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HK Ruokatalo täyttää 100 vuotta vuonna 2013. Matka 
Lounais-Suomen Osuusteurastamosta kansainvälisesti 
merkittäväksi, pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi on 
ollut pitkä, ja toisaalta taas ei. Kaiken pohjana on yhä 
luottamus, joka syntyy vastuullisesta toimin-
nasta ja ulottuu kotitiloilta omien asiakkaiden 
ja heidän tarpeidensa tuntemiseen. 

Juuremme ovat yhä suomalaisessa lähi-
ruuassa. Kansainvälistyminen on tuonut lisää 
niin vastuuta kuin mahdollisuuksia. Haluam-
me olla asiakkaillemme kumppani, joka kul-
kee kehityksen etulinjassa ja vastaa omalla 
tuotannolla sekä tuotantolaitoksillaan ruuan 
saatavuuden, tuoteturvallisuuden ja jäljitet-
tävyyden nykyajan vaatimuksiin unohtamatta 
omaa identiteettiä.

Vuonna 2012 HKScan on pohjoiseurooppalainen toi-
mija. Toiminta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Viros-
sa ja Puolassa luo puitteet hyvän ruuan tuottamiselle ja 
uusille mahdollisuuksille kehittää ruokaosaamista myös 
kansainvälisille markkinoille. Yhtiön kehittämä Rypsipor-
sas®, merkittävä liha-alan innovaatio moneen vuosikym-
meneen, on yksi esimerkki huippuosaamisesta. Olemme 
ylpeitä sen saamasta menestyksestä ja konsepti on onnis-
tuneesti lanseerattu myös Ruotsin markkinoilla. Suoma-
laisiin ruokatekoihin kuuluu monia rakastettuja tuotteita. 
Niistä yksi, ja ehkäpä tunnetuin, HK Sininen Lenkki® täyt-
tää 50 vuotta vuonna 2013. Merkkipäivää juhlistetaan eri-
tyisesti Kansallisena lenkkipäivänä elokuussa 2013.

Osaaminen ja hyvä maku ei tunne nykyään rajoja, ei 
tuntenut silloinkaan, kun Lounais-Suomen Osuusteuras-
tamo vei suomalaista laadukasta porsaanlihaa, pekonia 
Englantilaisille jo 1930-luvulla. Nyt kansainvälistyminen 

luo yhtiölle mahdollisuuden rakentaa suoma-
laisille asiakkaille entistäkin parempi tarjooma 
pohjoiseurooppalaisesta ruokaosaamisesta 
– tuoda saataville uusia tuotteita, makuja ja 
ruokatrendejä. HKScanin roolina on olla jat-
kossakin suomalaisen ruokakulttuurin kehit-
täjä. Iso ruokatalo haluaa kantaa vastuunsa 
myös Suomen kansantalouden ja -terveyden 
vahvana tukijana, kansainvälistyminen tuo 
siihen oman mausteensa. 

Vuonna 2013 yhtiö panostaa myös toimi-
tusvarmuuden lisäämiseen entisestään. Tässä 

avain on asiakaskumppanuuden ja yhteistyön syventä-
minen edelleen. Toisin sanoen, haluamme tulla asiakkai-
demme kanssa entistä paremmiksi ennustajiksi ja luoda 
tähän välineet. Tarkkuus tarkoittaa toimitusvarmuuden 
lisääntymistä ja hävikin vähentämistä koko tuotantoket-
jussa. Kyse on siis mitä suuremmassa määrin vastuulli-
sesta tekemisestä.

HK Pro on lupaus hyvästä palvelusta. Osaamistason 
nostaminen on meille arkipäivää ja ajan hermolla pysy-
minen velvollisuus, kun haluamme pysyä asiakkaidemme 
kanssa ruoka-ammattilaisuuden kärjessä.

Mikko Karell

KANSAINVÄLISESTI,  JUURIA UNOHTAMATTA
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HK – TEKEMÄSSÄ
SUOMALAISEN RUUAN HISTORIAA

HKScanin ja suomalaisen ruuan 
historia sekä maamme elintarvi-
keteollisuuden kehittyminen ovat 
kulkeneet rinnakkain viimeisen sa-
dan vuoden ajan. Yhtiö varttui siinä 
osassa Suomea, missä maatalous ja 
karjanhoito ovat olleet perinteises-
ti vahvoja ja missä suurimittainen 
elintarvikkeiden tuotanto on ollut jo 
varhain jokapäiväistä työtä. 

Lihan viennin historia HKScanis-
sa juontaa juurensa aina vuosisadan 
alkuun, 1910-luvun lopulle. Yhtiö 
harjoitti jo varhain myös laajaa tuk-
kukauppaa, joten tie vahvaksi kan-

sainväliseksi pohjoiseurooppalaisek-
si ruokataloksi on valittu jo varhain. 

Historiansa varrella HKScan on 
tuonut markkinoille kymmeniä suo-
malaisten suosikkituotteita – sen ta-
varamerkit kuten Popsi® nakit, Ame-
rikan Pekoni® ja HK Sininen Lenkki® 
ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi  
yhteistä ruokahistoriaa ja jopa puhe-
kieltä. 

HK:n kulkema historiallinen tai-
pale on vaiherikas ja jännittäväkin: 
Teknologia on vuosien saatossa eden-
nyt harppauksin ja helpottanut niin 
makkarantekijää, tuoteturvallisuutta 

kuin vaikka ravintoloitsijaa. Suoma-
lainen maatalous ja elintarviketeol-
lisuus on kokenut matkan varrella 
täysmullistuksen. Suomen liityttyä 
EU:n jäseneksi ja markkinoiden va-
pauduttua aiemmin vallalla olleesta 
tuotantolähtöisestä lihateollisuudes-
ta on kehittynyt nykyisenkaltainen 
markkinaohjautuva kulutustavaroi-
den valmistaja. 100-vuotisen histori-
an aikana ovat muuttuneet myös niin 
suomalainen arki kuin työelämä. Kai-
ken muun ohella makutottumukset 
ovat laventuneet ja ruuan terveydel-
liset vaatimukset nousseet.

LSO:n myymälä Turun kauppahallissa 1920-luvun lopulla.

3



4

1913 Lounais-Suomen 
Osuusteurastamo 
perustetaan.

Ruokahistoriaa ja maailmantapahtumia

19201910

1917 Suomi 
itsenäistyy.

1919 Ensimmäiset LSO:n 
naudanlihaerät laivataan 
Turun satamasta Ruotsiin.

1913 Parikymmentä karjankasvat-
tajaa perustaa Lounais-Suomen 
Osuusteurastamon (LSO)

1917 Suomi itsenäistyy

1919 Ensimmäiset LSO:n naudanli-
haerät laivataan Turun satamasta 
Ruotsiin

1921 Pitkään harkittuaan yhtiö 
hankkii vuonna 1921 ensimmäisen 
autonsa lihankuljetusta varten 

1930-luku Yhtiö vie miljoonia kiloja 
pekonia Englantiin, eletään viennin 
kulta-aikaa. Teknisesti vaativa 
säilyketuotanto aloitetaan. Vuosi-
kymmenen lopulla yhtiö tuottaa jo 
yli miljoonakiloa makkaraa - hieno 
saavutus aikana, jolloin makkaran 
valmistus oli käsityötä melkein 
alusta loppuun.

1933 Yhtiö alkaa valmistaa eines-
keittiössään kaalikääryleitä.

1939 Talvisota syttyy

1940-luku Sota-aika ja sen jälkei-
nen pula hankaloittavat maatalo-
utta ja elintarviketuotantoa monin 
tavoin. Valtiollinen hintasäännöste-
ly syö tuotannon kannattavuutta.

1947 Lihan hintasäännöstely pure-
taan ja paluu normaalielämään saa 
lisää vauhtia. 

1

4
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1930 1940

1939 Talvisota syttyy.

1933 Yhtiö alkaa valmis-
taa eineskeittiössään 
kaalikääryleitä.

1947 Lihan hintasäännöstely 
puretaan.

1. Lounais-Suomen Osuus-
teurastamon ensimmäinen 
auto, Republic-merkkinen.

2. Näyttelyosasto vuosi-
mallia 1922.

3. Lihan leikkaamista
Marschanilla Viipurissa, 

1930-luvulla. 
4. Makkaraa käsityönä Turun 
makkaratehtaalta 30-luvulla.

5. Sianlihaa lastataan
Ruotsiin Turun satamassa 

v. 1954.

2

4

3

5
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1950 1960

1950-luku  Sodanjälkeisestä asu-
tustoiminnasta johtuen vuosikym-
menen alussa Suomessa on karjaa 
enemmän kuin koskaan ennen. 
Jalostusteollisuus laajenee entises-
tään Suomessa. Katse suunnataan 
kotimaan markkinoiden kasvatta-
miseen. Jääkaapit yleistyvät kotita-
louksissa. Ruuan kuluttajamainonta 
ottaa ensiaskeleitaan Suomessa. 
Varsinaisia merkkituotteita ei vielä 
ole, joten useimmiten kehutaan 
tuotteiden laatua yleisesti.

1952 Olympialaiset Helsingissä.

1952 LSO:n oma myymäläverkko on 
laajimmillaan ja kattaa 74 myymä-
lää.

1953  ”Miksi rasittaa perheenemän-
tää?”, kysytään LSO:n lihasäilyke-
mainoksessa.

1956 Kekkonen valitaan Suomen 
tasavallan presidentiksi

1956 Tuotemerkkien aika alkaa, 
kun LSO ottaa valmistusohjel-
maansa ilmakuivatun meetvurstin, 
”Tohtorin erikoiskestomakkaran”, 
joka nousee suosioon.

1960-luku Muutosten aikaa. Työt-
tömyys Suomessa kasvaa, maalta-
muutto kaupunkeihin ja Ruotsiin 
kiihtyy. Kaupan keskusliikkeet pa-
nostavat omaan lihateollisuuteen ja 

kilpailu vähittäiskaupassa kiristyy. 
Merkkituotteiden voittokulku liha-
alalla alkaa. LSO uudistaa toiminta-
rakenteensa ja keskittää tuotantoa 
Turkuun. Sikaloiden pikkupossujen 
saannin turvaamiseksi aloitetaan 
porsasvälitys. Sianlihan kulutusta 
edistetään ja pian se ohittaakin 
naudanlihakulutuksen.

1963 HK Sininen Lenkki® tuodaan 
markkinoille. Samana vuonna 
myyntiin tulee myös Kupittaan 
Lenkki, joka jää sittemmin unho-
laan.

1964 LSO laajentuu fuusioiden 
kautta, kun Länsi-Uudenmaan 
Osuusteurastamo sulautuu siihen.

6

1952 Olympialaiset 
Helsingissä.

1956 Kekkonen valitaan Suomen tasavallan presi-
dentiksi ja LSO:n ”Tohtorin erikoiskestomakkara” 
nousee suosioon.

1963 HK Sininen Lenkki® 
tuodaan markkinoille.
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1970

1. Satahämeen Osuus-
teurastamon kiuaslenkki v. 1958.

2. LSO:n säilykkeitä, 
1960-luvun puoliväli.

3. Etelä-Suomen Osuusteurastamon 
myyntiauto, 1960-luvun alku.

4. Presidentti Kekkonen vierailee 
Marschanilla.

1

2

3
4
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1968 Popsi-tuotteet tulevat markkinoille. 
LSO alkaa ensimmäisenä Suomessa val-
mistaa kuorettomia nakkeja.

1969 Keskiolut elin-
tarvikeliikkeisiin.

1972 Camping-
grillimakkara
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1968 Popsi-tuotteet tulevat mark-
kinoille. LSO alkaa ensimmäisenä 
Suomessa valmistaa kuorettomia 
nakkeja, jotka nousevat suureen 
suosioon.

