
	   Joulukuu 2013 
 
 
 
 
 
Ihmisten ruokatalossa valmistetaan herkkuja myös eläimille 
 
Kuopiolaisessa Best-In Oy:ssä tehdään töitä sen eteen, että parhaat ystävämme pääsisivät nauttimaan 
mahdollisimman korkealaatuisista raaka-aineista valmistetusta lisäaineettomasta ruuasta. Kotimaisuus 
ja tuoreus ovat Best In:n valtteja eläinruokamarkkinoilla. 
 
Best-In:ssä valmistetaan 21 erilaista koiran tuoreruokaa sekä monenlaisia makupaloja 
possunkorvista siansaparoihin. Koiran ruuat ovat päätuote, mutta tehtaassa tehdään 
ruokia myös kissoille. 
 
Kotimaista ja lisäaineetonta 
 
Tänä päivänä eläinruokamarkkinat ovat jatkuvasti kasvava, suuri kansainvälinen bisnes. 
Lemmikkiharrastus lisääntyy perheissä ja monet omistajat kiinnittävät usein enemmän 
huomiota eläimen ruokintaan, kuin omaan ruokavalioonsa. Best-In panostaakin jatkuvaan 
tuotekehittelyyn vastaten karvaturrien ja kattien uusiin tarpeisiin. Atria Oyj:n omistama 
koiran- ja kissanruokaa valmistava Best-In Oy laajentaa tuotevalikoimaansa 
tuoreruokatuotteista raakapakasteisiin (BARF). Best-In panostaa tuotannon 
kehittämiseen ja rakentaa pakastustunnelin sekä pakkasvaraston uusille 
raakapakastetuotteille. 
 
– Voimme puhua koiran- ja kissanruokien 
lähiruuasta. Lähes kaikki raaka-aineemme tulevat 
Suomesta ja usein vielä Kuopion lähistöltä. Vain riisi, 
soija ja maissi tuodaan ulkomailta. Kaikki raaka-
aineena käytetty liha on 100-prosenttisesti kotimaista. 
Kun nykyään suurin osa koirien tuoreruuista tulee 
Aasiasta, ovat Suomessa ja suomalaisista raaka-
aineista valmistetut,	   
lisäaineettomat tuotteemme arvossaan, toteaa 
toimitusjohtaja Kalle Hakala. 
Best-In:n valikoimissa on omat ruokansa niin 
pennuille ja pienille koirille kuin isoille, paljon 
energiaa vaativille koirille. Sopivia ruokia on 
lemmikeille, jotka syövät sekä lihaa että viljatuotteita, 
lihaa ja kasviksia ilman viljaa, kuin niillekin, joille 
sopii vain liharuoka. Koirien tuoreruuat 
pastöroidaan, eli esikypsennetään. Se takaa sen, että koiran herkku säilyy avaamattomassa 
pakkauksessaan kolmen kuukauden ajan. Esikypsennys vajaassa +100 C° asteessa myös 
parantaa raaka-aineiden sulavuutta koiran elimistössä ja pitää vitamiinihävikin 
minimaalisena. Raaka-aineiden luonnolliset vitamiinit säilyvät lopputuotteessa 
mahdollisimman optimaalisena eikä synteettistä vitamiinilisää tarvita. Kaikki koiran- ja 
kissanruokien raaka-aineet ovat elintarvikelaatua, joka soveltuu yhtä hyvin ihmisruuan 
valmistukseen. 
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Haukkuva ja naukuva maistajaraati 
 
Best-In:llä on viralliset eläinraadit, joilla uudet tuotteet testataan. 
– Teemme yhteistyötä Itä-Suomen yli opiston kanssa. Yliopiston ja tehtaanmyymälämme 
kautta valitut kissat ja koirat maistavat uusia ruokia. Lemmikin omistaja vastaa 
testikysymyksiin muun muassa sen mukaan, miten ruoka on lemmikille maistunut ja millä 
intensiteetillä koira tai kissa sitä syö. Omistaja arvioi tuotteesta myös esimerkiksi hajun ja 
ulkonäön, ja vastaa sitten 
kysymyksiimme verkossa olevassa vastaajapankissamme, kertoo laatu- ja kehityspäällikkö 
Sanna Kumpulainen. 
 
Faktalaatikko: 
Best-In Oy:n historia ulottuu vuoteen 1970, jolloin Atrian edeltäjänä Kuopiossa toimi 
osuusteurastamo Lihakunta. Se kehitti monille suomalaisille tutun koiranmakkaran, 
Mustin Murkinan. Ensimmäinen Best-In -merkin alla oleva koiranmakkara lanseerattiin 
toukokuussa 1977. Best In Oy siirtyi vuonna 2012 kokonaan Atrian Oyj:n omistukseen. 
Aiemmin omistajana oli myös HK Ruokatalo Oyj. Best-In on yksi Suomen suurimmista 
eläinruokavalmistajista ja kotimaisten koirien tuoreaterioiden ja makupalojen 
markkinajohtaja. Yrityksen liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 
kansainvälinen ISO 9001-sertifikaatti. 
 


