain eräässä ravintolassa muutama viikko sitten
niin suolaisia uunitomaatteja, että kieli meinasi juuttua kitalakeeni kiinni,
vihjaisin tarjoilijalle, että nyt taitaa kokki olla korviaan myöten rakastunut. Kehotin tarkistamaan, kuinka moneen pellilliseen suolaa oli päässyt
hulahtamaan, jotta vika saataisiin korjattua heti, ennen kuin myrkkysuolaiset tomaatit uisivat yhtään useamman asiakkaan lautaselle. Muistin
kuitenkin antaa myös positiivista palautetta muusta kokonaisuudesta,
jotta en vaikuttaisi valittajalta.
Minä haluan aina kuulla palautetta työstäni. Pyydän ohjaajia, tuottajia, keikan tilaajia, kustantajaani kertomaan missä voisin parantaa, sillä
vain niin voin kehittyä. Uskon, että jokainen ravintola haluaa olla se paras
omassa genressään, ja jokainen kauppa kuuluisa hyvästä palvelustaan tai
lihatiskistään, mikä ikinä kenenkin tavoite sitten onkaan. Tähän tavoitteeseen kukaan tuskin pääsee ilman oppirahoja ja muutamia, rakentavia palautteita. Joten uskalletaan antaa palautetta, sillä vain niin voimme
saada parannusta palveluun. Monesti palautteen antaminen voi tuoda
oivalluksen myös sen saajalle!
Olenko huomannut mitään konkreettista hyötyä palautteen annosta?
No, mökkipaikkakuntamme marketista oli korianteri moneen otteeseen
viikonloppuisin loppu. Nyt, siitä pari kertaa huomautettuani, en ole joutunut korianteria enää varuiksi Helsingistä kuskaamaan, vaan sitä on ollut
hyllyssä vielä lauantaina iltapäivälläkin.
Vappu Pimiä on radiotoimittaja ja tv-juontaja, joka suhtautuu intohimoisesti ruokaan. Hänen
ansioluettelonsa on täydentynyt jo yhdellä keittokirjalla, ja Radio Novan taajuudelta voi kuulla
Vapun valtakunnassa -ruokaohjelmaa. Vappu laittaa ruokaa rennolla fiiliksellä ja kannustaa
kokkaamaan vähän parempaa arkiruokaa, hyvistä raaka-aineista, iloisella otteella.
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ALKUPERÄN JÄLJILLÄ
– Juvenes-yhtiöissä kuunnellaan
tarkasti asiakkaita, yhtiön Controller Sirpa Lemmetty kertoo.
Useimmiten asiakkaat kysyvät
ruoan kotimaisuudesta.

VASTUULLISUUS JA
EETTISYYS KAIKKIEN
HANKINTOJEN
OHJENUORANA
Tamperelaisten ylioppilaskuntien omistama
Juvenes-Yhtiöt tarjoaa vastuullista ja reilua ruokaa.
Kotimaisten raaka-aineiden osuus on noin 80
prosenttia kausivaihteluiden mukaan.
Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuvat: Katja Lösönen ja Markku Pyymäki

– Vastuullisuus kuuluu toimintaamme
ohjaaviin arvoihin, ja omistajapohjamme velvoittaa meitä läpinäkyvyyteen kautta koko ketjun. Kuuntelemme
vahvasti omistajiamme eli opiskelijoita,
Juveneksen hankinnoista ja henkilöstöstä vastaava Controller Sirpa Lemmetty toteaa.
Juvenes-Yhtiöt kantaa kaikessa toiminnassaan ympäristövastuuta.
– Tutkimme ja mittaamme ympäristövaikutuksia, mittaamme muun muassa
jätemääriä, Lemmetty jatkaa.
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Kaikki yrityksen raaka-ainehankinnat
pohjautuvat siihen, että yhteistyökumppaneita vaaditaan noudattamaan samoja
ehtoja. Päätökset toimittajayhteistyöstä
perustuvat kilpailutus- ja laadunvarmistustyöhön, jonka jälkeen valitaan luotettavat toimittajat kumppanuusperiaatteella.
– Kriteerit ovat aina tuoreus, turvallisuus, jäljitettävyys, eettisyys ja
ympäristöystävällisyys. Edellytämme
elintarviketeollisuudelta ja keskusliiketoimijoilta, että myös heidän alihankki-

jansa kunnioittavat eettisiä kasvatus- ja
pyydystysmenetelmiä ja eläinten hyvää
kohtelua, Lemmetty kertoo.
KORKEA KOTIMAISUUSASTE

Juvenes on edelläkävijä myös Reilussa
kaupassa.
– Olemme saaneet jo kymmenen
vuotta sitten tunnustusta siitä, että
meillä on Tampereen alueen laajin tuotevalikoima kahviloiden ja ravintoloiden valikoimassa. Reilun kaupan kahvia,
teetä, sokeria, tuoremehua ja hedelmiä

on kaikissa alueen ravintoloissamme,
Lemmetty kertoo valinnoista, joita yritys
on tehnyt sen ansiosta, että Tampere on
Reilun kaupan kaupunki.
Juvenes-ketjun asiakkaille kotimaisuus on tärkeää. Asiakastutkimuksen
mukaan raaka-aineiden kotimaisuus oli
63 prosentille vastaajista tärkeintä. Myös
vastuullisuutta ja lähituotteita arvostaa
16–18 prosenttia vastaajista.
– Kuuntelemme koko ajan herkällä
korvalla asiakkaitamme. Useimmiten
kysymyksiä nousee kotimaisuudesta ja
mahdollisuudesta käyttää lähituotteita,
Lemmetty paljastaa.
Lemmetty kertoo, että kotimaisten
raaka-aineiden osuus vaihtelee 80 prosentin molemmin puolin kausivaihtelusta riippuen. Luvussa ovat mukana
liha, vihannekset, juurekset, viljatuotteet, maitotaloustuotteet, kananmunat
ja juusto.
Juhlapalvelussa on eniten mahdollisuuksia käyttää lähituotettuja raaka-aineita. Lemmetty ei malta olla kehaisematta, että Juveneksen juhlapalveluille
on myönnetty ensimmäisenä Suomessa
Chaîne de Rotisseur -kilvet.
KOMIASTI ETELÄ-POHJANMAALLA