1969 Keskioluen myynti elintarvi-
keliikkeissä mahdollistuu lainmuu-
toksen myötä.

1970-luku Valmisruokateollisuu-
dessa eletään suuren kasvun aikaa. 
Työpaikkaruokailu yleistyy, samoin 
naisten työssäkäynti. Elintaso 
nousee ja elämän helpottaminen 
kotikeittiöissä on trendi, joka huo-
mioidaan myös elintarviketeollisuu-
dessa. Suomalaisten etelänmatkai-
lu lisääntyy ja erityisesti Espanjasta 
otetaan myös ruokavaikutteita.

1971 LSO laajentuu fuusioiden kaut-
ta, kun Etelä-Suomen Osuusteuras-
tamo sulautuu siihen.

1972 Camping-grillimakkara tuo-
daan markkinoille ja siitä kehkey-
tyy grillijuhlien kestosuosikki ja 
retkeilijöiden vakioeväs.

1975 Osuusteurastamot yhdessä 
keskusliikkeensä kanssa ostavat 
Keskon ja Erkki Salonojan omis-
taman Helsingin Kauppiaat Oy:n. 
Kauppaan sisältyy HK:n tuliterä 
suurteurastamo Forssassa.

1976 Kabanossi-grillimakkara tuo-
daan markkinoille ja tekee itseään 
tunnetuksi lihaisuudellaan.

1980-luku Broileri muuttuu 
messujen ja yleisötapahtumien 
grilliherkusta kotikeittiöiden arjen 

1976 Kabanossi-
grillimakkara

1981 LSO perustaa Broilertalo 
Oy:n Säkylään.

1982 Kekkosen presidentti-
kausi päättyy.

1980

monikäyttöiseksi raaka-aineeksi. 
Sen kulutus moninkertaistuu ja 
tuotekirjo laajenee kokonaisesta 
pakastetusta broilerista tuoreeksi 
ja usein luuttomaksi käsitellyksi, 
valmiiksi leikatuksi ja maustetuksi 
lihaksi. Mikroaaltouunit tulevat 
Suomeen. Pitsabuumi kiihtyy niin 
ravintoloissa kuin kotikeittiöissä. 
Ravintolasuosikkeja ovat yhä erilai-
set leikkeet ja kotiruokien ykkönen 
lihapullat.

1980 HK Sininen Lenkki® rekisteröi-
dään tuotemerkkinä. Jo 1970-luvul-
la vakiintuneen suuren suosionsa 
ansiosta siitä on tullut osa puhe-
kieltä.

1980 HK Sininen Lenkki® rekis-
teröidään tuotemerkkinä.

1

8
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1988 HK Ruokatalo syntyy, kun LSO-osuuskunta 
yhtiöittää teollisuutensa ja markkinointinsa.

1991 Euroopan nykyaikaisin ja EU:n 
vaatimukset ennakoiva HK Ruokatalon 
tehdas vihitään käyttöön Vantaalla.

1990

1981 LSO perustaa Broilertalo Oy:n 
Säkylään.

1982 Kekkosen presidenttikausi päättyy.

1985 SOK luopuu lihateollisuudestaan, 
LSO ja muut osuusteurastamot ovat 
ostajina.

1987 Eero Mäkelän luotsaama Palace 
Gourmet saa Michelin-tähden.

1988 HK Ruokatalo syntyy, kun LSO-
osuuskunta yhtiöittää teollisuutensa ja 
markkinointinsa. Yhtiöllä on tuotanto-
laitokset Turussa, Forssassa, Salossa, 
Lahdessa ja Keravalla, myyntitoimisto 
Helsingissä ja tytäryhtiöt Säkylässä ja 
Tammisaaressa.

1989 Neuvostoliiton presidentti Gorbat-
shov soittaa 26. lokakuuta Nokian kän-
nykällä ensimmäisen kännykkäpuhelun 
Suomesta Moskovaan.

1. Vähittäismyymälä
Hangossa v. 1971

2. LSO:n saunamakkaroiden 
myyntikärry, 1960-luku.

3. TLK:n ja Lihapihan
messuosasto, 1970-luku

4. Vähittäismyymälä 
Forssassa v.1971

5. Eläinvälitysauto v. 1985
6. Popsi-grillilenkki 

pussissa v. 1970.

2

4

3

5

6
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1997 HK Ruokatalo nimi otetaan 
käyttöön ja konsernin emoyhtiö HK 
Ruokatalo Oyj listautuu Helsingin 
pörssiin.

1998 HK Ruokatalon kansainvälis-
tyminen alkaa, kun se ostaa virolai-
sen AS Rakvere Lihakombinaatin.

1999 Terveysvaikutteiset ruoat 
nousevat päivän puheenaiheeksi. 
Tasapainottaviin probiootteihin 
perustuvat HK:n majoneesisalaatit 
lanseerataan.

2000-luku Fuusiokeittiön buumi 
taittuu, ensin maailmalla sitten 
Suomessa. Ruuan terveellisyys ja 
raaka-aineiden alkuperä kiinnostaa. 
Pohjoismainen keittiö on kovassa 
nousussa ja kiinnostus viinin ja ruu-
an yhdistämistä kohtaan kasvaa. 
Suomeen nousee paljon erikoistu-
neita ja paikallisia pientuottajia. 
Vuosikymmenen lopussa kööpen-
haminalainen, pohjoismaiseen ruo-
kaan erikoistunut Noma valitaan 
maailman parhaaksi ravintolaksi

2000 HK Ruokatalo tuo markki-
noille terveelliset HK Linobene® 
-tuotteet.

2001 HK Ruokatalo ostaa viron 
suurimman siipikarjayrityksen, AS 
Talleggin.

2002 Euro otetaan käyttöön käteis-
valuuttana 12:ssa EU-maassa, myös 
Suomessa.

2004 HK Ruokatalo Group ja tans-
kalainen Danish Crown aloittavat 
yhteistyön puolalaisen lihatalo 
Sokolówin omistuksessa ja nouse-
vat enemmistöksi.

2005 Hans Välimäen luotsaamalle 
Chez Dominique-ravintolalle anne-
taan kaksi Michelin-tähteä.

2007 HK Ruokatalon toiminta 
laajenee Ruotsiin. Yhtiö ostaa Scan 
AB:n, joka on Ruotsin suurin liha-
alan yritys. Lisääntyneen kansain-
välisyyden vuoksi HK Ruokatalo 
Group muuttaa nimensä HKScan 
Oyj:ksi.

2010 Tanskan suurin siipikarjayhtiö 
Rose Poultry A/S siirtyy yritys-
kaupassa HKScanille. Konserni on 
Pohjois-Euroopan johtavia ruokayh-
tiöitä.

2011 HK Rypsiporsas® tuodaan 
markkinoille vuosien kehitys
työn jälkeen. Mikkelissä toimiva
lihavalmisteyhtiö Järvi-Suomen 
Portti Oy siirtyy yrityskaupassa 
HK Ruokatalolle. Konsernin 
Suomen markkina-alueen liike-
vaihto on nyt 812,4 miljoonaa 
euroa, joka on 31,8 prosenttia 
koko konsernin liikevaihdosta.

2012 Suurin ruokatrendi Suomessa 
liittyy aitoihin makuihin oli sit-
ten kyse itämaisista mauista tai 
supisuomalaisesta ruuasta. HK 
Rypsiporsas® Ylikypsä kylki niittää 
suosiota ammattikeittiöissä. Myös 
pitkään haudutettavien edullisem-
pien ruhonosien kysyntä kasvaa, 
kun haetaan rehellisiä makuja.

1990-luku Alkava talouslama vai-
kuttaa Suomessa lihan kulutukseen 
ja ruokakulttuuriin. Lihankulutus 
kääntyy muutamaksi vuodek-
si laskuun. Yksi ajan ruokailmiö 
ovat edulliset kebab-paikat, joita 
perustetaan kaikkialle Suomeen. 
Sous vide -menetelmä lyö suoma-
laisissa ammattikeittiöissä itsensä 
läpi ja kypsien lihatuotteiden määrä 
kasvaa. Aluksi valikoimaan kuuluu 
lähinnä valmiita lihakastikkeita. 
Crosskitchen tai fuusiokeittiö on 
yksi vuosikymmenen ammattiter-
meistä. Sillä tarkoitetaan erilaisia 
etnisten ruokien ja vaikutteiden 
tuomista yhteen. Kariniemen help-
pokäyttöiset marinoidut fileesuika-
leet mullistavat suomalaisperhei-
den ruokailutottumuksia.

1991 Euroopan nykyaikaisin ja EU:n 
vaatimukset ennakoiva HK Ruo-
katalon tehdas vihitään käyttöön 
Vantaalla elokuussa. 

1993 Kariniemi Oy:n siipikarjateol-
lisuuden ja Kariniemen tavaramer-
kin osto. HK Ruokatalon Broiler-
talo nousee Suomen suurimmaksi 
siipikarjayhtiöksi. 

1994 Internet leviää räjähdysmäi-
sesti Suomessa, kun yhteyksiä ale-
taan tarjota myös kotitalouksille.

1995 Suomi liittyy EU:n jäseneksi, 
lihan hinta putoaa 20 prosenttia. 
Ala joutuu sopeutumaan markki-
noiden suurimpaan äkkimuutok-
seen sitten toisen maailmansodan. 
HK Ruokatalo avaa Pietarissa 
edustuston nimeltä HK Foods.

1996 Suomessa eletään kovaa 
texmex-buumia, tortilloja, tacoja ja 
burritoja täytellään niin koti- kuin 
ravintolakeittiöissä.

2000

1995 Suomi liittyy 
EU:n jäseneksi, 
lihan hinta putoaa 
20 prosenttia.

1997 HK Ruoka-
talo Oyj listautuu 
Helsingin pörs-
siin.

1999 Terveysvaikutteiset 
ruoat nousevat päivän 
puheenaiheeksi. 

2007 HK Ruokatalon 
toiminta laajenee Ruot-
siin. Yhtiö ostaa Scan 
AB:n, joka on Ruotsin 
suurin liha-alan yritys.

10
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2010

2011 HK Rypsiporsas® tuo-
daan markkinoille vuosien 
kehitystyön jälkeen.
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SIKAMAISEN 
HYVÄÄ POSSUA

HK Ruokatalon laillistettu ravitse-
musterapeutti Soile Käkönen puhuu 
rypsiporsaasta mielellään ja paljon. 
Eikä ihme, sen avulla suomalaisten 
lautasilta on vähentynyt yli 100 000 
kiloa terveydelle haitallista kovaa ras-
vaa, kun verrataan vuoden 2011 tilan-
netta vuoteen 2007. HK Rypsiporsas® 
koskettaa innovaationa suomalaisen 
ruokailun arkea, sillä 96 % kaikista 
suomalaisista syö lihaa. Määrästä 
puolet on porsaanlihaa.

Käkönen on ollut alusta saakka 
mukana HK Ruokatalon ammatti-
laisjoukossa kehittämässä Rypsi-
porsasta.  Innovaatiota, joka oli yksi 
syy siihen, miksi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos (THL) päätti myöntää 
vuoden 2012 Kansanterveyspalkin-

non valtakunnallisesti merkittäväs-
tä kansanterveyttä edistävästä toi-
minnasta juuri HK Ruokatalolle.

”Ihan EU:n tasolla on asetettu 
toiveita koko elintarviketeollisuu-
delle, että rasvanlaatuun ja suolaan 
pitäisi kiinnittää huomiota. Tässä 
voidaan kuitenkin Suomessa jonkin 
verran paukutella henkseleitä. Olem-
me asiassa pidemmällä kuin monet 
muut.”

HK Ruokatalolle tehtiin ravitse-
musstrategia vuonna 2007. Kovan 
rasvan vähentämisen lisäksi HK 
Ruokatalossa on toimittu määrätie-
toisesti suolan vähentämiseksi. Kun 
katsotaan vuosikulutusta, sitä on-
kin kadonnut lautasilta 60 000 kiloa 
vuoteen 2007 verrattuna.

”Valmiissa tuotteissa vähennys-
määrät ovat silti maltillisia, koska 
suola vaikuttaa rakenteeseen, säily-
vyyteen ja makuun”, Käkönen kertoo.

