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Kana on nyt trendikästä  
ympäri maailmaa
Kanan kysyntä kasvaa edelleen ja yhä useam-
pi suomalainen valitsee ruokalautaselleen 
vaalean lihan. Hyvä niin, sillä kana taipuu mo-
neen arkisesta ruokailusta vähän fiininpään ja 
kaikkeen siltä väliltä. 

ATRIAN KOTIMAINEN kana variaatioi-
neen on helppo raaka-aine joka keittiöön. 
Myös kanan kierrätettävyys ruokalistoilla on 
omaa luokkaansa: se toimii hyvin salaateissa ja 
piirakoissa, mutta myös maailman tunnetuim-

missa ruokaklassikoissa. 
Monipuoliset ja korkealaatuiset tuotteet 

erilaisiin ja erikokoisiin keittiöihin ovat tärkeä 
osa keittiöiden helppoa ja mutkatonta arkea. 
Atrian kanavalikoima tarjoaa ammattilaisille 
laadukkaat joko valmiit tai valmistettavat 
tuotteet.

Huomaa, että maailman keittiöiden maut 
kiinnostavat nyt suomalaisia ruokailijoita. 
Erityisesti aasialaisen keittiön suosio kasvaa 
nopeasti. Seikkaile rohkeasti maailmalla ja 

yhdistä erilaisten ruokakulttuu-
rien makuja sesongin tuotteisiin. 
Esimerkiksi marinadit, kastikkeet 
ja dipit ovat helppo tapa päivittää 
tuttuja tuotteita ja tuoda ripaus 
maailmaa ruokalistoille. 

Atrian kana mahdollistaa suo-
raviivaisen tekemisen. Nauti siitä – 
ilman turhia kotkotuksia. 

ATRIA PERHETILALLISET seisovat ylpeinä 
tuotteidemme takana. Siksi jokaiseen Atria 
Perhetilan -pakkaukseen on merkitty, miltä 
maatilalta liha on peräisin. Voit siis luottaa sii-
hen, että liha on aina laadukasta, turvallista ja 
maukasta, sillä me takaamme sen nimillämme 
ja päivittäin tekemällämme työllä.

Atrian kanaketjussa on lähes 100 Hyvän 

Mielen Perhetilaa. Jokaisella tilalla on oma ta-
rinansa. Myös laitteet ja tekniikka voivat olla 
erilaisia. Yhteistä on vastuullinen toiminta: 
se näkyy mm. siinä, että päivittäiset askareet 
ovat hyvin samanlaiset joka tilalla. Linnuista 
huolehditaan yhteisesti sovitulla tavalla. Se 
takaa hyvät ja maukkaat sekä turvalliset ka-
natuotteet ja hyvän elämän linnuille.

Kanassa on!
B-vitamiinia ja seleeniäMuistille tärkeää B12-vitamiinia (kolmannes 

aikuisten päivittäisestä B12-tarpeesta tulee lihasta)Runsaasti proteiinia –  
kypsässä sadan gramman fileessä 27 g

Vain vähän rasvaa, mutta runsaasti ravintoaineita
2/3 pehmeää, terveydelle edullista rasvaa 

Tiedämme, mistä kanamme on 
kotoisin ja olemme siitä ylpeitä

4   syytä valita  
hyvän mielen kanaa

1.  Atrialaisilla kanoilla  
 on aina mukavat olot
Kiinnitämme erityistä huomiota kanalan läm-
mitykseen ja ilmanvaihtoon. Siksi pehku py-
syy kuivana ja kanojen jalkapohjat kunnossa 
– kuohkealla pehkulla lintujen on mukava 
kuopsutella ja kylpeä. 

2.  Kanamme syö 80 % kotimaista  
 rehua – ei antibiootteja
Ruokimme lintuja pääosin kotimaisella viljalla, 
kuten kuoritulla kauralla ja vehnällä. Lisäherk-
kuna on omalla tai lähitilalla viljeltyä kokojy-
vävehnää. Soijarouhetta on rehussa noin 10 % 
ja korvaamme sitä yhä enemmän kotimaisilla 
herneillä ja härkäpavulla. Tehokkaan tautisuo-
jauksemme ansiosta Atrian kana on ollut sal-
monellaton ja antibiootiton jo yli 10 vuotta! 