Sirpa Lemmetty kertoo, että Juvenes-Yhtiöiden uusissa henkilöstöravintoloissa
Seinäjoella otetaan huomioon paikalliset toiveet.
– Seinäjoella on hyvin vahva kotimaisuuden ja etenkin lähituotteiden arvostus. Käytämme tästä syystä mahdollisimman paljon raaka-aineita, jotka
tulevat paikallisilta tuottajilta, Lemmetty toteaa.
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>

Kuva: Elina Himanen

ALKUPERÄN JÄLJILLÄ

KOLUMNI

Juvenes-Yhtiöt Oy

>

Seinäjokisten Komia- ja Idea-ravintoloiden keittiöpäällikkö Jouni Lintula
kertoo, että tuoreus on tärkeässä roolissa. Siihen sisältyy myös kotimaisuus ja
paikallisuus. Seinäjoella arvostetaan erityisesti paikkakunnan omia tuotteita.
– Atria on paikkakunnan oma ja tuotteet mielletään paikallisiksi. Atria on
meille tärkeä yhteistyökumppani tulevaisuudessakin, Lintula toteaa.
Elokuussa 2015 aloittaneiden ravintoloiden ja juhlapalvelun päällikkö Lintula
kertoo, että jo ensimmäisten toimintakuukausien aikana asiakkailta on opittu
paikallisuudesta.
– Olemme lähteneet viemään Perhetila-ideaa, siinä olemme nimenomaan
kuunnelleet asiakasta. Meille monet
Atrian tilat ovat lähitiloja, ja on hienoa, että voimme nimetä pöytään lähituotteita, kuten tänään kauhavalaisen
Yli-Huhtalan tilan broilerin, Lintula
sanoo.
Etelä-Pohjanmaalla on paljon tuottajia, ja Atria on iso työnantaja, joten on
selvää, että ihmiset suosivat lähialueen
tuotteita. Keittiön hankinnoissa paikallisuus näkyy kautta linjan. Esimerkiksi
perunanviljelijä Jaakko Hulkko toimittaa lähes päivittäin tuoreet perunat.
Kun on kyse juhlapalveluista, tilaisuudet räätälöidään asiakkaiden toivei-
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- Juvenes-Yhtiöt Oy:n omistavat Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (TAMY) ja Tampereen
teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY).
- Juvenes-konsernissa työskentelee 140 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2015 oli 17 miljoonaa
euroa.
- Liiketoimintaa ohjaavat hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmä (Corporate Governance Statement) sekä sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät (ISO9001 ja ISO14001).
- Yhtiö tarjoaa ravintola- ja kahvilapalveluita,
juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kioskipalveluita Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla sekä painoja julkaisupalveluita, joiden palveluverkosto kattaa koko maan.
- Juveneksella on yli 20 henkilöstö- ja opiskelijaravintolaa sekä kahvilaa korkeakoulujen kampuksilla, ammattioppilaitoksissa, yritysten toimitiloissa sekä yrityskeskittymissä.
- Juveneksen ravintoloissa tarjotaan vuosittain
keskimäärin 1,4 miljoonaa ateriaa.
- Juvenes avasi elokuussa 2015 Seinäjoella kaksi
henkilöstöravintolaa, Komian ja Idean, sekä juhlapalvelun.

Keittiöpäällikkö Jouni Lintulan mukaan ammattiylpeyttä on pyrkiä parhaimpaan mahdolliseen
laatuun. – Tuoreet raaka-aineet on lähtökohta hyvälle aterialle. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoa ja oikeaa asennetta, Lintula sanoo.

den mukaan. Juvenes hoitaa kaupungin
juhlatilaisuudet Törnävän kartanossa,
ja silloin paikalliset tuotteet ovat "aivan
ehdottomia".
KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ ASENTEELLA

Kotimaisuuden keskeinen rooli toistuu
Lintulan puheessa, ja hän uskoo sen kasvavan tulevaisuudessa.
– Keittiöpäällikkönä arvostan kotimaisia, tuoreita raaka-aineita. Mutta hyvän
ruoan tekemiseen tarvitaan muutakin

kuin hyvä raaka-aine. Pitää olla osaamista ja ammattitaitoa, Lintula sanoo.
Hyvien raaka-aineiden rinnalle nousee
ammattiylpeys.
– Jos ei ole ylpeyttä, ei voi olla laadulla
tehtyä tuotetta. Pitää olla ajatus ”miten
tehdään” -asennetta! Atria toimittaa
meille hyvät raaka-aineet, mutta pitää
olla myös ammattiylpeyttä ja osaamista
valmistaa ne aterioiksi niin juhlaan kuin
arkeen, maku edellä, Lintula täsmentää.

JUVENES-YHTIÖIDEN
HANKINTAKRITEERIT
- Hankintakriteerit ovat: tuoreus, turvallisuus,
jäljitettävyys, eettisyys ja ympäristöystävällisyys.
Samaa edellytetään kumppaneilta.
- Hankintarenkaan etuja ovat maltillinen hintakehitys, korkea kotimaisuusaste ja toimitusvarmuus.
- Seinäjoelle toimintaansa laajentanut Juvenes-Yhtiöt on omaksunut paikalliset arvot. Etelä-Pohjanmaalla on hyvin vahva kotimaisuuden
ja lähituotteiden arvostus, ja niiden rooli hankinnoissa on iso.