Kovan kehitystyön tulos

HK Rypsiporsas® -liha eroaa tavalli-
sesta porsaanlihasta selvästi rasvan 
laadussa. Tämä muutos saadaan ai-
kaan ruokinnalla. 

”Kovan rasvan osuus on Rypsi-
porsaassa korkeintaan kolmannes 
lihan kokonaisrasvasta. Tämä saa-
daan aikaan muutoksella ruokinnas-
sa lisäämällä kotimaista rypsiöljyä 
rehuun. Perusajatus on yksinkertai-
nen,” Käkönen kertoo. ”Pitää kuiten-

HK Rypsiporsas® on pitkäjänteisen kehitystyön tulos ja merkit-
tävä ruokateko suomalaisen kansanterveyden edistämiseksi. 

Mureaakin se on, tietävät keittiöammattilaiset.

Ravitsemusterapeutti Soile Käkönen on ollut 
alusta asti kehittämässä Rypsiporsasta.
”Hyvän ruuan ja terveellisyyden yhdistämi-
nen on ollut haaste, jossa on onnistuttu.”
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Monet porsaanruhon edul-
lisemmat osat on nostettu 
viime vuosina uudelleen 
arvoonsa. Mm. hitaasti mata-
lassa lämmössä kypsytetty 
porsaankylki on noussut vii-
me vuosina yhdeksi huippu-
ravintoloiden trendikkäim-
mistä raaka-aineista.

kin muistaa, että kukaan muu ei ole 
tätä muutosta pystynyt onnistunees-
ti maailmalla tekemään.”

Rypsiporsas® ei syntynyt het-
kessä. Ruokintakokeita lihan ras-
van laadun muuttamiseksi on tehty 
jo vuosikymmeniä. Rypsiporsaan 
ruokintakokeet aloitettiin HK Ruo-
katalossa vuonna 2007. Oikean re-
hukoostumuksen löydyttyä koko 
tuotantoketju käytiin läpi ennen 
kuin HK Rypsiporsas® tuotiin mark-
kinoille.

Terveys on megatrendi

Ravitsemusterapeutin mukaan esi-
merkiksi henkilöstö- ja kouluruokai-
lussa terveysasiat kiinnostavat niin 
keittiöitä kuin ruokailijoita. Ne ovat 
yhä tärkeämpiä tekijöitä valittaessa 
tuotteita ja tavarantoimittajia. 

”Uskon, että terveellisyys on 
megatrendi, joka pysyy.”

Terveellisyyttä voidaan edistää 
kuitenkin parhaiten ruualla silloin, 
kun sen maukkaudesta pidetään 
koko ajan huolta, Käkönen uskoo.

”Maku menee aina terveellisyy-
den edelle. Ruuan täytyy olla sellais-
ta, että se halutaan syödä. Muuten 
ei ole vaikutusta terveyteenkään. 
Haaste on hyvän maun ja terveelli-
syyden yhdistäminen. Rypsiporsas® 
on onnistunut esimerkki tästä.”

Maku kohdallaan

Jokaisen ruokailijan toive porsaanli-
halle on, että se on mureaa ja mehu-
kasta. Käkösen mukaan HK Rypsi-
porsas® vastaa tähän vaatimukseen, 
sillä rasvan laatu vaikuttaa makuun.

”Kun rasva on pehmeää, se su-
laa helpommin. Makua taas tulee 
enemmän, kun pehmeä rasva ’ym-
päröi’ suun. Kova rasva tarttuu hel-
posti kitalakeen, mikä pikemminkin 
vie maun”, ravitsemusterapeutti se-
littää.

Ravintoarvolliset jutut ovat tätä 
päivää, mutta rasvakoostumus vai-
kuttaa myös kypsymiseen”, komp-
paa keittiömestari Risto Mikkola. 
”Maku on lisäksi jotenkin freesimpi.”
Hänen omat suosikkiosansa por-
saasta on etuneljännes.

”Etuselkää ja niskaa kun hau-
duttaa niin paljon parempaa ei ole. 
Kylki on tietenkin myös aina loista-
va valinta, kun siinä on paljon me-
hevöittävää rasvaa”, Mikkola toteaa 
ja toivoo että tulevaisuudessa myös 
hänen erikoissuosikkinsa, porsaan 
poskien saatavuus paranee.

Ammattikeittiöiden tämän het-
ken trendit ovat Mikkolan mukaan 
kuin luotuja Rypsiporsaalle. 

”Matalalla lämpötilalla pitkään 
kypsyttäminen lisää yhä suosiotaan. 
Se on tullut jäädäkseen ja leviää pik-
kuhiljaa myös nopean syömisen keit-
tiöihin. Myös elintarviketeollisuus 
kehittää siihen koko ajan omia, keit-
tiöitä helpottavia tuotteitaan.”

Mikkolan kokemus Suomen ra-
vintolakentältä on, että Rypsipor-
sas® tuodaan hyvien kokemusten 
jälkeen jo paljon rohkeammin esille 
nimenomaan premium-lihana.

”Keittiömestarit ovat kokeilleet 
ja keränneet tietoa. Nyt tuotetta 
tuodaan listoille jo nimenomaan 
Rypsiporsas®-lihana, jonka tiedetään 
olevan asiakkaalle lupaus laadusta.”

Timjamilla maustettua 
Rypsiporsaan niskaa

1 kg HK Rypsiporsas® niskaa, extra
12 kpl  valkosipulinkynsiä
1 ruukku  timjamia
1 ruukku  persiljaa
suolaa
mustapippuria

Leikkaa porsaanniska pitkittäin 
halki. Tee niskaan 8 reikää ja 
työnnä valkosipulit reikiin. Hakkaa 
timjami ja persilja silpuksi ja pyö-
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”Kansan-
terveydellisesti 
merkittävä teko”
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) pääjohtaja Pekka Puskan mu-
kaan HK Ruokatalon tekemät toi-
menpiteet suolan ja kovan rasvan 
vähentämiseksi ovat kansainvälises-
tikin katsoen poikkeuksellisia.

”Suurella osalla Suomen väestöstä on 
hieman korkea kolesterolitaso, minkä 
laskusta se hyötyisi. Suureen väestöryh-
mään kohdistuvat toimenpiteet ovat 
kansanterveyden kannalta paljon mer-
kittävämpiä kuin intervention tekemi-
nen pieneen riskiryhmään. Pelkästään 
HK Sininen Lenkki® -makkaraa myy-
dään miljoonia kiloja, joten tässä puhu-
taan kansan terveyserojen muuttami-
sesta. Kyse ei ole jostain, joka hyödyttää 
vain terveysintoilijoita.”

”Pienetkin muutokset määrissä ovat 
merkittäviä, kun ne koskevat koko 
kansaa. 60 tonnia vähemmän suo-
laa vaikuttaa. Suolan vähentäminen 
asteittain on oikea tapa. On tärke-
ää, että maku pysyy. Jos tuodaan 
yht´äkkiä markkinoille suolattomia 
tuotteita, ne eivät menesty, eikä sil-
loin toimenpiteellä ole merkitystä 
kansanterveyden kannalta.”

”Rypsiporsas® on jo itsessään hieno 
ruokainnovaatio. Se, että innovaa-
tiota aletaan soveltaa ison ruoka-
talon laajaan tuotevalikoimaan on 
kansainvälisesti ainutlaatuista. HK 
Ruokatalo on koko alalle rohkaiseva 
esimerkki. Kun liikun luennoimassa 
maailmalla, olen käyttänyt viime-
vuosina yhtiötä esimerkkinä uraa-
uurtavasta toiminnasta, miten iso 
ruokayritys tulee mukaan kansan-
terveyden edistämiseen.”

ritä niska yrttihakkeessa. Mausta 
suolalla ja pippurilla.

Kypsennys
1 l  kiehuvaa vettä
1 kpl  porkkana
1 kpl  sipuli
2 kpl  laakerinlehteä
10 kpl  mustapippuria

Laita niska syvään uunivuokaan. 
Lisää kasvikset ja mausteet. Kaada 
kiehuvaa vettä niin että niska 
peittyy. Laita leivinpaperi päälle. 
Vuoraa uunivuoka foliolla tiukasti 
kiinn ja kypsennä 150 °C 3,5 tuntia. 
Poista liha liemestä. Siivilöi liemi 
kattilaan ja keitä kasaan kastik-
keeksi. 

Paahdettu   
porsaankylkirulla

1 kg HK Rypsiporsas® Paahtokylkeä 
3 rkl  suolaa
3 l vettä
2 kpl  porkkanaa
1 kpl sipulia
8 kpl  maustepippuria 
3 kpl  laakerinlehteä 

Leikkaa kylki auki, nuiji ja mausta 
pippuri-yrtti -suolaseoksella. Rullaa 
kylki kiinni ja sido langalla. Laita 
vesi, suola, juurekset, pippurit ja 
laakerinlehti kattilaan, lisää por-
saankylki. Keitä miedolla lämmöllä 
n. 5 tuntia. Jäähdytä. Leikkaa paloja 
ja paahda niitä pannulla, grillissä tai 
uunissa grillivastuksen alla kunnes 
pinta ruskistuu.

Ja
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 Maku
Rypsiporsas®-lihan rasvanlaadun muutos vaikuttaa 
myös lihan makuominaisuuksiin. Rasvan sulamis-
lämpötila on hieman matalampi kuin tavallisen porsaan-
lihan rasvalla. Lautasella Rypsiporsas®-lihan syömälaatu 
tarkoittaa kuluttajalle mureutta ja mehukkuutta, erin-
omaista makua. Myös kuluttajatutkimuksissa (mm. Food-
west 2009) Rypsiporsaasta valmistettuja tuotteita pidettiin 
rakenteeltaan mureampina ja maultaan maukkaampina 
verrattuna tavalliseen porsaanlihaan.

 Rasva
Suomalaisten yksi suurimmista kansanterveydelli-
sistä ongelmista on kovien rasvojen runsas saanti. 
Liha ja lihavalmisteet ovat perinteisesti olleet suu-
ri kovan rasvan lähde suomalaisten ruokavalios-
sa. Rypsiporsas®-lihassa kovan rasvan määrä 
on luontaisesti saatu pehmenemään ravitse-
mussuositusten mukaiselle tasolle. ”Vähän 
kovaa rasvaa” - väitettä voi käyttää tuot-
teissa, joissa kovan rasvan määrä on 
alle 1,5 g/100 g eikä sen määrä 
ylitä 10 % energiasta. Täl-
laisia ovat esimerkiksi HK 
Rypsiporsas® Fileepihvi, 
maustamaton sekä HK 
Rypsiporsas® Kinkkusui-
kale, maustamaton.

 OMEGA 3
Rypsiporsaan rasvan-
laatu pehmenee ruokin-
nan ansiosta ja elimistölle 
välttämättömien omega 3 
-rasvahappojen osuus on siinä 
nelinkertainen tavanomaiseen 
porsaanlihaan verrattuna. 
”Omega 3 – rasvahap-
pojen lähde” – väitettä 
saa käyttää tuotteissa, 
joiden omega 3 -ras-
vahappojen määrä on 
vähintään 300 mg/100 g ja 100 kcal. 
Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi HK Aito Nakki 
 sekä HK Rypsiporsas® Kinkkurulla, luuton.

KOVAN RASVAN OSUUS PORSAANLIHAN
KOKONAISRASVASTA

SE MAUKKAAMPI & MUREAMPI PORSAANLIHA

KOVA RASVA
SUOSITUS MAX 33 %

RYPSIPORSAS®
TAVALLINEN

PORSAANLIHA

RYPSIPORSAS® 
ON TUTKITUSTI

MAUKKAAMPI JA 
MUREAMPI.

RYPSIPORSAS® -VALIKOIMAAN KUULUU
HUIPPULAATUISEN LIHAN LISÄKSI MM. MONENLAISIA

LEIKKELEITÄ JA MAKKAROITA. 

