
Vuoden suurin kukkasesonki käynnissä – ensimmäistä kertaa
tarjolla Suomessa kasvatettuja Reilun kaupan joulutähtiä
Vuoden suurin kukkasesonki on käynnissä. Joulukuun aikana K-ruokakaupoissa myydään yli miljoona kukkaa. Joulun
kukkavalinnat ovat edelleen hyvin perinteisiä. Uutuutena tänä jouluna K-ruokakaupoissa ovat joulutähdet, jotka ovat sekä
Reilun kaupan että suomalaisen työn tuloksia.
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Joulu on vuoden suurin kukkasesonki. K-ruokakaupoissa myydään vuosittain lähes 9 miljoonaa kukkaa. Näistä reilu kymmenes myydään
joulukuussa.

Suomalaisten joulu on edelleen hyvin perinteinen. Neljä suosituinta joulun koristajaa ovat amaryllis, joulutähti, hyasintti ja erilaiset
jouluasetelmat. Näiden osuus kaikista jouluna myydyistä kukista on yli 70 %.

”Perinteisten joulukukkien rinnalla trendinä näyttää edelleen olevan huonekuusi ja jouluruusu. Nämä ovat saavuttaneet suuren suosion joulun
sisustuksessa muutaman viime vuoden aikana. Myös leikkokukkien osuus joulupöydän koristeena kasvaa”, kertoo Keskon kukkien ostopäällikk
ö Liisa Myllylä.

Ainutlaatuinen Reilun kaupan ja kotimaisen puutarhaviljelyn yhteistyö
Tänä vuonna K-ruokakaupat myyvät ensimmäistä kertaa Suomessa joulutähtiä, jotka ovat sekä Reilun kaupan että suomalaisen työn tuloksia.
Joulutähtien matka alkaa ugandalaiselta Reilun kaupan kukkatilalta, josta ne lentävät pistokkaina Suomeen ja kasvavat täyteen
kukoistukseensa Ylitalon puutarhalla Varsinais-Suomessa.

Suomalaisen ja ugandalaisen puutarhan yhteistyö on myös maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Yhteistyön mahdollistamiseksi Reilun
kaupan standardia on laajennettu. Vastaava käytäntö on käytössä vain muutamassa muussa maassa maailmalla.

Kukkien kotimaisuus tärkeää
Joulun kukista 90 prosenttia K-ruokakaupoissa myytävistä kukista on kotimaisia. Suomalaisten viljelijöiden kanssa tehdään laajasti yhteistyötä,
jotta kauppoihin saadaan laadukkaita kukkia. Myös asiakkaat haluavat valita koteihinsa suomalaisia kukkia”, sanoo Myllylä.

Kukkasesonki jatkuu joulun jälkeen tulppaanikaudella, joka jatkuu pääsiäiseen. Tulppaaneja myydään vuodessa lähes 1,5 miljoonaa kimppua,
joista kaikki tulevat suomalaisilta puutarhoilta. Ruusujen rinnalla tulppaanit ovatkin K-ruokakauppojen myydyimpiä kukkia vuodesta toiseen.

Lue lisää Reilun kaupan joulutähdistä.
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Noin 900 K-ruokakaupan asiakastyytyväisyydestä vastaavat K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Keskon päivittäistavarakauppa toimii
ketjuliiketoimintamallilla. K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-citymarket, K-supermarket ja K-Market. K-ruokakaupat ovat alansa vastuullisimpia
maailmassa. Lisäksi vahvuuksia ovat ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka.
K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia.