Tuomas Sorri

Jäljitettävyys
on tuore
mahdollisuus
Food Service -bisnes kehittyy hurjaa vauhtia Suomessa. Ajassa
pysyminen on edellytys menestykselle. Ammattikeittiöissä tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä niin liikeideoiden, ruokalistojen,
annosten kuin prosessienkin saralla. Ruokailevien asiakkaiden
mieltymysten ennustaminen on haastavaa; in-asiat ja muotiannokset vaihtuvat tiheään tahtiin. Nykypäivänä some kiihdyttää
kiertoa vielä entisestään. Siksi on hyvä kurottaa kohti kansainvälisiä megatrendejä, joiden nähdään ulottuvan pian myös meidän markkinoillemme.
Yksi merkittävä tämän hetken megatrendi on läpinäkyvyys
ja ruoan puhtaus. Jäljitettävyys ja koko ketjun tuntemus lähtee
jopa eläinten ruokinnassa käytetystä rehusta ja eläinten hyvinvoinnista. Sen päätepisteenä annokset lähtevät korkeat elintarvikehygieeniset laatuvaatimukset täyttävältä tuotantolinjalta
tuoreena kohti asiakasta. Tämä tuntemus takaa puhtaan ja turvallisen ruoan.
Ruotsissa tämä on jo ymmärretty ja ruotsalaista lihaa osataan
arvostaa; siitä maksetaan korkeampaa hintaa eikä sitä oikein
riitä kaikille halukkaille. Puhtauden ja laadun takia suomalaista lihaa arvostetaan myös Ruotsissa. Me emme vielä itse
täällä ole suomalaisen lihan erinomaisuuteen heränneet.
Suomalaisen lihan ja maailmalta tuodun lihan välillä on valtava ero. Moni ei vielä ole tietoinen siitä kuinka hyvin eläimiä
Suomessa kasvatetaan ja kuinka vähän suomalaisesta lihasta
löytyy antibioottijäämiä. Ei tarvitse kovin kaukaa lihaa tuoda,
kun tilanne on jo aivan toinen.
Tiedämme, että myös Suomessa kuluttajat arvostavat entistä
enemmän jäljitettävyyttä. Se tuo ruokailevalle asiakkaalle varmasti positiivisia tunteita ruokailukokemukseen, kun alan
toimija on vastuullinen ja tietää mistä tarjotut raaka-aineet
tulevat. Tilamerkinnät kannattaakin ehdottomasti tuoda ruokailevien asiakkaiden näkyviin ja tietoisuuteen. Tätä näkyy
vain valitettavan vähän käytettävän. Nyt on hyvä hetki tarttua
tilaisuuteen ja näyttää ensimmäisten joukossa, että raaka-aineketju on ainakin lihojen osalta kunnossa.
Eri toimijoiden yhteistyö auttaa pysymään kiinni muutosten mukana tai jopa niiden kärjessä. Me Atria Food Servicellä
autamme kumppaneitamme löytämään sopivat ratkaisut myös
jäljitettävyyden tuoman lisäarvon hyödyntämiseen. Otetaan
mahdollisuudesta kaikki irti nyt!
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Jyväbroiler-nakit

Puhtaan maun tarina
PIIRROKSET: ANSSI RAUHALA

4.
1.
2.

Broilerit kuopsuttavat turve- tai
kutterinlastupehkua vapaina
avarissa halleissa. Ne syövät
kokoviljaa sekä rehua,
kotimaisia nekin.

3.

Jauhetusta reisilihasta, vedestä ja
mausteista työstetään makkaramassa.
Massaan lisätään vain tuotteen raken
teen ja tuoteturvallisuuden kannalta
välttämättömät lisäaineet. Tarkoin har
kitut mausteet kruunaavat puhtaan
maun.

6.

Reseptin mu
kaan valmistettu
makkaramassa
ruiskutetaan kä
sityönä aitoon
luonnonsuoleen.

Jyväbroiler-nakin tarina
alkaa suomalaiselta
maatilalta. Nakkeihin
käytetään vain kotimaassa
kasvatettua broileria.

Nakit tehdään käsin leikatusta ja valikoidusta broile
rin reisilihasta. Juuri reisiliha on mehevintä broilerinli
haa ja sopii siksi parhaiten nakkien ja makkaroiden raa
ka-aineeksi.

5.
Massan sekaan lorautetaan aavistus rypsiöljyä. Se onkin mehevän
reisilihan ohella nakkien mehukkuuden salaisuus! Pehmeä rypsi
öljy parantaa myös tuotteen makua ja suutuntumaa sekä lisää ter
veellisen pehmeän rasvan osuutta.

7.

Nakit kypsennetään makkarauuneissa vesihöy
ryllä ja aidolla leppäsavulla. Oikea nakin ra
kenne, ammattitaitoinen kypsennys ja savustus
takaavat nakin napsahtavan kuoren.

8.

Kun nakin sisälämpö
tila on riittävä ja pin
taväri saanut halutun
savuisuuden asteen,
makkaramestari hy
väksyy laadun ja nakit
ovat valmiita jäähdy
tykseen. Heti jäähdy
tyksen jälkeen nakit
pakataan käsin kulutta
japakkauksiin.

9.

Hyvä pakkaus säilyttää nakit laadukkaana ja an
taa kuluttajalle niistä tarpeellista tuotetietoa. Vii
meinen käyttöpäivä merkitään pakkaukseen.
Jyväbroiler-nakit ovat nyt valmiita lähtemään
kauppoihin ja suomalaisiin ruokapöytiin.

30

Hyvä Ruoka

www.jyvabroiler.fi
Hyvä Ruoka

31

LASTAN VARRESSA

Tätä kysyimme:
1. Kuinka paljon tuotteen alkuperästä
keskustellaan alan ammattilaisten
keskuudessa? Millaista keskustelu
on ja miksi?
2. Paljonko tieto tuotteen alkuperästä
vaikuttaa yksikkösi valintoihin?
Millä perusteella valintoja
priorisoidaan ja miksi?
3. Miten itse suhtaudut saamaasi tietoon
tuotteen alkuperästä tai siihen että
alkuperätietoa ei ole?

Kuva: Marja Seppälä

Teksti: Miika Kaukinen, Mariaana Nelimarkka

Kuva: Sebastian Trzaska

Kun kaupassa ovat rinnakkain
perinteiset ja Reilun kaupan banaanit, valinnan eettisyys on varsin selkeästi nenämme edessä. Ennen kuin
pääsemme valitsemaan tuotteita
kaupasta tai ravintolan ruokalistalta,
elintarvikehankinnoista vastaavat
ostajat tekevät valintoja siitä, mitä
ylipäätään meidän kuluttajiemme
valikoitavaksi tulee. Miten paljon
ruoan alkuperä ja jäljitettävyys vaikuttavat yksikköjen ostoissa?