3. Kaikki sisään ja ulos kerralla
Emme tee lintujen hyvinvoinnin ja elintarvi-
keturvallisuuden kannalta haitallisia, mutta 
muissa maissa yleisiä harvennuksia – sen sijaan 

tuomme kanalaan ja viemme kanalasta aina 
kaikki kerralla läheiselle teurastamolle. Puh-
distamme, pesemme ja desinfioimme kanalan 
huolellisesti kasvatuserien välillä. 

4. Atrialainen kana on ympäristöteko
Atria on mukana kehittämässä ravinteiden 
tehokkaampaa kierrätystä ja hyötykäyttöä 
mm. Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon 
-hankkeella.

Tilalla syntynyt lanta hyödynnetään tar-
kasti peltoviljelyssä, aina viljelyssä olevien 
kasvien tarpeiden mukaan. Lannan levitystä 
säädellään tarkasti.

Globaalisti eläintuotanto kuluttaa paljon 
vettä, mutta Suomessa se ei ole ongelma. 
Vuosittainen sademäärä ylittää haihdunnan 
ja pohjavettä muodostuu lisää eikä meillä ole 
tarvetta kastella kasvustoja.

Lisäksi eläinten ruokinta perustuu kotimai-
seen rehuun ja kuljetusmatkat tiloilta teuras-
tamoille ovat lyhyitä.

Rintafilee
Murea ja lähes rasvaton rintafilee on 
kanan rintalihaksen uloin osa. Käytä 
kokonaisena tai käsittele ohuiksi leikkeiksi, 
jolloin liha kypsyy nopeasti pannulla tai 
grillissä. Hyödynnä rintafileestä leikattuja 
fileesuikaleita monipuolisesti ruuan-
laitossa. Kokonainen rintafilee kypsyy 
parhaiten uunissa, vaikkapa kermaisessa 
aurajuustokastikkeessa haudutettuna. 

Rintaleike
Rintaleike on rinta filee, 
josta on luu ja nahka tallella 
– fileeseen verrattuna 
runsaampi ja mehukkaampi 
maku! Kypsennä esimerkiksi 
uunissa rapeaksi paahtuva 
nahkapuoli ylöspäin 
käännettynä ja mausta 
vaikka piilottamalla mauste-
seos tai tuoreita yrttejä 
nahan ja lihan väliin. 

Koipinuija
Koipinuijan ympärillä on 
nahkaa, joka muuttuu 
uunissa paahtamalla rapean 
tummanruskeaksi. Lihan 
keskeltä löytyy paksu luu, 
joka antaa palalle kauniin 
ulkomuodon ja pitää lihan 
mehukkaana. Koipinuijassa 
on siipipalaan verrattuna 
enemmän lihaa. Paksu 
koipipala kypsyy parhaiten 
uunissa, mutta sopii 
esikypsennettynä myös 
grillaukseen. Koipinuija on 
oivallista naposteluruokaa.

Sisäfilee
Ruhon murein osa. Sisäfileessä ei ole juuri 
lainkaan näkyvää rasvaa tai kalvoja, joten se 
sopii myös juhlavampaan ruokailuun. Pujota 
vartaaseen esimerkiksi yhdessä kasvisten, 
sienien ja punaisen lihan kanssa. Tai kääri 
pekoniin, jolloin se on grilliherkkujen aatelia.

Siipipala
Varsinaisen siiven lisäksi siipipalaan kuuluu 
myös nuijamainen olkavarsi. Grillin lisäksi 
voit kypsentää siiven myös rasvakeittimessä 
ja antaa siivelle rapean ja maustetun 
kuorrutteen. Rapeaksi grillattu siipipala 
on myös helppoa naposteluruokaa.

Paistileike
Paistileike on luuttomaksi 
ja nahattomaksi leikattua 

broilerin reisipala. Fileisiin 
verrattuna siinä on 

enemmän rasvaa, joka 
tekee lihasta mehukasta. 

Käytä myös suikaleina. 
Saat paistileikkeestä 
meheviä varraspaloja 

kun leikkaat ne kahteen 
osaan. Liha on fileisiin 

verrattuna runsaamman ja 
täyteläisemmän makuista, 
voit siksi huoletta maustaa 

voimakkaammin! 