HK RYPSIParasta sataan vuoteen

 KEITTIÖSSÄ
Maistuisivatko possunkyljykset kantarellikastikkeessa, mehevä possu-
stroganoff tai aromeiltaan itämainen possucurry? Entä porsaan salvia-
pekonirulla, timjamilla maustettu rypsiporsaan niska, trendikäs aasia-
lainen porsaanlihavarras tai perinteikäs ja uusmuodikas läskisoosi? Vai 
tekisitkö sittenkin pekonisia fileenoisetteja tai viherpippurikastikkeella 
kruunattua kaslerpaistia? Kaikki nämä valmistuvat erityisen herkulli-
siksi HK Rypsiporsaasta – juuri uudentyyppisen porsaanlihan ansiosta.
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 RUOKINTA
Kaikki Rypsiporsaat saavat tarkalleen sovitun mukaista 
rehua. Tämä taataan tarkalla omavalvontasuunnitel-
malla, jota tilat seuraavat. Suunnitelma varmistaa, että 
rehureseptien tiedot on kirjattu ruokintakoneelle. Lisäksi 
rehusta otetaan säännöllisesti näytteitä. Jos niissä ilme-
nee poikkeamia, rehuoptimoija tekee tarvittavat muu-
tokset rehureseptiin.

Rypsiporsaiden ja tavallisten porsaiden ruokinnassa 
merkittävin ero on rehun koostumuksessa. Rypsipor-
saiden viljapitoisen rehun sekaan sekoitetaan tarkan 
ruokintaohjelman mukaan kotimaista rypsiöljyä - muu-
toin porsaiden ruokavalio on kuten viljaporsailla: pääosin 
lähipeltojen viljaa. Ruokaa täydennetään kasvivalkuaisel-
la. Lisäksi porsailla on koko ajan tarjolla raikasta vettä. 
Porsaiden rehu ei sisällä kasvunedistäjiä tai hormoneja.

Rypsiporsaiden ruokinta suunnitellaan niin, että 
siinä otetaan huomioon kasvuvaihe sekä 

ravinnontarve. Näin luodaan edellytykset 
porsaiden hyvälle terveydelle ja kasvulle.

 KARVA
Rypsiporsas® syö kotimaisen viljan lisäksi 

rypsiöljyä. Tämän ansiosta rypsiporsaan 
karva on erityisen kiiltävää, mikä kertoo 

osaltaan eläimen hyvinvoinnista. 

 SAPARO
Hyvinvoivan porsaan saparo on 
terhakkaasti kiekuralla.

 KYLKI
Hitaasti matalassa lämmössä kyp-
sytetty porsaankylki on noussut 

viime vuosina maailmalla yhdeksi 
huippuravintoloiden trendikkäim-

mistä raaka-aineista. Monet muutkin 
porsaanruhon edullisemmat osat on nos-

tettu viime vuosina uudelleen arvoonsa. 

PORSAS®

 ELÄINTEN HYVINVOINTI
Vuoden 2011 alusta alan yhteisen, kansallisen porsaiden terveydenhuoltojärjestelmän (SIKAVA) 
toimesta on alettu seuraamaan tilakohtaisesti eläinten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia
tuotannon tunnuslukuja. Näiden vastuullisen tuotannon kriteerien seuranta tapahtuu
systemaattisesti uuden terveydenhuoltolomakkeen sekä teurastamoiden 
lihatarkastustietojen pohjalta.

 TAVOITE
HK Ruokatalon tavoitteena on siirtyä käyttämään Rypsiporsas®-lihaa suurimmassa 
osassa porsaanlihaa sisältävissä tuotteissaan. Tämän seurauksena suomalaisten 
lautasilta on mahdollista vähentyä kovaa rasvaa yli puoli miljoonaa kiloa vuodessa.
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RYPSIPORSAS® -TILOILLAMME ELÄIMET
SAAVAT PARASTA MAHDOLLISTA HOITOA 

VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.
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TUOMOLAN TILALLA
Hyvä kasvatustulos, terveet ja tavoitteiden mukaan kasvaneet linnut 

palkitsevat, kertovat Kariniemen kotitilan Jouni ja Eija Tuomola
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Aurinko on jo katoamassa horisont-
tiin loppusyksyn iltapäivänä Tuomo-
lan tilalla Oripäässä. 60 000 broilerin 
kasvattamoa ympäröivillä paljailla 
pelloilla on huurua ja ilmassa kaikuu 
vain pystykorvan haukunta. Sisällä 
kasvattamossa on +36 astetta, ruo-
ka-aika ja täysi tohina päällä.

Ensimmäiset broilerit Tuomo-
lan tilalle hankittiin vuonna 1996. 
Jouni ja hänen kotitalousopetta-
jaksi kouluttautunut vaimonsa ra-
kennuttivat uuden 60 000 broilerin 
kasvattamon vuonna 2008. Samal-
la rakennettiin hakelämpökeskus, 
jonka avulla päästiin hyödyntä-
mään uusiutuvaa energiaa, omaa 
metsää. Oman tilan tuotantoa 
hyödynnetään myös ruokinnassa, 
joten viljanviljely tukee kokonai-
suutta. 50 hehtaarin alalla tuote-
tulla omalla vehnällä sekä naapu-
ritiloilta ostetulla viljalla pystytään 
hoitamaan viidennes lintujen ruo-
kinnasta.

Miljoonainvestointi toiminnan 
laajentamiseen vaati rohkeutta ja 
uskoa tulevaisuuteen. Sitä tilalta 
löytyy yhä, vaikka välillä työn sito-
vuus ja suomalaisen maatalouden 
tulevaisuuden epävarmuus mieti-
tyttävätkin.

”Tämä on elämäntapa. Vaikka 
siipikarjan pito ei sido tuntiaikatau-
luun samalla tavoin kuin esimerkiksi 
lypsykarja, pitää silti aina olla saa-
tavilla. Olemme molemmat olleet 
myös muiden töissä, joten osaam-

me arvostaa vapautta järjestellä 
omat työt. Kolikon toisena puolena 
on tietenkin vastuu”, Jouni pohtii.

Läpinäkyvyys teettää töitä

56-vuotiaan isännän mukaan vii-
meisen 16 vuoden aikana broile-
rinkasvatus on kehittynyt voimak-
kaasti.

”Tiloilla on otettu käyttöön laa-
tukäsikirjat. Vuodesta 2011 käy-
tössä ovat olleet uudet siipikarjan 
hyvinvointidirektiivit, jotka määrit-
televät hyvän tuotantotavan eläin-
ten kasvatuksessa. Tautisuojaus- ja 
hygieniaohjeita on entistä enem-
män. Esimerkiksi lintuinfluenssa 
maailmalla vaikutti aikanaan paljon 
näihin asioihin.”

Jounin mukaan tilakohtaisesti 
luodussa laatukäsikirjassa käydään 
läpi kasvatusjakson eri vaiheet kas-
vattamoiden puhdistuksesta ja un-
tuvikkojen vastaanotosta aina lin-
tujen luovutukseen asti. Siinä myös 
määritellään esimerkiksi jätteiden 
käsittely ympäristömääräysten mu-
kaisesti. 

”Eihän meidän tarvitse asioita 
sieltä käsikirjasta tarkistaa, ne ovat 
selkärangassa. On kuitenkin erit-
täin hyödyllistä, että koko prosessi 
käydään läpi ja kirjataan ylös aika-
naan.”

Sekä Jouni ja Eija kokevat ku-
luttajien kasvavan kiinnostuksen 

tuotantoa kohtaan positiivisena ke-
hityksenä.

”Laatu ja turvallisuus ovat koti-
maisen elintarviketuotannon vah-
vuuksia, joten kaikki läpinäkyvyy-
den lisääminen on vain hyvä asia. 
Meidän on osattava aktiivisesti ker-
toa kuluttajille korkeista tuotanto-
vaatimuksista. Uskon, että se lisää 
kotimaisen tuotannon arvostusta 
entisestään”, isäntä tiivistää.

Alkutuottajalle ja muulle tuotan-
toketjulle läpinäkyvyys ja jäljitettä-
vyys tuottaa toki myös lisätyötä.

”Viranomaisdokumenttien täyt-
tämiseen ja kaikenlaiseen rapor-
tointiin menee kyllä paljon enem-
män aikaa kuin aiemmin. Joskus 
byrokratia rassaa, mutta se on tä-
män järjestelmän hinta.”

Terveiden lintujen salaisuus

Tuomolan tilalla kasvatettavien 
broilereiden kasvatusjakson pituus 
on noin 38 päivää ja lintujen ta-
voiteteuraspaino 1,8 kiloa. Kasva-
tusjaksossa vasta kuoriutuneiden 
untuvikkojen saapuminen sekä lop-
puvaihe ennen lintujen teurasta-
molle luovuttamista ovat kiireistä 
aikaa.

Paljon työtä ja tarkkuutta aiheut-
tava vaativa vaihe on myös kasvat-
tamon valmisteleminen seuraavia 
untuvikkoja varten. Kasvattamon 
lattia tyhjennetään turvelannasta 
ja harjataan, koko halli pestään ja 
desinfioidaan perusteellisesti. Sitten 
lattioille levitetään hyvissä ajoin tuo-
re turve, jotta se ehtii lämmetä uusia 
tulokkaita varten. Kasvatuserien vä-
liin on varattu yleensä kolmisen viik-
koa näihin toimenpiteisiin.

Suomalainen kasvatuskäytäntö 
aiheuttaa ymmärrettävästi kuluja, 
mutta on lintujen terveyden kannal-
ta ensiarvoisen tärkeä.

”Uskon tämän olevan yksi avain-
tekijä siinä, että meillä on Suomessa 
maailman terveimmät kananpojat 
ja emot. Samanlaista täydellistä 
tyhjennystä ja puhdistusta ei suin-
kaan tehdä kaikkialla maailmassa 
kasvatuserien välillä”, Jouni sanoo.
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Broilerien kasvuvaiheen aikana 
hoitajilta vaadittava käsityö on vuo-
sikymmenten varrella vähentynyt. 
Lintujen ruokinta ja juottaminen 
tapahtuu täysin automaattisesti 
ohjelmoinnin mukaisesti. Samoin 
valojen, tuuletuksen ja lämmön 
säätely. Lintujen kasvuolosuhteita 
ja elintilaa määrittävät hyvinvoin-
tisäädökset, jotka esimerkiksi ta-
kaavat linnuille vähintään 6 tunnin 
mittaisen yön.

Automaatiosta ja teknologiasta 
huolimatta kokeneen eläintenhoita-
jan silmämääräistä arvioita ei kor-
vaa mikään. Kasvattamossa käy-
däänkin säännöllisesti useita kertoja 
päivässä. 

”Kun kasvattamossa kävelee, ko-
kenut hoitaja huomaa lintujen käy-
töksestä nopeasti, jos jokin asia ei 
ole kunnossa”, Eija sanoo.

Saatavilla pitää olla kasvatus-
kauden aikana aina, mikäli automaa-
tio hälyttää viasta esimerkiksi ruo-
kinnassa tai lämpötilassa.

”Meidän kesämökkimme on 
tuossa”, Jouni osoittaa tilan pihapii-
rissä, pellon laidalla olevaa hirsimök-
kiä.

”Kyllä sitä joskus toivoisi, että 
voisi olla pari viikkoa ihan kokonaan 
lomalla, mutta tämä on elämäntapa-
valinta”, Eija sanoo.

Sekä isäntä että emäntä kokevat, 
että suurin palkinto työssä on hyvä 
kasvatustulos – terveet ja tavoittei-
den mukaan kasvaneet linnut.