Kuva: Sebastian Trzaska

ALKUPERÄN
ARVO
AMMATTILAISTEN
SILMISSÄ

Kehitysjohtaja
Antti Erikivi

Kauppias
Pekka
Lintumäki

Vt. palvelujohtaja
Mia Hassinen

ABC-KETJUOHJAUS,

CITYMARKET

PUHTAUSPALVELUT,

SOK

TAMMISTO, VANTAA

MIKKELI

1. Viime vuoden aikana ravintoloissamme siirryttiin käyttämään 100-prosenttisesti kotimaista lihaa perusteena maku,
turvallisuus ja työllistävyys. Koko ravintola-alaa katsoen on
täysin ymmärrettävää, että täydellinen kotimaisuus ei aina
ole mielekästä. Meillä ABC:llä asiasta on keskusteltu paljon.
Olemme nimittäin avanneet ravintoloittemme lihan alkuperän teurastamolle asti, mutta meillä on intohimoa viedä
jäljitettävyys mahdollisimman reaaliaikaiseksi. Toivomme,
että voisimme kertoa asiakkaalle, miltä kotimaiselta tilalta
liha tulee.
2. Tieto lihan kotimaisuudesta ja eettisestä tuotannosta nostaa
myyntiämme. Meille tärkeiden ominaisuuksien joukossa on
myös laatu, saatavuus ja tuotteen sopivuus liikeideaamme.
Ravintolamme sijaitsevat teiden varsilla, ja asiakkaillamme
on yleensä kiire saada ruokaa ja jatkaa matkaansa.
3. Tieto lihan tai maidon alkuperästä on tärkeä siksi, että saan
ja voin valita aidosti vastuullisen ja turvallisen ostoksen.
Löyhästi kerrottu alkuperä herättää epäluottamusta. Kyse
on siis oikeastaan vaihtoehdon esilläolosta. Banaani on ehkä
helpoin esimerkki. Kun perinteiset ja Reilun kaupan banaanit ovat rinnakkain näkyvillä, voin tehdä aidon valinnan.

1. Kollegojen kanssa emme juuri ole keskustelleet alkuperästä.
Tilalle asti jäljitettävyys muodostuu lisäarvoksi, jos kuluttaja rupeaa sitä vaatimaan. Kuuntelemme tarkalla korvalla
kuluttajien toiveita, mutta hyllyllä harvoin ääneen ajatellaan.
2. Hoidan pääkaupunkiseudun K-kauppiaiden ringin lihat,
emmekä suunnitelleet viime vuodelle ensimmäistäkään
yhteistä lähtöä ulkomaisella lihalla, halusimme mennä puhtaasti kotimaisella. Kun hinnat ovat aika tasan, silloin vaaka
kallistuu kotimaiseen. Kolme isoa suomalaista lihataloa
on aina taistelemassa ostoistamme, ja Atria on yksi niistä.
Takuumurea on lyönyt läpi; kun teet valinnan, on se sitten
paahtopaistia tai fileetä, tiedät että saat hyvän tavaran! Suomalaisuuden lisäksi valinnoissa painaa se, että tuote on laadukas ja hinta kohdallaan.
3. Tiedolla ruuan alkuperästä ei ole minulle juuri merkitystä.
Ukkini haki lihat suoraan tilalta, itse jopa teurasti, joten nyt
mennään pikku hiljaa taas alkulähteille. Asioita myydään
mielikuvilla, pelkkä tuote ja hinta eivät ratkaise. Kun mennään tilalle asti, syntyy mielikuvia ja tarinoita, ja myyntihän on tarinoiden kerrontaa. Joidenkin tuotteiden kohdalla
miettii, mistä maasta se on. Puolalaista lihaa en ikinä ottaisi,
se on periaatteeni.

RUOKA- JA

1. Tavoittelemme kunnallisena toimijana asukkaiden, ympäristön ja elinkeinojen hyvinvointia. Tässä ruoan alkuperällä
on merkittävä rooli. Elintarvikehankinnoissa tasapainottelemme poliittisten, taloudellisten ja ammatillisten näkökulmien välillä.
2. Laki ja raha ohjaavat hankintoja, mutta halvin harvoin voittaa, koska laadusta ja mausta on kysymys. Laatu ja maku
tulevat useimmiten lähialueelta tai kotimaasta. Käyttämämme eläinkunnan tuotteet ovat 100-prosenttisesti suomalaista alkuperää. Suomi on harvoja salmonellavapaita
maita, ja kotimaisuus on yksi keino varmistaa ruuan turvallisuus. Meillä on rooli tuottaa palveluita myös poikkeusoloissa, joten suhteutamme hankintojamme myös huoltovarmuuteen.
3. Ostan kotimaista, kun on kyse eläinkunnan tuotteista. Epäluuloni heräävät, jos esimerkiksi lihan kerrotaan tulevan
yleispätevästi EU:n alueelta. Onko prosessissa jotain, mitä
ei haluta kertoa? Sama kääntäen. Jos yksittäisen tuottajatilan nimi voidaan kirjoittaa pakettiin, on tuotantoprosessin
oltava luotettava. Herkkujuustoissa ja hedelmissä laatu tulee
usein ulkomailta. Pippureita ei täällä toivottavasti koskaan
kasvakaan.

ABC-liikennemyymälöiden 103 ravintolan annoksiin kuluu vuodessa miljoona
kiloa lihaa. ABC:llä käy 200 000 asiakasta päivittäin. Paljastetaan samalla se

Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut valmistaa päivittäin yhteensä

mielenkiintoisin luku: 25 miljoonaa kuppia kahvia vuodessa.