Reisikoipi
Reisikoipi on perinteinen ja 
melko edullinen ruhonosa, 
joka soveltuu hyvin 
arkiruokailuun. Sisältää 
runsaasti rasvaa – liha on 
maukasta ja mehukasta! 
Kypsyy vaivattomasti 
uunissa tai grillin ylätasolla. 
Kanakeittoa valmistettaessa 
nahan ja luut voi helposti 
poistaa keittämisen jälkeen.

Tunnetko kanan osat?



Kun kanat 
voivat hyvin, 

hiilijalanjälki on pieni.

Näet sen pakkauksessa.

Alkutuotanto
■ Rehut
■ Lanta ja kuivikkeet  
■ Energia 
■ Kuljetukset 

Tuotteiden valmistus
■ Energia  
■ Pakkausmateriaalit 
■ Jätteiden käsittely 
■ Muut

Näistä se 
muodostuu:

Se on yli 50 % pienempi  
kuin kansainvälinen keskiarvo.

Hiilijalanjälki
2,2 kg CO2e/kg

C0 M100 Y76 K13 C89 M0 Y96 K30

ALKUTUOTANNON JA JALOSTUSVAI-
HEEN hiilijalanjäljen laskenta auttaa ymmär-
tämään mistä päästöt syntyvät ja miten niitä 
pienennetään.

Laskenta on toteutettu yhteistyössä Envi-
tecpolisin asiantuntijoiden ja atrialaisten per-
hetilojen kanssa. 

Laskenta on suoritettu noudattaen ISO 
14040 ja ISO 14044 standardeja ja Product 
Environmental Footprint (PEF) -ohjeistusta. 
Alkutuotannon osalta olemme hyödyntäneet 

Cool Farm Tool-ohjelmaa, jonka pohjana on 
IPCC-laskentametodologia ja kattava tutki-
mustieto.

Pyrimme yhtenäistämään laskentaa Luon-
nonvarakeskuksen ja muiden alan toimijoiden 
kanssa.

Merkintä tulee GN-pakattuihin miedosti 
suolattuihin ja naturelleihin kanatuotteisiin 
1.9.2021 ja muihin pakkauskokoihin sekä ma-
rinoituihin kanatuotteisiin 1.1.2022 alkaen. 
Lue lisää www.atria.com/vastuullisuus.

Nyt merkintä hiilijalanjäljestä 
kanatuotteisiin

Miksi antibiootittomuus  
on niin tärkeää?

Atrialaisen kanan hiilijalanjälki

SYY ON yksinkertainen – antibioottien liial-
linen käyttö kiihdyttää antibiooteille vastus-
tuskykyisten bakteereiden syntymistä. Kun 
antibiootteja käytetään maltillisesti tai ei ol-
lenkaan, pienenee todennäköisyys superbak-
teerien syntymiselle ja leviämiselle. 
Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut 
antibioottiresistenssin leviämisen yhdeksi suu-
rimmista globaaleista terveysuhkista.

Miten Atria voi olla varma, ettei  
broilereille ole annettu antibiootteja?
Antibioottien käyttöä valvovat Eviran viran-
omaiset ja kuntien eläinlääkärit sekä Atrian 
eläinlääkärit. Lääkkeitä määrätään vain sairaille 
eläimille eläinlääkärin tekemän diagnoosin pe-
rusteella – ei siis ennaltaehkäisevästi rehun tai 
juomaveden mukana kuten monissa muissa 

maissa. Atria Perhetilojen kasvattamien lin-
tujen hyvä terveys selittyy hyvillä elinolosuh-
teilla, asianmukaisella ruokinnalla, huolellisella 
hygienialla sekä systemaattisella eläintautien 
ehkäisyllä. 

Miksi suomalainen kana  
on vastuullinen valinta? 
Meillä ei paikata puutteellisia kasvatusolosuh-
teita ja ylisuurta eläintiheyttä lääkkeillä. Hy-
vien kasvuolosuhteiden ansiosta linnut voivat 
hyvin ja pysyvät terveinä eivätkä tarvitse an-
tibiootteja. Siksi Suomi on edelläkävijä anti-
bioottivapaan lihan tuottamisessa. 
Suomessa kanojen hyvinvoinnista huolehdi-
taan niin tarkasti, etteivät ne sairastu infekti-
oihin, joita on syytä lääkitä antibiooteilla. 