Pieni kuolleisuus, oikean painoisia 
lintuja, hyvä rehuhyötysuhde ja vä-
hän teurashylkäyksiä. Tällaiset asiat 

Broilerpiirakka á la Eija

Pohja:
2 dl  vehnäjauhoja
1 ½ dl  kaurahiutaleita
1 tl  leivinjauhetta
¼ tl  suolaa
1 dl  juustoraastetta
½ dl  öljyä tai juoksevaa margariinia
n. 1 dl  vettä tai maitoa

Täyte:
 300-400 g hunajamarinoituja   
 broilersuikaleita
n. 200 g  kypsiä kasviksia tai   
 pakastekasviksia
½ tl  rouhittua mustapippuria
1-2 dl  juustoraastetta
2  kananmunaa
2 dl  maitoa tai kermaa
¼ tl  suolaa
½ tl  kuivattua rakuunaa

Kypsennä broilersuikaleet pannul-
la. Anna jäähtyä taikinan teke-
misen ajan. Mittaa kaikki pohjan 
kuiva-aineet sekä juustoraaste 
kulhoon ja sekoita. Kaada jouk-
koon öljy ja maito tai vesi. Sekoita 
tasaiseksi taikinaksi. Levitä taikina 
voideltuun piirakkavuokaan, myös 
reunoille. Pilko liha ja kasvikset 
pieniksi paloiksi esim. pyöräyttä-
mällä monitoimikoneessa ja levitä 
vuokaan pohjataikinan päälle. 
Ripottele päälle juustoraaste.

Sekoita munat, maito ja mausteet 
keskenään ja kaada piirakan pin-
nalle. Paista piirakkaa 225 asteessa 
noin 20 minuuttia, kunnes pinta on 
saanut väriä ja täyte on hyytynyt.

Gluteeniton: Käytä vehnäjauhojen 
sijaan gluteenittomia jauhoja ja 
varmista kaurahiutaleiden puhtaus. 

Maidoton: Käytä rasvana öljyä. 
Korvaa juustoraaste kasvipohjai-
sella valmisteella. Korvaa maito tai 
kerma soija- tai kaurapohjaisella 
valmisteella.

tuovat onnistumisen tunnetta. Sa-
malla ne edellyttävät myös lintujen 
hyvinvointia”, Jouni pohtii.

”Kyllä eläinten hoitaminen itses-
säänkin on palkitsevaa, ovathan ne 
linnut ihan symppiksiä”, Eija lisää.

”Niin sinähän joskus lauleletkin 
niille. Myönnä vaan”, Jouni paljastaa.

Kanankoipia ja suolaan 
leivottua juuriselleriä 
tanskalaiseen tapaan
(10 hengelle)

20  broilerin koipea
 suolaa ja pippuria
3  keskikokoista juuriselleriä
 karkeaa suolaa
 manteliöljyä
10  porkkanaa
5 purjoa
3  kesäkurpitsaa
oliiviöljyä

Kastike:
2 rkl  fenkolin siemeniä
1  valkosipulin kynsi
1 rkl  curry-jauhetta
3 rkl  tandooripastea
3 dl  viinirypälesiemenöljyä
1 rkl  sitruunan mehua

Paahda fenkolin siemeniä kuivalla 
pannulla ja jauha ne morttelissa. 
Hienonna valkosipuli.

Sekoita ne kastikkeen muiden 
ainesten kanssa kulhossa tasaiseksi 
tahnaksi.

Harjaa juuriselleri puhtaaksi ja 
poista tarvittaessa osa kuoresta 
veitsellä. Sivele sellerit manteliöl-
jyllä ja hiero reilusti karkeaa suolaa 
pintaan. Laita sellerit voidellulle uu-
nipellille ja kypsennä 170 asteessa 
1 ½ tuntia. Ota kypsät sellerit pois 
uunista ja anna liota kylmässä ve-
dessä 10 minuuttia. Leikkaa reiluiksi 
viipaleiksi.

Suolaa ja pippuroi kanankoivet 
kevyesti. Kypsennä uunissa 200 
asteessa noin 40 minuuttia.

Huuhtele kasvikset, leikkaa suu-
palakokoisiksi ja pyöritä kulhossa 
tilkassa oliiviöljyä. Lisää suolaa ja 
pippuria. Laita uunipellille kanan-
koipien kanssa ja kypsennä vielä 20 
minuuttia.

Aseta annoskulhoon uunissa kyp-
sennettyä selleriä, paahdettuja kas-
viksia ja pari kanankoipea. Valuta 
päälle valmistamasi kylmä kastike, 
koristele tuoreilla yrteillä ja tarjoile.
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Kanankoipia ja suolaan leivottua 
juuriselleriä ja muita juureksi. Puhtaat 
maut  maistuvat nyt Pohjoismaissa. 
Tanskan nousu maailman 
kulinaariseen kärkeen on 
vahvistanut muidenkin 
Pohjoismaiden 
uskoa omaan 
keittiöönsä.

Savukanaa ja puhtaita makuja

Virolainen AS Tallegg on HKScan-konserniin kuuluva sii-
pikarjatuotannon edelläkävijä Baltiassa. Yhtiön historia 
ulottuu yli 50 vuoden taakse. Vuodesta 1993 Tallegg-nimellä 
toiminut yritys tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja seuraa tark-
kaan Baltian ruokakulttuurin kehitystä. 

”Yksi tämän vuoden uutuuksistamme on Caesar-kana, joka 
on saanut loistavan vastaanoton. Toinen suosikkituote on jo 
pitkään ollut savustettu kananliha. Monikäyttöinen tuote 
sopii niin pastoihin kuin vaikkapa salaatteihin”, kertoo Liina 
Kukk, markkinointipäällikkö, Away from Home Baltia.

Myös Baltian maiden kuluttajilla on yhä suurempi kiinnos-
tus ruuan alkuperää ja tuotannon läpinäkyvyyttä kohtaan. 
Tämä näkyy Virossa mm. HoReCa-puolella. Makutrendeissä 
on viime vuosina menty myös ammattikeittiöissä kohti yk-
sinkertaisempia makuja, Kukk kertoo.

”Puhtaat maut ja luonnonläheisyys ovat nyt pinnalla. Ruo-
kaa tehdään entistä yksinkertaisemmista aineksista, mutta 
huolella. Marjoja, sieniä ja hedelmiä käytetään paljon.”

Tanska kulkee pohjoismaisen 
ruokatrendin kärjessä

Tanska on noussut viime vuosina maailman ruokat-
rendien suunnan näyttäjäksi. Maailman parhaaksi 
rankatulla kööpenhaminalaisravintola Nomalla on 
ollut tässä suuri merkitys. Tanskalaisen HKScan kon-
serniin kuuluvan siipikarjayhtiö Rose Poultryn mark-
kinointi- ja tuotekehityspäällikkö Anne Gitte Elbron-
nin mukaan tiukasti paikallisuuteen ja käsityöhön 
pohjaava trendi näkyy koko Tanskan HoReCa-kentäl-
lä työpaikkaruokaloita myöden.

”Ammattikeittiöissä on alettu uudelleen tehdä ruo-
kaa alusta loppuun asti itse. Esimerkiksi tuoreiden 
maustamattomien broilerin koipireisien ja rintapalo-
jen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Myös kasvisten käyttö 
on kasvussa – resepteissä panostetaan lihan määrän 
sijaan lihan laatuun. Raaka-aineiden koko ketju halu-
taan tuntea.”
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Lihatukku Harri Tamminen Oy:ssä ollaan ylpeitä lihan erikois-
osaamisesta, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja kehittynyt. 

Perinteikäs lihatukku haluaa olla asiakkaille palveleva kumppani ja 
asiantuntija, joka tietää mihin ruokamaailmassa ollaan menossa.

LIHAN 
KÄSITYÖMESTARIT 

Tammisen leikkaamossa Vantaalla 
on tehty töitä aamuviidestä alkaen. 
Puolen päivän maissa kymmenkun-
ta miestä kahden eri pöydän ääressä 
tekee keskittyneesti töitä. Näky on 
vaikuttava: montaa sanaa ei lausu-
ta, vain ajoittainen terotuspuikkojen 
suhina säestää ripeää leikkuuta. Jo-
kainen näyttää tietävän täsmälleen, 
mitä on tekemässä. 

”Moni ei tiedä, että lihanleikkuu 
on yhä taitoa ja fysikkaa vaativaa kä-
sityötä, jossa oppi kulkee mestareilta 
nuoremmille”, vahvistaa yrityksen 
toimitusjohtaja Pasi Tamminen näke-
mämme.

Hänen isänsä Harri perusti yri-
tyksen vuonna 1994. Itse hän kertoo 
olleensa liha-alan töissä 15-vuotiaas-
ta ja tehneensä lihanleikkaajan töitä 
seitsemän vuotta.

”Käsityötaito ja lähiruokatuo-
tannon tukeminen ovat meille toi-
minnan perusarvoja. Alusta alkaen 
lähtökohtana on ollut myös toimia 
mahdollisimman asiakaslähtöisesti. 
Asiakas kertoo, mitä haluaa ja me 
toimimme niin, että se onnistuu. Eh-
doton vahvuutemme on mukautu-
minen”, perheyrityksen toimitusjoh-
taja toteaa.

Täyden valikoiman talo

Tamminen leikkaa ja toimittaa asiak-
kailleen vain kotimaista tuorelihaa, 
joka tulee HK Agrin sopimuskasvatta-
jilta. Yrityksen valikoimissa on sikaa, 
luomusikaa (alkaen kesä 2013) sekä 
nautaa rotukarjan pihvilihana, luo-

ravintolat, maatilatorit ja kasvanut 
matkustaminen – on yritykselle 
paras kirittäjä, mitä voi toivoa. 

”Kun asiakkaiden vaatimustaso 
nousee, pääsemme todella näyttä-
mään osaamisemme.” 

muna ja tavallisena maitorotuisena. Ja 
tavanomaisen karitsan lisäksi luomu-
karitsaa. Kotimaista sekin.

”Voimme taata myös karitsassa 
ympärivuotisen saatavuuden, mikä 
on Suomessa harvinaista”, Pasi Tam-
minen toteaa.

Kierrämme lihaleikkaamon toisel-
le puolelle ja ohitamme pöydän, jossa 
paloitellaan parhaillaan karitsaa. Toi-
mitusjohtaja osoittaa tiettyä hihnalla 
eteenpäin kulkevaa lihapalaa.

”Tuo on matkalla Ravintola Oloon 
Terävän Pekalle. Hänelle karitsan 
kylki on tärkeä juttu ja me voimme 
leikata sen täsmälleen niin kuin hän 
haluaa.”

Vastikään Suomen parhaaksi 
ravintolaksi valittu Olo on vain yksi 
esimerkki siitä, että Tammisella lihaa 
pyritään leikkaamaan yhä paremmin 
asiakkaan tarpeita ja ajan trendejä 
huomioon ottaen.

”Menestystuotteiksi nousseet flank 
steakit ja skirt steakit ovat esimerkki 
tästä. Maailmalla lihaa leikataan eri 
tavoin ja siinäkin otetaan vaikuttei-
ta yli rajojen. Nyt nämä jenkkipalat 
ovat kova juttu. Perinteisestihän 
Suomessa on pistetty turhankin pal-
jon hienoja aromikkaita paloja jau-
helihaksi. Nyt on alettu ymmärtää, 
että on muutakin maukasta kuin 
fileet.”

Alkuperä korostuu

Pasi Tamminen sanoo, että suo-
malaisen ruokakulttuurin nousu – 
ruokaohjelmat ja -lehdet, huippu-
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Tuotekehitystä 
asiakkaan 
kanssa
Tulevaisuudessa Tamminen ha-
luaa kehittää tuotteita entistä 
läheisemmässä yhteistyössä asi-
akkaan – vaikkapa ravintolaket-
jun – kanssa, toimitusjohtaja Pasi 
Tamminen linjaa.

”Asiakas voi pyytää meitä mu-
kaan kehittämään tuotetta, jo-
hon hänellä on idea. Menemme 
yhdessä katsomaan leikkaa-
moon. Sitten Espoon koekeitti-
össä kokeillaan ja maistetaan, 
miten idea toimii ja miten sitä voi 
parantaa.”