10 000 ateriaa 52:ssä keittiössä. Lähialueilla tuotettuihin tai jalostettuihin
Vantaalla sijaitsevan 15-vuotiaan K-citymarket Tammiston kruununjalokivi

elintarvikkeisiin käytetään noin 21 prosenttia varoista.

on monipuolinen hedelmä- ja vihannesosasto. Se valittiin Suomen
Parhaimmaksi HeVi-kaupaksi 2016 ja myös parhaimmaksi luomuvihannesten ja -hedelmien kaupaksi. CM Tammiston oma leipomo tekee tuoreet
lämpimäiset käyttäen raaka-aineina vain suomalaisia jauhoja.
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LIHAN MESTARIT
Näin Tuukka käsittelee keskipalan

A

1.

trialta voi tilata
porsaan puolikkaan
ruhon kolmeen
osaan paloiteltuna. Mutta
kuinka osat käsitellään
asiakkaita varten? Atrian
lihanleikkaaja Tuukka
Honkaniemi opastaa.

5.
”Pidä filettä kireällä, laita
puukko lihan ja luun väliin ja
paina loppuun asti. Kierrätä
puukko selkänikamien ympäri.
Näin saat kinkun pään hyvin
auki ja kaikki lihat säästettyä fileeseen.”

2.
EROTA KYLKI JA SELKÄ
TOISISTAAN.

3.

Keskipala

• Grilliin

LEIKKAA GRILLILUUT IRTI KYLJESTÄ

Flatbones

”Irrota kylkiliha grilliluiden päältä. Tee viilto luiden myötäisesti, mutta älä laita puukkoa kovin syvälle, jotta et riko
kyljen pintaa. Sen jälkeen irrota liha grilliluiden alta. Pidä
puukon terä koko ajan kiinni luissa ja erota liha puukon
kärjellä. Kun olet päässyt tarpeeksi pitkälle, avaa grilliluut
ja erota ne kyljestä.”

Kinkku

• Grilliin

4.

Keskipalasta voidaan hyödyntää
sisäfile, grilliluut, kylki ja ulkofile.

Sisäfile
• Noisetteihin
• Kokonaisena
• Uuniin, patoihin tai
pannuruokiin
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Ulkofile
• Pihveihin
• Leikkeisiin

EROTA KYLKI JA SELKÄ

Kylki
• Pekoniin
• Kylkirullaan
• Savustettavaksi tai palvattavaksi
• Patoihin

TOISISTAAN

Grilliluut
• Grilliin
• Uuniin

6.

IRROTA ULKOFILE JA BACKRIBSIT TOISISTAAN

Backribs
Etuneljännes

AUKAISE FILE KINKUN PÄÄSTÄ

IRROTA SISÄFILE

”Aloita kohdasta, jossa on
suorat selkärangan luut – ei
backribsien puolelta. Pidä
puukkoa mahdollisimman pitkällä niin, että saat monta luuta puukon taakse, eikä puukko
pääse missään vaiheessa lipsahtamaan luiden välistä. Kun olet
tehnyt viillon, käännä selkä. Putsaa fileen päältä ylimääräinen
liha pois.”

”Tee viilto backribsien päästä viimeisestä luusta lähtien.
Pidä puukkoa kallellaan ja itsestä poispäin. Älä työnnä
puukkoa syvälle, ettei puukon kärki mene lihaan. Toinen
viilto saa olla jo suorempi ja kolmas viilto entistä suorempi. Viimeisellä viillolla terä kääntyy hieman sisäänpäin. Aukaise file kinkkupäästä, jonka jälkeen tee viilto
nikamien päälle. Kierrä nikamat ja irrota ulkofile luusta.”

7.
IRROTA ULKOFILE
SELKÄSILAVASTA

”Tee viilto silavaan, pidä
puukko mahdollisimman pystyssä. Rajaa file toiselta puolelta: avaa peukalon päällä ja
jatka puukon tylpällä päällä. Revi file irti. Rapsuta loput selkäsilavat puukolla pois. Selkäsilavan voi myös jättää ulkofileeseen,
sillä saadaan mehukkuutta ja makua lisää.”

Katso video kyljen
leikkaamisesta osoitteessa
www.tinkimätön.fi
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Atria etenee Terveen Kasvun tahdissa
MAAILMAN JÄLJITETTÄVIN LIHATALO
Atria on jäljitettävyyden edelläkävijä
koko maailmassa tilakohtaisesti jäljitettävien Atria Perhetila -tuotteiden myötä.
Ruoan alkuperä on kuluttajille entistä
tärkeämpi ostoperuste. Suomalaisuutta
arvostetaan, mutta yhä useampi haluaa
vielä tarkempaa tietoa, mistä ruoka
tulee. Jäljitettävyys tilalle asti on tärkeä
ostoperuste yli puolelle kuluttajista.
Teksti: Mariaana Nelimarkka
Kuva: Juho Paavola

- Tiedämme aina, mistä liha tulee, ja
nyt saamme tiedon myös pakkauksiin.
Olemme investoineet tuotannossa jäljitettävyyteen ja sen ansiosta olemme saaneet laajennettua Atria Perhetilan tuotevalikoimaa merkittävästi, kertoo Atrian
brändijohtaja Sanna Päällysaho.
Tilamerkintä johtaa jo yli 800 broileri-, porsas- ja nautatilalle. Kaupoissa
on yli 50 Atria Perhetilan tilakohtaisesti
merkittyä tuotetta, helmikuun alusta
lähtien myös ensimmäinen tilakohtaisesti jäljitettävä Atria Perhetilan naudan
jauheliha.

Atria-konserni etenee nyt uuden, vuosille 2016–2020 laaditun strategian
mukaisesti. Strategian nimi ja päämäärä
on Terve Kasvu. Atria tarkoittaa Terveellä Kasvulla sellaista kasvua, joka ei
vaaranna yhtiön kannattavuutta.