Tiesitkö, että
• Kananlihalla on muita kotieläintuotteita 

pienempi hiili- ja vesijalanjälki. 
• Atrian kanan hiilijalanjälki on 50 % 

kansainvälistä tasoa alhaisempi.
• Kana käyttää rehun hyväkseen tehokkaasti ja 

kierrätämme lannan ravinteeksi pelloille.

• Lämmitämme kanalat pääosin 
uusiutuvalla energialla. 

• Käytämme kanan elintarvikkeeksi lähes kokonaan 
ja hyödynnämme sivutuotteet lemmikkien ruoaksi.

• Atrian perhetiloilla ei käytetä antibiootteja.
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RESEPTIN KEHITTI Glamour Maga-
zinen toimittaja Italian matkansa jälkeen. 
Hän antoi reseptin työtoverilleen, joka 
valmisti ruoan poikaystävälleen. Seurauk-
sena kihlajaiset. Kun uutinen tuli ilmi, kiersi 
resepti toimistossa ja kolmea työtoveria 
kosittiin heidän tarjottuaan kosiokanaa.

Myöhemmin päätoimittaja kuuli an-
noksesta ja siitä mitä se oli saanut aikaan. 
Hän julkaisi reseptin vuoden 2003 jou-
lukuun numerossa nimellä Engagement 
Chicken – pian toimitukseen tulvi kirjeitä 
naisilta jotka kertoivat poikaystäviensä re-
aktioista annoksen syötyään. Jopa 70 paria 
oli mennyt naimisiin kosiokanan ansiosta. 

KUULUISA amerikkalainen radioaaltojen 
rääväsuu ja kestopoikamies Howard Stern 
oli vannonut, ettei koskaan enää menisi 

naimisiin. Hänen tyttöystävänsä kuitenkin 
näki Glamourin reseptin ja valmisti kosioka-
naa. Pahaa aavistamaton Stern ylisti ruokaa 
suorassa lähetyksessä, johon hänen juonta-
japarinsa totesi, että ansa on viritetty. Eräs 
shown kuuntelija soitti lähetykseen ja kertoi 
annoksen historian. Tämän kuultuaan Stern 
soitti suorassa lähetyksessä tyttöystäväl-
leen, joka väitti halunneensa tehdä ruoan, 
koska se näytti herkulliselta ja yksinker-
taiselta valmistaa. Hän tosin kertoi myös 
miten romanttiseksi Stern muuttui sitä 
mukaa, kun ateria eteni. Kaksi vuotta myö-
hemmin hän meni kihloihin Sternin kanssa.

Kuka vielä kehtaa väittää ettei oikean-
lainen ruoka, oikeanlaisessa paikassa olisi 
romanttista? Kokeile jos uskallat!

Kokeile kosiokanaa jos uskallat!
Määrä Ainesosa Tilauskoodi

1 kplwv Atria Kokonainen Kana 
Pintamaustettu Suolattu 1xn17kg 2378125600008

50 g voita

pippurisekoitusta

suolaa

2 kpl pientä sitruunaa

Koristeluun

4 kpl rosmariinioksia

4 kpl salvian oksia

8 kpl timjamin oksia

1 ruukku lehtipersiljaa

Kosiokana-resepti

Esilämmitä uuni (200 °C).

Hiero pehmeä voi kanan pintaan ja mausta pippurisekoituksella ja suolalla. 

Rei’itä pestyt, pienet sitruunat haarukalla ja työnnä broilerin sisään.
Aseta broileri ritilällä uunivuoan pohjalle ja laita uuniin. Laske lämpöä 175 °C:een.

Paahda 15 min ja käännä broileri rintapuoli ylöspäin. Työnnä reiteen 
paistolämpömittari ja laita takaisin uuniin. Paahda kunnes lämpömittarin lukema 
on yli 75 °C ja haarukalla pistettäessä lihasneste on kirkasta (n. 60 min).

Anna levätä 10 min ja paloittele. Kaada vuokaan kertyneet nesteet 
kananpalojen päälle. Koristele yrteillä ja sitruunanviipaleilla.

Onnea kosintaan!

➊
➋
➌
➍
➎

➏