Yrityksessä uskotaan, että yhä 
syvemmälle menevä kumppa-
nuus asiakkaan kanssa tuo ra-
vintolaketjulle kilpailuedun. Li-
han ammattilaiset taas saavat 
arvokasta tietoa kuluttajaken-
tältä ja ammattikeittiöiden tar-
peista.

Yksi Tammisen uusista suosikki-
tuotteista on naudan ribsit. Pasi 
Tammisen mukaan se on myös 
esimerkki siitä, miten tärkeää 
yritykselle on ymmärtää asiak-
kaan olosuhteita. Usein kyse on 
yksinkertaisista asioista.

”Kun toimme nämä rinnan puo-
lelta leikatut short ribsit mark-
kinoille, ihmettelimme, miksei se 
mene kaupaksi, vaikka laatu on 
upea ja kaikki kehuivat makua. 
Meille kerrottiin, ettei sitä mahdu 
käsittelemään monesti ahtaissa 
ravintolakeittiöissä. Niinpä me 
leikkasimme sen pienemmäksi, 
kilon paloiksi.”

Tuotantoketjun läpinäkyvyys ja 
lihan täysi jäljitettävyys on Tammi-
selle  itsestäänselvyys. Esimerkiksi 
rotukarja- ja luomutuotteissa tila-
tieto on tulostettu suoraan etiket-
tiin tai on haettavissa tuottaja- ja 
eränumeron perusteella yrityksen 
nettisivuilta.

”Lihan alkuperä tulee entistä 
tärkeämmäksi tekijäksi tulevaisuu-
dessa. Meillä tiedetään tarkalleen, 
mistä lihat tulevat ja se voidaan 
osoittaa asiakkaalle. Esimerkiksi 
ravintola pystyy tarvittaessa jaka-
maan tiedon edelleen omalle asiak-
kaalleen.”

Rohkeasti etulinjassa

Tammisella uskotaan, että lihan 
huippuosaajalle kuuluu myös asiak-
kaan valistaminen ja opastaminen, 

kunhan se tapahtuu oikeassa sävys-
sä.

”Emme me voi vain seurata ku-
luttajaa, vaan meidän on kuljetta-
va askel edellä ja osattava vinkata, 
että tällaistakin hienoa ja maukasta 
on”, Pasi Tamminen uskoo.

Yksi tällainen menestystarina 
on naudan filee makurasvalla, jota 
aluksi vierastettiin leikkausvaihees-
sa jätetyn rasvan vuoksi.

”Kun perustelimme sen tuomia 
makuetuja, se alkoi mennä läpi.”

Tammisen HoReCa-myyntipääl-
likkö Pauli Westeniuksen mukaan 
huippuravintolat toimivat usein 
tuotteille eräänlaisena tienraivaa-
jana.

”Niiden kanssa toimiminen on 
meille erittäin tärkeää, sillä jos esi-
merkiksi naudan rinta nousee tren-
dikkääksi ravintoloissa, sitä alkaa 
pian mennä myös muualla.”
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Viinien rypäleiden tapaan 
eri lihalaaduilla on omat 
makuominaisuutensa. 
Naudan pihviliha on mure-
aa, mehukasta ja marmo-
roitunutta.

Nautarodut voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: maito- ja pihvirotuisiin. 
Pihvirotuisia, erityisesti lihantuotan-
toa varten kasvatettavia, nautoja on 
Suomen kaikista naudoista vain 10 
prosenttia.  Maailman kaikista pihvi-
nautaroduista kasvatetaan Suomes-
sa laajamittaisesti noin kymmen-
kuntaa. 

Tammisen Sopimuskasvattaja-
tiloilla panostetaan eläimien lajityy-
pillisen käyttäytymisen mahdollis-
tamiseen. Pihvirotuinen karja saa 
maata kuivikepohjaisissa pihatoissa 
ja viettää kesät laitumella. Pihviro-
tuisten lehmien maidon juovat nii-
den omat vasikat.

Ei yhtä yli muiden

Tammisen Sopimuskasvattaja-tiloilla 
kasvatetaan maailman tunnetuim-
pia lihakarjarotuja, Aberdeen Angus, 
Hereford, Charolais, Limousin ja Sim-
mental. Ulkonäöllisesti niillä kaikilla 
on omat piirteensä, mutta lihaksikas 
rakenne yhdistää.

”Tuohon on mahdoton vastata”, 
toteavat Tammisen liha-ammatti-
laiset kysyttäessä mikä on kunkin 
suosikkirotu pihvilihaksi. 

Kysymyksestä syntyy kuitenkin 
vilkas keskustelu ja ulkopuoliselle 
selvitetään lihojen marmoroitumi-
sen ja rasvoittumisen eroja ammat-
titaidolla ja intohimolla. Selväksi 
tulee ainakin, että vastauksia on 
vähintään yhtä monta kuin kysyjiä.

ROTULIHA 
ON AITOA 
PIHVILIHAA
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TIEdUSTELUT jA TILAUKSET: 

Lihatukku Harri Tamminen Oy,
Itäinen Valkoisenlähteentie 21
01260 Vantaa 
puh. +358 (0)9 868 9000,
fax. +358 (0)9 278 8050
myynti@tamminen.fi
www.tamminen.fi
www.rotukarja.fi   

5105 Rotukarjan ulkofilee 1/2,  kalvoton  
Paino n. 2,5 kg

5106 Rotukarjan entrecôte 
Paino n. 2,5 kg

5107 Rotukarjan sisäpaisti 
Paino n. 6,0 kg

5108 Rotukarjan paahtopaisti  
Paino n. 4,0 kg

5122 Rotukarjan rinta, luuton  
Paino n. 4,0 kg

5126 Rotukarjan Ribs - grillikylki, luullinen
Paino n. 5,0 kg 

”Jokaiselta voi löytyä perustelu, 
miksi vaikka juuri Angus tai Here-
ford on paras. Etenkin kasvattajat 
ovat kiintyneitä omaan rotuunsa. 
Kaikilla roduilla on hieman omat 
erityispiirteensä myös keittiössä. 
Kaikki kotimainen rotukarjan pih-
viliha erottuu kuitenkin muusta 
naudanlihasta laadukkuudessa ja 
maussa, kun tehdään nimenomaan 
pihviä”, summaa myyntipäällikkö 
Pauli Westenius, ravintolatöitä teh-
nyt kokki itsekin.

Yksimielisyys löytyy myös siitä, 
että pihvi on parhaimmillaan yksin-
kertaisten lisäkkeiden kanssa. Pihvin 
on oltava annoksen keskipiste. Siis, 
suola pintaan, voita pannulle, tilkka 
öljyä seuraan. Lisäkkeeksi vaikka 
porkkanaa tai muita kotimaisia juu-
reksia.

RODUT

Aberdeen Angus
Skotlannista kotoisin oleva keskiko-
koinen rotu, jota arvostetaan maail-
man kulinaristipiireissä etenkin  mar-
moroituvan lihansa ansiosta.

Charolais
Ranskasta kotoisin oleva erittäin li-
haksikas rotu. Lihassyiden suuri koko 
tekee sen lihasta erityisen mehevää.

Limousin
Ranskan Limogesista kotoisin oleva 
vähärasvaisen laatulihan ystävien 
suosikki. Liha on hienosyistä, joten 
se ei tarvitse sisäistä rasvaa mureu-
tuakseen.

Hereford
Englannin Herefordshirestä kotoi-
sin oleva maailman yleisin liharotu, 
jota jalostetaan muun muassa lihan 
marmoroitumista ja mureutta sil-
mällä pitäen.

Simmental
Keski-Euroopasta peräisin olevaa 
rotua käytetään sekä lihan- että 
maidontuottajana. Suomessa kas-
vatetaan lihantuotantoon jalostet-
tua tyyppiä, joka tunnetaan mu-
reasta lihasta.
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Laihonen ottaa metrisen leppäklapin 
ja sujauttaa sen hehkuvan hiilloksen 
päälle uunin pesään – tai oikeam-
min saunan pesään, sillä sellainen se 
on. Tähän saunaan ei tosin ihmisillä 
ole juuri asiaa ja sen lämmittämi-
seen käytetään vain ja ainoastaan 
harmaaleppää, jonka aromikkaassa 
savussa possunliha saa palvaantua 
30 tuntia 80 asteen lämmössä.

Kivikylän Kotipalvaamossa ku-
luu vuodessa 500 kuutiota naapuri-
metsistä saatavaa leppää. Sillä saa-
daan palvattua perinteisellä tyylillä 
satojatuhansia kiloja lähiseutujen 
tiloilta tulevaa possua sekä talon 
muita omia palvituotteita, kuten 
naudan ja hevosen paistia. 

”Isoisäni oli kyläteurastaja. 

Myös isäni oli liha-alan 

hommissa aina 50-luvulta 

asti ja itse olen tehnyt näitä 

hommia  15-vuotiaasta alkaen.”

RAKKAUDESTA SAVUUN
Kivikylän Kotipalvaamon 

Jari Laihonen on mies, 
joka on selvästi löytänyt 

oman alansa. Kun toimi-
tusjohtaja pääsee puhu-
maan satakuntalaisista 

savustusperinteistä, ei 
juttu lopu ihan heti.

Enemmän ja nopeamminkin voi-
si tehdä, mutta Laihosen mukaan 
aitouteen ei ole oikopolkuja.

”Kaikilla asioilla on tässä oma 
merkityksensä. Puun pitää olla laa-
dukasta. Jos laittaisi yhdenkin koi-
vuklapin joukkoon niin tulisi nokea, 
ja sitä emme tietenkään halua. Pal-
vaamon hirsiseinät antavat aromiin 
oman vivahteensa. Ilman kosteus 
palvaamossa pitää olla riittävä.”

Kivikylän palvituotteiden aromi 
syntyy vain ja ainoastaan lepän sa-
vusta ja perinteisestä savustusme-
netelmästä.

”Perinteinen menetelmä ja  pitkä 
savustusaika tuo syvyyttä makuun, 
mikä on meidän tunnusmerkkimme.”
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Satakuntalaista 
savustuskulttuuria

Suomessa lämminsavustus on van-
han ajan säilöntäkeino, jolla on 
pitkät perinteet. Siinä missä esi-
merkiksi Saksassa ja Italiassa lihaa 
kylmäsavustetaan, meillä lämminsa-
vustus on elävää ruokakulttuuria ja 
vahvemmassa asemassa kuin vaik-
kapa Baltiassa tai Ruotsissa, joissa 
se niinikään tunnetaan. 

Suomessa savustamisella on 
vahvat perinteet nimenomaan Sata-
kunnassa, Laihonen sanoo. Hän itse 
puolestaan on vanhaa lihasukua.

”Isoisäni oli kyläteurastaja. Myös 
isäni oli liha-alan hommissa aina 
50-luvulta asti ja itse olen tehnyt näi-
tä hommia  15-vuotiaasta saakka.”

Savustamisen taidot Laihonen 
oppi omalta isältään, joka palvasi 
lihaa harrastuksekseen itselle ja tu-
tuille kotitilansa vanhassa savusau-
nassa. 

”Sauna oli jäänyt pois käytöstä 
ja hän rakensi sinne hyllyt savusta-
mista varten. Siitä se lähti.”

Tuolloinen savusauna sijaitsi sa-
massa pihapiirissä, jossa Kivikylän 
nykyinen moderni, mutta sydämel-
tään perinteinen palvaamo sijait-
see. Toimitusjohtaja itse asuu aivan 
vieressä.

Laatu alkaa lihasta

Laihosen mukaan hyvältä palvaajal-
ta vaaditaan erinomaista liha-alan 
tuntemusta. Ilman laadukasta lihaa 
ei saa palvaamallakaan hyvää.

”Kaiken pohjana on hyvät liha-
miestaidot.”

Kivikylän Kotipalvaamossa lihaa 
hankitaan lähiseudun tuottajilta 
niin paljon kuin mahdollista.

”Kaikki lihamme on kotimaista ja 
noin 90 prosenttia tulee lähiseudulta.”