3 teemaa
Menestymme
kaupallisesti

Toimimme
tehokkaasti

Meillä on yhteinen,
Atrian Tapa Toimia

Strategiansa avulla Atria pyrkii turvaamaan ja parantamaan kannattavuuttaan
sekä vauhdittamaan kasvuaan. Uudessa
Terveen Kasvun strategiassa korostuu
toimintojen kannattavuus ja orgaaninen
kasvu. Orgaanisen kasvun ohella yhtiö
kartoittaa yritysostojen mahdollisuuksia.
Uusi strategia jatkaa ja syventää edellisen strategiakauden kahta keskeisintä

7 painopistettä
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Tutustu lähemmin Atrian
strategiaan:
atria.fi/konserni/yritys/strategia/

Terve Kasvu

1. Markkinatiedon syventäminen
2. Tuoteryhmä- ja brändijohtaminen
3. Kaupallinen erinomaisuus

Uudet
tuotesegmentit

Orgaaninen
kasvu

4. Tuotannon operatiivinen tehokkuus
5. Toimitusketjun tehokkuus
6. Resurssien kohdentaminen

7. Atrian Tapa Johtaa

Atria pokkasi
työkykypalkinnon
tria sai Parhaat kehittyjät -tunnustusdiplomin satsauksestaan henkilöstön työkykyyn. Diplomi jaettiin
Tekemättömän työn vuosikatsauksen
2015 julkistamisen yhteydessä.
Työkyvyn hyvällä johtamisella voidaan
lisätä henkilöstön hyvinvointia ja säästää tekemättömän työn kustannuksissa.
Tekemättömän työn kustannus syntyy

tavoitetta: kannattavuuden parantamista
ja taseen vahvistamista. Taloudellisesti
vahvana ja kannattavana yrityksenä
Atria pystyy kasvamaan, uusiutumaan ja
vastaamaan toimintaympäristön jatkuviin, nopeutuviin muutoksiin.

esimerkiksi sairauspoissaolokustannuksista ja työkyvyttömyysmaksuista.
Atrialla tekemättömän työn kustannus palkkasummaan nähden on laskenut
vuosina 2008–2014 jopa 38 prosenttia ja
sairauspoissaoloprosentti vähentynyt 3,6
prosenttiyksikköä. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden suhteelliset määrät ja eläkemenot vähentyneet yli 40 prosenttia.

Uudet
markkina-alueet

Yritysostot

600

ja rapiat on atrialaisten
kesätyöntekijöiden
määrä tänä vuonna.
Suurin osa kausityön
tekijöistä työskentelee
Nurmon tuotanto
laitoksella.
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Asiakkaan
ykkösvalinta
Atrian Food Service- ja vähittäiskaupan asiakasneuvottelijat sekä aluepäälliköt ovat onnistuneet työssään enemmän kuin hyvin. Viime vuoden lopulla
tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa FS- ja VK-tiimit rankattiin ykköseksi. Atrialla oli selvästi kilpailijoitaan
parempi henkilökohtainen myyntityö ja
asiakassuhteen hoito.

Vastaajat ovat arvioineet Atrian
yhteyshenkilöiden toimintaa kaikkiaan
12 eri kohdassa. Yhteyshenkilön luotettavuus ja kyky pitää lupaukset, aktiivisuus ratkaisujen tarjontaan, palveluhalukkuus, reagointi ongelmatapauksissa
ja kyky pitkäaikaisen asiakassuhteen pitkäjänteiseen hoitamiseen saivat erityistä
kiitosta.

ENNEN & NYT
Lihakeitto-resepti
1970-luvulla:

Atria tukee
merkittävästi
Suomen hiihto
urheilua
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Atria on tehnyt ainutlaatuisen yhteistyösopimuksen Suomen hiihtomaajoukkueen kanssa. Atriasta tulee sekä Suomen maastohiihtomaajoukkueen että
vuoden 2017 pohjoismaisten hiihtolajien
MM-kisojen kumppani. Atrian liha-, valmisruoka- ja siipikarjatuotteet tulevat
kisavieraille tutuiksi sekä vuoden 2017
MM-kisoissa että ensi talven Salpausselän MM-esikisoissa.

3 X UUTTA
1.

Ravintolakokki, Restonomi AMK Hanna
Sorvari on nimitetty 25.11.2015 alkaen
aluepäälliköksi Food
Service -organisaatioon.
Hannan vastuualueena on Food Service
-ravintolasektorin asiakkuudet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Hän
siirtyy Atrialle Fine Foods Oy:n avainasiakaspäällikön tehtävästä ja on tätä
aikaisemmin työskennellyt myyntineuvottelijana mm. Kespro Oy:ssä.

Aidot ja laadukkaat
Jyväbroiler-uutuudet
Mustapippuri-Merisuola Broilerinakki on aito luonnonkuorinakki laatua arvostaville. Käsinleikatusta reisipaistista valmistettu nakki on napakka koostumukseltaan. Täyteläistä broilerin aitoa makua täydentää
mustapippurirouhe. Lihaisan Jyväbroiler-nakin rakenteen vaatima lisärasva tulee rypsiöljynpehmeistä rasvoista.
Kuluttajien testisuosikki Kolme Juustoa Broileri
nakki on mainio vaihtoehto kuluttajille, jotka eivät
syö punaista lihaa. Tuotteen herkullisen rakenteen ja
suutuntuman salaisuus piilee korkeassa lihapitoisuudessa (79 %), napsahtavassa luonnonkuoressa sekä
kotimaisissa juustoissa (Edam, Emmental ja Gouda) ja
terveellisessä rypsiöljyssä.

Tarja Kukkola on nimitetty aluepäälliköksi
vk-myyntiorganisaatioon
27.11.2015 alkaen. Tarjan
vastuualueena on Pirkanmaan alueen vähittäiskaupat.
Eija Virtanen on nimitetty 1.1.2016 alkaen Key
Account Manageriksi
Atria Deli –organisaatioon. Eijan vastuualueena on VK-asiakkuudet
Satakunnassa, Pirkanmaalla, Hämeessä
ja Keski-Suomessa. Hän vastaa lisäksi
Food Service -sektorin erikseen määritellyistä asiakasketjuista. Eija on toiminut aiemmin Atria Food Service -organisaatiossa myyntipäällikkönä.

Ja vuonna 2016:

Katso lisää tuoreita reseptejä osoitteesta:
https://www.atria.fi/kokkaamo/reseptit/

MMM Patrik Lindholm
on nimitetty Atria Suomen henkilöstötoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja Atria Suomen
johtoryhmän jäseneksi
7.3.2016 alkaen. Patrik Lindholm on
aikaisemmin työskennellyt henkilöstöjohtamisen tehtävissä mm. Kokkolan
kaupungin ja UPM:n palveluksessa.

