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Kokkikartanon valmisruoat kotien gourmet-kokkien asialla 
Kokkikartano on lähtenyt taistoon perheiden helpomman arjen ja juhlan puolesta – ruoan laadusta ja mausta tinkimättä. 

Yhdessäolon tulisi olla suoritusvapaata, eikä monimutkainen ruoanlaitto saisi viedä perheiden muutenkin vähäistä yhteistä 

aikaa. 

Lapsiperheiden yhdessä viettämä aika on yhä enemmän kortilla. Erilaisten palveluntarjoajien sekä kauppojen aukioloaikojen 

venyttäminen viikonloppuihin ja myöhäisiin arki-iltoihin on vaikeuttanut palvelualoilla työskentelevien vanhempien työaikojen 

sovittamista lasten päivittäiseen rytmiin.
1
 Tämä yhdistettynä aikaista epävarmempiin työmarkkinoihin ja lisääntyneeseen 

yksityisyrittäjyyteen vaikeuttaa vanhempien mahdollisuuksia sopia työaikojensa joustavuudesta.
2
 Yhteisen ajan vähentyessä sen 

laatuun liittyvät odotukset ovat kasvaneet; varsinkin juhlapyhiin latautuu paljon odotuksia ja suorituspaineita. Yhdessä syöminen 

on monelle perheelle tärkeä yhteinen hetki, joten tarjottavasta ruoasta otetaan paineita. 

Valmisruoasta on tullut nykypäivän ruokatrendien viidakossa asia, jonka hyödyntämisestä seuraa helposti huono omatunto. 

Valmisruoat eli einekset koetaan hätävaroina, joita hyödynnetään kun aikaa tai energiaa ruoanlaittoon ei ole. Kuitenkin ravintolassa 

valmiina pöytään tuodun ruoan syöminen koetaan hyväksyttäväksi. Tämä johtuu siitä, että ravintolaruoka nähdään jonkun 

tekemänä; siihen on panostettu ja sen tekemiseen laitettu aikaa.  

- Ravintoloiden annokset syntyvät usein kokkien käsissä etukäteen valmistetuista komponenteista, joita yhdistämällä 

ateriat saadaan nopeasti kasattua asiakkaan lautaselle. Me Kokkikartanolla kysymmekin, miksei tätä samaa keinoa voisi 

käyttää hyvällä omalla tunnolla myös kotikeittiössä, kommentoi Kokkikartanon toimitusjohtaja Kati Rajala.  

Kokkikartanon tuotteet on aina valmistettu laadukkaista raaka-aineista, gastronomista prosessia kunnioittaen. Siksi Kokkikartanon 

tuotteita on mahdollista käyttää ravintoloiden tapaan ruoka-annosten komponentteina, joita yhdistämällä saadaan aikaan 

herkullisia makuelämyksiä – helposti. Maksalaatikosta voi valmistaa vaikka maksacrostineja. Maukkaat maksacrostinit syntyvät 

vaivatta Kokkikartanon valmiista maksalaatikosta, jossa on 25% suomalaista Snellmanin naudanmaksaa. Kokkikartanon valmiista 

lohikeitosta voi valmistaa täyteläistä lohimoussea juhlapöytään. Bataattilaatikosta syntyy oiva pyré-lisäke ihan sellaisenaan rosé-

paistetun lihan tai linnun lisukkeeksi. Kokkikartanon riisipuurosta saa käden käänteessä jouluisen hedelmäriisin lisäämällä sekaan 

hieman jouluisia hedelmiä, mausteita ja tilkan likööriä. Pian pöydässä voi olla viiden ruokalajin tyylikäs illallinen, joka syntyi 

kädenkäänteessä.  

Hyödyntämällä valmiita ruokia juhlapyhien annosten pohjana aikaa jää myös siihen tärkeimpään – aitoon yhdessäoloon. Tällä 

tavalla voi myös mahdollistaa yhteisen kokkaushetken koko perheen voimin ja onnistuminen on varmaa. Kokkikartanon tuotteiden 

avulla gourmetruoka on jokaisen saatavilla, ilman tunteja vievää aherrusta keittiössä. Arkena nämä samat tuotteet toimivat 

mainiona arkiruokana helpottamassa jokainen perheen ihan tavallista arkea. Juhlapyhiin ne muuttavat vain hieman olomuotoaan, 

mutta maku on kaikille tuttu jo entuudestaan ja siksi suosio on taattu. 

Tuotetietoa ja maistiaisia:  

Jaana Heikkilä   Kati Rajala                                          

Myynti ja markkinointipäällikkö  Toimitusjohtaja                                    

Snellmanin Kokkikartano   Snellmanin Kokkikartano 

p. (09) 77495 623 tai 040 351 5331  p. (09)77495 tai 050 553 4370                                             

jaana.heikkilä@snellman.fi                                                            kati.rajala@kokkikartano.fi  

www.kokkikartano.fi                                                                             

Jutellaan ruoan valmistuksesta lisää FB:ssa:  www.facebook.fi/kokkikartano 

Keravalainen ruokatehdas Kokkikartano on valmistanut valmiita ruokia suurella sydämellä jo 13 vuoden ajan. Kokkikartanon ruokien 

salaisuus ovat tuoreet raaka-aineet, perinteiset valmistusmenetelmät ja tietenkin hyvä maku. Raaka-aineissa pyritään mahdollisuuksien 

mukaan suosimaan kotimaista. Myös raaka-aineiden alkuperän läpinäkyvyys on tärkeää: esimerkiksi jouluperunalaatikon perunoiden 

tarina on seurattavissa aina pohjoismaalaiselta Häggblomin perheen perunatilalta kaupan hyllylle asti 

                                                           
1 Väestöliiton perhebarometri 2011 
2 Väestöliiton perhebarometri 2011 
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