Tuotteissa ja makutyylissä Lai-
honen sanoo Kivikylän edustavan 
satakuntalaisia perinteitä. Tätä ha-
lutaan pitää yllä kaikin tavoin. Esi-
merkiksi uusia tuotteita ja reseptejä 
ei haluta kehittää laboratorioissa ja 
konsultteihin turvautumalla, vaan 
ehdottomasti omalla porukalla.

”Kaikki reseptit ovat miehissä 
tehtyjä, näin säilyy persoonallinen 
ja oma maku.”

työllistää nyt yhteensä 180 työn-
tekijää. Yritys on vakiinnuttanut 
asemansa Suomen sadan arvoste-
tuimman brändin joukossa ja sen 
tuotteet pärjäävät makuvertailuis-
sa hienosti. Laihosen mukaan Kivi-
kylän arvostus syntyy aitoudesta ja 
luottamuksesta. 

”Kuluttajat ovat kyllä fiksuja.”
Laihosen mukaan on tärkeä 

huomata, että kovaa työtä tehdään 
koko tuotantoketjussa alkutuotan-
nosta kauppaan.

”Läpi ketjun ulottuva ammat-
titaito on kaikien etu. Meillä on ta-
vallaan etuoikeus olla täällä Kivi-
kylässä, kun näemme koko ketjun, 
kasvatuksesta tuohon omaan kivi-
jalkakauppaamme.”

Suomalaisten ruokamaku on Lai-
hosen mukaan muuttumassa. Perin-
teisten palvituotteiden ohella hae-
taan uusia, entistä voimakkaampia 
makuja.

”Kun ei enää syödä vain nälkään, 
vaan haetaan elämyksiä, maulta ehkä 
vaaditaan enemmän. Myös ihmisten 
matkustaminen ja kaikki muu vaikut-
tavat.”

Koko ketjua tarvitaan

Kivikylän Kotipalvaamolla on ny-
kyään tuotantoa kahdessa pai-
kassa, Lapissa ja Huittisissa. Jari 
Laihosen vuonna 1994 vaimonsa 
Sirpan kanssa perustama yritys 

Onnellisen savus-
tajan possua. Kau-
niisti väriä saanut, 
15 tuntia saunan 
savussa palvaan-
tunut kinkku saa 
kypsyä 80 astees-
sa vielä toiset 15 
tuntia ennen kuin 
maku on täydel-
linen ja kinkku 
lähtee irtomyyntiin 
tai siivutettavaksi 
ja pakattavaksi.

Kivikylän Kotipal-
vaamon myymälän 
ja sen vanhan ajan 
palveleva lihatiski 
vetävät Satakun-
nan Lappiin asiak-
kaita pidemmänkin 
matkan takaa. Pal-
vaamon kuuluisa 
palvikinkku löytää 
tiensä useimman 
asiakkaan korin.
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SININEN EI PETÄ
Kajaanin Mantan grillikioskin suosikkiannoksissa on 

käytetty jo 20 vuoden ajan HK Sininen® -lenkkimakkaraa. 
Sitä kuluukin tuhatmäärin kuukaudessa. 

Ripe Mikkola ja suhde 
HK Sininen Lenkki® -makkaraan
”HK Blöö, sehän on Suomen kulinaarinen alttari. Sitä syödään kylmänä, läm-
pimänä ja kuumana. Itse olen aina pitänyt esimerkiksi uunimakkaroista koti-
oloissa.  Muistoja Siniseen Lenkkiin liittyen on vaikka kuinka paljon. Muistan 
kuinka isä laittoi aina lauantaisin saunan kiukaalle kypsymään makkaralen-
kin. Se tuoksu ja tunnelma on jäänyt hienosti mieleen.”
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Vuodesta 1976 alkaen Kajaanin 
seudulla grillikioskeissa työsken-
nellyt Maire on nähnyt alan suuret 
muutokset – pikaruokaketjujen, 
huoltoasemaketjujen ja edullisten 
kebab-paikkojen tulon – läheltä.
”Kun aloitimme vuonna 1993, Kajaa-
nissa taisi olla ainakin 15 perinteistä 
grilliä. Nyt niitä on jäljellä neljä.”

Oulujärven rannalla puhelimeen vas-
taa hyväntuulinen mies. Vesa Schro-
derus on mökillään saunanlämmitys-
puuhissa. Vaimonsa kanssa 20 vuotta 
Manta-grilliä pyörittänyt mies viettää 
ensimmäisiä eläkekuukausiaan. Grilli 
myytiin syyskuussa 2012. 

Grillikonkari vastailee mielellään 
uteluihin siitä, miten on mahdollis-
ta, että pieni kajaanilainen grilli myy 
hurjia määriä Sinistä Lenkkiä.

”Asiakkaat tykkäsivät, joten sitä 
käytettiin moneen ruokaan. Merkin 
vaihtamista ei edes harkittu. Ha-
lusimme hyvää ja tasalaatuista ta-
varaa, eikä halvin ole useimmiten 
parasta”, Vesa selittää ja lisää, että 
asiakkaat kyllä maistavat eron.

”Kun kerran vaihdoimme nakki-
merkkiä hetkeksi, niin heti tuli vali-
tusta. Palasimme sitten takaisin nii-
hin napsahtaviin HK Aito Nakkeihin.”

Vesan grillin sieluksi kutsuma 
ja sille nimenkin antanut Maire-
vaimo vastasi grillin ruokien ja lis-
tan suunnittelusta. Hän kertoo, että 
legendaarista HK Sininen Lenkki®-
makkaraa käytetään Mantulla esi-
merkiksi täytettyyn lihapiirakkaan, 
lenkkisämpylään ja tietenkin mak-
karaperunoihin.

”Meni sitä myös ihan lenkkipät-
känä”, Vesa muistuttaa.

Yrittäjäpariskunnan oma syömi-
nen oli usein asiakkaita hätäisem-
pää.

”Monesti laitettiin makkarape-
runat takahuoneen pöydälle ja siitä 
napsittiin ohimennen, kun haettiin 
asiakkaalle tavaraa”, Vesa muiste-
lee. ”Olivat hyviä kylmänäkin.”

Nouseva käyrä

Mairen mukaan grillin menestys 
riippuu aina paljon yrittäjästä, mut-
ta heillä myyntikäyrä oli koko ajan 
nouseva. Hänen mielestään on 
tärkeintä tarjota ruokaa, joka on 
asiakkaiden mieleen. Kaikki muu 
myynti on vain lisäpalvelua.

”Isot annokset ja sopiva hinta-
laatusuhde, sitä perinteiseltä gril-
liltä odotetaan. Meillä oli listalla 
esimerkiksi Petterin erikoinen, isot 
makkaraperunat ja lehtipihvi pääl-
lä. Jotkut tilasivat sen kahdestaan. 
Toiset taas sanoivat syövänsä siitä 
useamman päivän.”

Myös paikan sijainnilla on tie-
tenkin merkitystä, Maire lisää.

”Meillä oli Suomen suurimpiin 
kuuluva varuskunta lähellä. Toisaal-
ta oli Katinkulta, jossa kävi turiste-
ja. Oli niitäkin, jotka tulivat varta 

vasten matkan takaa, esimerkiksi 
sellaisia, jotka olivat jo käyneet ar-
meija-aikanaan meillä.”

Työt on tehty

Ennen keskittymistään grillikios-
kin pitämiseen vaimonsa kans-
sa Vesa ajoi rekkaa. Sen jälkeen 
meni 20 vuotta omassa yrityk-
sessä. Nyt edessä on uusi tilanne, 
käytössä sellaista ihmettä kuin 
vapaa-aika.

”Grillin myynnin jälkeen men-
tiin jo aiemmin varatulle matkalle 
Turkkiin. Se oli ensimmäinen loma, 
kun ei tarvinnut huolehtia työasi-
oista.”

Maire kertoo syksyn menneen 
muuttaessa, uuteen tilanteeseen 
totuttelussa ja lapsenlapsista iloi-
tessa.

”Kunhan pysyy terveenä, niin 
tarkoitus olisi vihdoin vähän mat-
kustella.”

Vesa sanoo aktivoituneensa nyt 
metsästämisen suhteen.

”Minulle ei ole tärkeää saalis, 
vaan se, että saa olla porukassa, is-
tua tulilla, jutella ja paistaa makka-
raa, joka on muuten taas HK:n Sini-
nen Lenkki.”
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HKScanin Away from Home -liike-
toiminnan johtaja Jukka Nikkinen 
sanoo ruoka-alalla työskentelyn 
olevan juuri nyt erittäin mielenkiin-
toista – ala on muutoksessa ja laa-
jan yleisön mielenkiinnon kohteena. 
Ruuasta puhuvat kaikki.

”Tässä pitää olla sormi pulssilla. 
Suurena toimijana HKScanin pitää 
tuntea suuret trendit ja aistia mihin 
maailma on menossa. Tätä asian-
tuntemusta pitää sitten ketterästi 
hyödyntää uutuuksien kehittämi-
sessä.”

”Asiakkaiden tarpeet erilaistu-
vat Nikkisen mukaan entisestään, 
kun kodin ulkopuolella syöminen 
kasvattaa osuuttaan.”

”Toisessa päässä ovat isot julkiset 
kilpailutukset. Toisaalla toimimme 
pienten huippuravintoloiden kans-
sa, joille toimitamme pieniä määriä 
erikoistuotteita. Sitten on tietenkin 
kaikkea tältä väliltä. Ketteryyttä vaa-
ditaan.”

Tulevaisuuden tarpeet

Monet ruokaan vaikuttavat isot ku-
luttajatrendit ovat Nikkisen mukaan 
HKScanin toimintamaissa hyvin sa-
mankaltaisia.

HKScAN ON ENTISTÄ 
KANSAINVÄLISEMPI 

KUMPPANI
HKScan vahvistaa rooliaan pohjoismaisena ruokatalona, 
joka haluaa kulkea asiakkaidensa kumppanina kehityk-

sen etulinjassa. HK Pron asiakkaat hyötyvät tästä uutuus-
tuotteina, entistä vahvempana osaamisena ja kansainvä-

listen ruokatrendien tuntemisena. 

”HKScan haluaa olla 

Pohjoismaissa edelläkävijä 

asiakaslähtöisen tuotevalikoiman 

rakentamisessa yli rajojen.”

Jukka Nikkinen

”Pienten kotitalouksien määrä 
on kasvussa, väestö ikääntyy ja yhä 
pienempi osuus ruuasta syödään ko-
deissa. Hyvinvointi- ja tuoteturvalli-
suusvaatimukset ovat yhä nousussa 
kuten myös tarve korkealuokkaisille 

esivalmistetuille tuotteille. Samaan 
aikaan etenkin julkisella puolella on 
kovia kustannuspaineita”, Nikkinen 
luettelee.

”Tulevaisuuden haasteet vaati-
vat meiltä hyvää asiakasymmärrys-
tä ja uusia innovaatioita. Velvollisuu-
temme on kuitenkin olla maailman 
kehityksessä mukana.” 

Nikkisen mukaan menestys alal-
la vaatii ennen kaikkea asiakasken-
tän tarkkaa kuuntelemista.

”Kaikki hakevat omaa tulokul-
maansa siihen, miten vastata kulut-
tajien mieltymyksiin. Monet asiak-
kaistamme ovat hyvin aktiivisia 
kehittämään omaa tuotettaan. Me 
voimme menestyä, jos olemme itse 
lähellä asiakkaitamme.”

Kaikki osaaminen käyttöön

HKScan yhdisti syksyllä Suomen, 
Ruotsin, Viron ja Tanskan Pro orga-
nisaatioiden voimat ja perusti uu-
den Away from Home -liiketoimin-
tayksikön. 