2.
3.

> Lue Jyväbroiler-nakin tarina maatilalta
ruokapöytään sivuilla 30-31.

Jäljitettävä naudan jauheliha
Atria vie edelläkävijänä tilamerkinnän myös jauhe
lihoihin. Atria Perhetilan Naudan Jauheliha 15 %
400 g on hienoksi jauhettua ja sen rasvapitoisuus on
vain 15 %. Tuotteen kohderyhmänä ovat etenkin lapsiperheet, jotka arvostavat maun lisäksi kotimaisuutta,
alkuperää ja terveellisyyttä.

Itämaiset keitot
Atria Chicken Soup Green Curry on täyteläinen lounaskeitto. Sen makumatkassa yhdistyvät suomalainen
broilerinliha ja aasialainen suutuntuma. Sopivasti tuliseen keittoon potkua antavat mm. kaffirlime, korianteri ja sitruunaruoho. Makuaste hot.
Atria Chicken Soup Red Curry on kermainen
uutuus, jossa ovat tasapainossa suomalainen broilerinliha ja thaikeittiön klassikkoaromit. Korianterin,
inkiväärin ja chilin harmoniaa pehmentävät kookoskerma ja nuudelit. Makuaste medium.
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Tällä palstalla valmistetaan suomalaista perinneruokaa uudella tavalla ajateltuna

UUSI TAPA AJATELLA

Tilliliha

HAPANIMELÄ
HERKKU
Hyvät asiat tunnistaa
siitä, että niiden ympärille
perustetaan yhdistyksiä ja
seuroja vaalimaan puhdasta
perinnettä muiden asiaan
vihkiytyneiden kanssa. Eräs
tällainen seura perustettiin
Etelä-Ruotsin Ystadiin,
jonka vanhassa vesitornissa
ruotsalaiset herkkusuut
harrastavat tillilihaa.
Teksti ja kuvat: Sari Tammikari

Keittiössä, jossa valmistetaan tillilihaa,
leijuu oikea tuoksujen sinfonia. Kipakka,
melkein hengityksen salpaava etikka
yhdistettynä kauan hautuneen lihan
muhevaan aromiin, sekä tuoreen tillin
ryydintuoksuun saa kielensivut kihelmöimään välittömästi. Suun kostuminen on automaattista.
Tästä luonnollisesta reaktiosta huolimatta tilliliha ei ole helppo rakastettava. Sen aiheuttamat muistot nostattavat toisten mieleen mitä oudoimpiin
paikkoihin piilotetut sitkeät ja rasvaiset
lihanpalat ja sen nolouden, kun jäi siitä
kiinni. Onnekkaammat taas muistelevat
äidin tai mummon hartaudella hauduttamaa kastikeruokaa, jota sai ottaa lisää
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niin monta lautasellista kuin tahtoi. Ja
kun arvovaltaisemman silmä vältti, lautanen nuoltiin puhtaaksi.
Kun on kerran oppinut inhoamaan
jotain, sen ylitse voi olla vaikea päästä.
Tästä tietoisina Jonas Wahlman, Ystadin vanhan vesitornin toimitusjohtaja
ja muutama muu gourmet –harrastaja
ja ammattilainen päättivät vuonna 2010
perustaa Tilliliha-Akatemian. Akatemian tarkoituksena on nostaa parjatun
ruokalajin profiilia, sekä kilpailuttaa
kokkeja vuosittain järjestettävässä kilpailussa.
– Viime vuosi jäi sairastumiseni takia
väliin mutta perinnettä jatketaan vielä,
kertoo Jonas Wahlman. Ja toivottaa
samalla suomalaiset kokit mukaan kilpailemaan. Kuuluuhan tilliliha vakaasti
molempien kansakuntien perinneruokavalikoimaan.
Jouni Toivanen on aina rakastanut
tillilihaa. Hän ei ole kovin ortodoksinen käytetyn lihalajin suhteen, koska
tärkeintä on menetelmä. Hyvän tillilihan voi valmistaa mistä tahansa hyvästä
ja pitkää haudutusta sietävästä lihasta.
Tällä kertaa Jouni käytti raaka-aineena
naudan rintaa. Valmiin annoksen esillepano on hämmästyttävä yhdistelmä
herkkää hippitunnelmaa ja juurevaa
maanläheisyyttä. Ja sellainenhan tillilihan perusolemuskin on. Kontrastien
rikastuttama.

4:lle
• 1 kg luullista vasikan/
naudanrintaa
• 10 kpl valkopippuria
• 2 pnt tilliä
• 1 kpl laakerinlehti
• 5 dl kylmää vettä
• 1 kpl porkkana
• 1 kpl keltasipuli
• 1 rkl voita
• 1 rkl vehnäjauhoja
• 1-2 rkl väkiviinaetikkaa
• 1-2 rkl sokeria
• 1 tl suolaa
• pari kierrosta valko
pippuria myllystä

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

Laita liha lämpöä kestävään
vakuumipussiin, lisää joukkoon pippurit, laakerinlehti,
kuoritut porkkanat, sipulit ja
tillin varret. Säästä loppu tillistä myöhempään käyttöön.
Lisää joukkoon kylmä vesi.
Kypsennä 75 asteessa 24 tuntia vesihauteessa. Jäähdytä
liha vakuumipussissa jäähauteessa.
Revi kypsä liha suikaleiksi
ja siivilöi liemi pussista kattilaan. Keitä lientä kunnes
jäljellä on 3 dl. Siivilöi liemi.
Sulata laakeassa kattilassa
voi ja lisää vehnäjauhot joukkoon. Lisää lihan haudutuslientä pienissä erissä
kokoajan sekoittaen. Keitä
kymmenen minuuttia. Mausta
kastike etikalla, sokerilla ja
suolalla sekä pippurilla. Laita
etikka ja sokeri välillä maistellen.

Ryöppää tilli kiehuvassa
vedessä 45 sekuntia ja sekoita
tehosekoittimessa kastikkeen joukkoon. Siivilöi kastike
ja laita kermasifoniin, lisää
kaksi panosta.

Perunagalette
• 4 kpl isoja perunoita
esim. Rosamunda
• 50 g voita sulatettuna
• ¼ tl suolaa
Leikkaa peruna ohuiksi siivuiksi ja stanssaa muotilla.
Asettele perunakiekot ympyrän muotoon leivinpaperille.
Voitele voisulalla ja mausta
suolalla. Laita toinen leivinpa-

Jouni Toivasen
tilliliha tarjotaan
rapean peruna
galeten kanssa.

peri päälle ja toinen uunipelti
painoksi. Paista painon alla
180-asteisessa uunissa
20 minuuttia. Poista paino
ja paperi ja paista vielä 10
minuuttia niin saat perunaan
kauniin värin.

1. Valitse vasikan tai
naudan rintaa.
Paistikin käy oikein
hyvin.

Etikka fluidgel
•
•
•
•
•

1 dl väkiviinaetikkaa
1 dl sokeria
2 dl vettä
ripaus suolaa
5 g gellania

Kiehauta kaikki aineet.
Jäähdytä hyytelö. Aja blenderissä fluidgeliksi. Siivilöi.

2. Laita liha lämpöä
kestävään vakuumipussiin. Lisää joukkoon pippurit, laakerinlehti, kuoritut
porkkanat, sipulit
ja tillin varret.

3. Revi kypsä liha
suikaleiksi.

4. Ryöppää tilli kiehuvassa vedessä 45
sekuntia.

5. Sekoita ryöpätty
tilli blenderissä siivilöidyn kastikkeen
joukkoon.
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TAPAS
– KATTEELLINEN YLLÄTYS
Tapas on pieni aperitiivipala ennen
isompaa ruokaa, joten tarkoitus ei ole
täyttää vatsaa vaan suunnata suoraan
herkuttelun ytimeen eli makuun.
Teksti: Miika Kaukinen
Kuvat: Juho Paavola ja Atria

E

spanjan ruokakulttuurista ponnistava ateriointitapa koostuu pienistä,
yllättävistäkin, suupaloista, joita
syödään ainakin alun perin käsin.
– Yleensä tapas on ilmakuivattua kinkkua, erilaisia oliiveja, aurinkokuivattuja tomaatteja, merenherkkuja ja pieniä salamimakkaroita. Ihan vielä tapas
ei ole koko Suomea valloittanut, mutta
teemme parhaamme, kertoo Ridderheims-tiimin myyntipäällikkö Jonne
Kupi.
Espanjan Kastilian kapakoille annettiin 1200-luvulla määräys peittää alkoholia sisältävä lasi kinkkusiivulla, kun
eräs kuningas oli huomannut, että ruuan
syöminen hankaloittaa humaltumista.
Espanjan tapa-sana tarkoittaakin alkujaan kantta tai katetta.
Sitä se merkitsee myös kauppiaille,
jotka tapas-kulttuurin omakseen ottavat.
– Ridderheims-tiimimme tehtävä on
saattaa tapas suomalaisten herkuttelijoiden ulottuville kootusti, täsmällisesti ja
runsaan reseptiikan kulttuuria kunnioittaen. Kauppiaat ovat avainasemassa.
Selvää on, että kaupan valikoimamielikuva ja erottuvuus kohentuvat tapasten
myötä.

Ridderheims-tiimin hyvän ruoan ammattilaiset vievät tapas-kulttuuria kentälle
hyvällä mielellä.
Tiimin jäsenet vasemmalta oikealle:
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MITEN HERKULLINEN IMAGO RAKENTUU?

• Eija Virtanen, Key Account Manager

– Hyvällä maulla. Muutaman sadan vuoden kokemuksella kasvanut ruokakulttuuri pitää sisällään vankan tiedon siitä,
mikä voisi olla hyvää. Ihmisten pitääkin
saada maistaa, ja siksi kaksinkertaistamme tuotemaistatuksiemme määrän
kaupoissa. Ne ovat toimineet hyvin ja
lisänneet myyntiä paljon, Kupi kertoo.
Toinen toimivaksi havaittu keino on
tapas-herkkujen keskittäminen ylipäätään johonkin. On turhauttavaa etsiä
tapakset viidestä eri paikasta ja pahimmillaan jopa eri kaupoista.
– Meillä on runsaasti kuluttajapakattuja ja tuoteryhmälogiikkaan soveltuvia tuotteita, mutta olemme havainneet
tapashyllykonseptin varsin toimivaksi.
Tapaksia myydään myös palvelutis-

• Tarja Karonen, Myyntineuvottelija
• Laura Hartzell-Kinnunen,
Product Manager
• Anne Malmberg, Aluepäällikkö
• Jonne Kupi, Myyntipäällikkö

keissä, joskus tapasbaareista tai tapasvaunuista irtotavarana. Tänä vuonna
Ridderheimsin tuotteita saa myös aiempaa pienemmistä tapasvaunuista.
MILLAINEN ON TAPASTEN SUOMI?

Ridderheims-tiimi on levittänyt
tapas-kulttuuria jo noin kolmen vuoden ajan kauppoihin ja ravintoloihin.
Laatu-tapaksia on nykyään myynnissä

kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja
länsirannikon ruotsinkielisellä alueella.
Herkuilla ruokitaan myös Itä-Suomen
turismia, vaikkakin matkailijamäärät
ovat vähentyneet.
– Alueelliset erot voivat olla jyrkkiä.
Yhdessä kaupungissa voi olla alueita,
joissa tapaksia myydään paljon, ja toisaalta myymälöitä, joissa tapakset eivät
kiinnosta. Meidän tehtävänä on olla
hereillä ja muuttaa valikoimaa tilanteen
mukaan, Kupi kertoo.
Siksi tiimissä on viisi hyvän ruuan
ammattilaista.
– Meitä kaikkia yhdistää koeteltu kenttäkelpoisuus. Olemme päivittäin yhteydessä asiakkaisiimme, uusiin ja vanhoihin. Näymme messuilla, maistatuksissa
ja tapahtumissa. Arkiset oivallukset
rikastuttavat työtämme.

•

Hyvä Ruoka
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