”HK Pro on toiminut aktiivises-
ti ja menestyksekkäästi Suomessa. 
Meillä on vastaavat tiimit Ruotsis-
sa, Virossa ja Tanskassa, jotka ovat 
aiemmin toimineet osana oman 
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maansa organisaatiota. Halusimme 
rakentaa organisaation, jossa voim-
me oppia toisiltamme. Pystymme 
jakamaan talomme koko osaamista 
asiakkaillemme entistä paremmin, 
kun ammattilaisemme myös muis-
sa maissa ovat entistä vahvemmin 
mukana. Tavoite on oppia toisilta ja 
nähdä millaisia asiakkaita, tarpeita 
ja ratkaisuja heillä on. Uskon, että 
on opettavaista katsoa esimerkiksi 
minkälaisia trendejä on nähtävillä 
Tanskassa ja miten sikäläiset asiak-
kaat näkevät maailmaa.”

Nikkisen mukaan kehityksen ve-
turina on koko alan kansainvälisty-
minen – esimerkiksi pikaruokaket-
jut ja henkilöstöravintolat toimivat
jo nyt yli rajojen.

”HKScan haluaa olla Pohjois-
maissa edelläkävijä asiakaslähtöisen 
tuotevalikoiman rakentamisessa yli 
rajojen. Suomalaisille asiakkaille se 
tarkoittaa esimerkiksi entistä enem-
män uutuuksia. Katsomme kaikkien 

HKScaniin kuuluvien yhtöiden pai-
kallisen tuotetarjonnan, olisiko siel-
lä jotain, joka vastaisi asiakkaiden 
tarpeisiin. Yksi esimerkki tällaisesta 
on vaikka tanskalainen Rosen mais-
sikana, joka on löytänyt markkinoita 
Suomesta.”

HKScanin kansainvälisyys tar-
koittaa myös perinteistä vientiä, jota 
HKScan on harjoittanut aina. Tällä 
hetkellä yritys vie Suomesta muun 
muassa Englantiin, Venäjälle, Japa-
niin ja Hongkongiin, kaikkiaan yli 40 
maahan. Brändituotteiden ja inno-
vaatioiden kuten Rypsiporsaan vien-
tiä vahvistetaan Nikkisen mukaan 
tulevaisuudessa.

Pohjoismainen kumppani

”HKScanin tavoitteena on päästä 
asiakkaiden kanssa syvään kump-
panuuteen, joka pitää sisällään 
yhdessätekemistä esimerkiksi tuo-

tekehityksessä ja koulutuksessa”, 
Nikkinen sanoo.

”Haluamme tarjota asiakkail-
lemme uutuuksia myös harkiten, 
heidän näkemystään ja kuluttaja-
kokemustaan arvostaen. Tapamme 
lähestyä käynnissä olevaa kansain-
välistymistä on tuoda konsernin 
tuomat hyödyt asiakkaille parem-
pana palveluna ja valikoimana.”

Lähellä tuotettu ruoka, tuotan-
toeläinten hyvinvointi, ruuan puh-
taus ja tuoteturvallisuus ovat alati 
vahvistuvia ruokatrendejä. Nikki-
sen mukaan HKScan vastaa mielel-
lään näihin vaatimuksiin.

”HKScan on Pohjoismainen toi-
mija, jolle se sopii mainiosti. Yhtiö 
haluaa olla paras ja ammattimaisin 
yhteistyökumppani Pohjoismaissa, 
halutaan sitten hyviä ja turvallisia pe-
rustuotteita tai uusien lisäarvotuot-
teiden kehittämistä. Tästä Rypsipor-
saan kehittäminen ja menestys on 
upea ja rohkaiseva esimerkki.”

HKScanin hallitus
juha Kylämäki, pj.; Niels Borup, vpj.;

Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow

Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

Teknologian ja tuotannon kehittäminen
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Suomi ja
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+

muut
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AfH

HKScanin uusi toimintamalli
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UUTTA SUOMESSA 
– HK LIHAHUUTOKAUPPA

HK Lihahuutokauppa tarjoaa sinul-
le aivan uudenlaisen tavan hankkia 
laatulihaa keittiöösi: nopean, käte-
vän ja parhaimmillaan ällistyttävän 
edullisen. Huutokaupassamme on 
jatkuvasti tarjolla erilaisia liha- ja 
tuote-eriä, joista tarjouksia voi tehdä 
jokainen huutokauppaan rekisteröi-
tynyt ja HK:n hyväksymä käyttäjä. 

Nopeat syövät ensin

Ympäri vuorokauden avoinna ole-
vaan nettihuutokauppaan voit osal-
listua juuri silloin, kun se omaan 
aikatauluusi parhaiten sopii. Muis-
ta nettihuutokaupoista tuttuun 
tapaan huudettavilla tuotteilla on 
määrätty lähtöhinta ja minimiko-
rotus. Huutokaupan etenemistä ja 
muiden tekemiä tarjouksia voit seu-

rata reealiajassa netin kautta. Huu-
tokauppaan osallistumista helpotat 
ottamalla käyttöön korotusauto-
maatin, joka tekee puolestasi huu-
toja asettamaasi maksimihintaan 
asti. Halutessasi voit huutaa tuot-
teen omaksesi Osta heti -hinnalla, 
jolloin huutokauppa päättyy siihen. 
Mikäli kukaan ei tarjoa Osta heti 
-hintaa, huutokauppa on avoinna 
ennalta ilmoitettuun määräaikaan 
asti. Korkeimman tarjouksen teh-
nyt saa välittömästi huutokaupan 
päättymisen jälkeen viestin ostok-
sestaan.

Tutustu ja kokeile!

Voit rekisteröityä HK Lihahuutokau-
pan käyttäjäksi vaikka heti osoit-
teessa hklihahuutokauppa.fi.

Nyt nuijitaan lihat parhaaseen hintaan!
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HK LIHAHUUTOKAUPPA ON HELPPOA!
www.hklihahuutokauppa.fi

jos et ole vielä kirjautunut 
HK Lihahuutokaupan käyttäjäksi, 
rekisteröidy tästä.

jos olet jo HK Lihahuuto-
kaupan asiakas, kirjaudu 
sisään tunnuksillasi.

Kirjaa tietosi ja paina Rekisteröidy. HK 
aktivoi tunnuksesi ja lähettää tiedon 
sähköpostiisi, jonka jälkeen voit kirjautua 
HK Lihahuutokauppaan.

1

2

3

Tästä näet kuinka kauan kyseinen 
huutokauppa on auki. Sivulta näet 
myös tulevat huutokauppatuotteet.

Voit ostaa tuotteen heti HK:n 
määrittelemällä osta-heti hinnalla.

Voit jättää oman tarjouksesi 
painamalla Tee tarjous -painiketta.

Huutokaupasta/erästä ei voi huutaa 
osia vaan koko erä on huudettava.

Viimeisellä minuutilla tehdyt huudot 
pidentävät huutoaikaa aina yhdellä 
minuutilla. Tämä takaa, että kauppa ei 
pääty sattumaan, vaan huutoja voidaan 
tehdä loppuun asti. 

Voit jättää oman tarjouksesi tähän.

Tästä näet kaikki jätetyt tarjoukset.
(Tieto päivittyy 10 sekunnin välein /saat 
viimeisen tiedon päivittämällä näyttösi.)

Kun olet määritellyt tarjouksesi, paina 
Tarjoa nyt! -painiketta ja tieto välittyy 
HK:lle ja muille huutokauppaan 
osallistujille.

Voit käyttää myös korotusautomaattia. Määritä hintakatto ja paina Tarjoa nyt! -painiketta. 
Automaatti korottaa puolestasi minimikorotusmäärän asettamaasi hintarajaan asti.

Kun huutokauppa sulkeutuu, HK lähet-
tää tiedon kaupan voittajalle sähköpos-
titse ja sopii maksu- ja toimitustavat.
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”Helppo tapa 
tehdä hyvä tili”

Ravintoloitsija
Timo Vainikainen, 
Kulkurin Kuu, Äänekoski

Kulkurin Kuu on perinteinen lou-
naskahvio, joka tarjoaa kotiruuan 
lisäksi pitopalvelua erilaisiin juh-
liin. Yrityksen omistaja Timo Vaini-
kainen on huomannut HK Lihahuu-
tokaupan helpoksi tavaksi hankkia 
edullisia raaka-aineita keittiöönsä.

”Helppokäyttöisen lihahuutokau-
pan fiksut toiminnot oppii nopeasti 
kokeilemalla. Itse käyn huutokaup-
pasivustolla päivittäin katsomassa, 
mitä uutta on tarjolla. Suurin osa 
kaupattavista tuotteista sopii omiin 
tarpeisiimme, olipa kyse sitten juh-
latarjoiluista tai lounaspöydän kat-
tauksesta. Sopivan erän osuessa 
kohdalle käytämme kätevää koro-
tusautomaattia, johon määritäm-
me valmiiksi omasta mielestämme 
oikean hinnan. Sen ansiosta tie-
dämme, että voiton osuessa koh-
dalle saamme sen taatusti todella 
edulliseen hintaan. Kokemus on 
osoittanut, että voittaa voi todella 
alhaisellakin huudolla, minkä an-
siosta HK Lihahuutokaupassa voi 
tehdä hyvän tilin parilla klikkauk-
sella.”

”Hyviä kauppoja 
kellon ympäri”

Keittiöpäällikkö 
Miku Leppälä, 
Ravintola Hurrikaani, Jyväskylä

Jääkiekon Suomen mestaruuden 
2012 voittaneen JYPin kotiareenalla 
toimiva Ravintola Hurrikaani vas-
taa sekä hallin yleisöravintoloiden 
että aitioiden ruokapalveluista. 
Hurrikaanin keittiöpäällikkö Miku 
Leppälän huutokauppaan johdatti 
HK Pron asiakaspäällikkö Kimmo 
Nyrönen.

”Kimmon opastuksella huomasin, 
että HK Lihahuutokauppa on tosi 
hyvä palveluidea. Huutokauppaan 
osallistuminen on helppoa ja pal-
velu toimii selkeästi. Käymme pal-
velussa viikottain ja iskemme kiin-
ni, kun kiinnostavia tuote-eriä on 
huudettavana.  Kolleegani kyllä vil-
kuilee huutokaupan sujumista vä-
lillä vapaa-ajallakin, jottei mikään 
huipputarjous pääse livahtamaan 
huomaamatta ohi. Tästä syystä on 
hienoa, että HK Lihahuutokaup-
paan voi osallistua ympäri vuoro-
kauden silloin, kun itselle parhaiten 
sopii. Pari kertaa olemme huuto-
kaupan jo voittaneet ja täytyy sa-
noa, että sen ansiosta lounaan kate 
on noussut selkeästi.”

”Tsekkaamme tar-
jonnan joka päivä”

Toimitusjohtaja 
Ari-Pekka Jeskanen, 
Pasariravintolat, Joensuu

Neljää eri yksikköä Joensuussa pyö-
rittävä Ari-Pekka Jeskanen sai ensi 
kosketuksen HK Lihahuutokaup-
paan jo Gasto 2012 messujen esit-
telyssä. Huutokaupan avauduttua 
hän on ottanut tavakseen käydä 
tarkistamassa kaupan tarjonnan 
päivittäin. Ari-Pekan mukaan huu-
tokaupasta löytyy aina jollekin ket-
jun neljästä yksiköstä sopivia tuote-
eriä.

”Myymme eri ravintoloissamme 
toistatuhatta lounasta päivittäin, 
joten palvelu sopii meille vallan mai-
niosti. Edullinen hinta on tietysti 
suurin houkute HK Lihahuutokau-
pan käyttöön, mutta etsimme siel-
tä myös sellaisia tuote-eriä, joilla 
saamme vaihtelua lounaslistoihim-
me. Tässä olemmekin usein onnis-
tuneet ja tehneet edullisia kauppoja 
tarpeisiimme sopivista tuotteista. 
Kaiken kaikkiaan HK Lihahuuto-
kauppa on hyvä ja mielekäs palvelu, 
jota kannattaa käyttää, kun haluaa 
hankkia helpolla tavalla huippu-
edullista lihaa ja lihatuotteita ra-
vintolaansa.”
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