HKScanin syksyn 2019 tuotevalikoima on täynnä herkullisia
uutuuksia
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HKScanin syksyn tuotevalikoima täydentyy syyskaudelle herkullisilla HK® ja Kariniemen® uutuuksilla, jotka vastaavat
ajankohtaisiin trendeihin ja kuluttajien toiveisiin.
Tässä katsaus muutamiin syksyn mielenkiintoisimpiin tuoteuutuuksiin:
Koukuttava uutuus Karamellipossu HK Rypsiporsas® nopeat fileesuikaleet -sarjaan
HK Rypsiporsas® nopea fileesuikale -tuoteperhettä täydennetään syyskuussa ravintolamaailmasta tutulla Karamellipossulla, joka vie kotikokin hetkessä
makumatkalle Aasiaan. Rypsiporsas® -fileesuikaleet kypsyvät pannulla nopeasti ja ne ovat helppo maustaa ja viimeistellä pakkauksessa mukana tulevalla
herkullisella ja hieman tulisella kastikkeella, joka lisätään pannulle paiston loppuvaiheessa. Rypsiporsas® -fileesuikaleet ovat ravintolatason ruokaa, joka
valmistuu nopeasti kotikeittiössä maksimissaan 15 minuutissa. Yhdestä pakkauksesta riittää 2 - 3 hengelle. Lisää vain lisäkkeeksi riisi, nuudeli tai
kasvikset. Suikaleet on valmistettu parhaasta mahdollisesta raaka-aineesta: antibioottivapaasti kasvatetusta, pehmeää rasvaa sisältävästä Rypsiporsas® lihasta.
Ekologinen Kariniemen annospakkaus vähentää ruokahävikkiä
Kariniemen® uusi kätevä annospakkaus sisältää kaksi yksittäispakattua 150 gramman maustamatonta kananpojan rintafileetä. Pakkauksesta voi käyttää
kerrallaan yhden tai useamman fileen oman tai perheen tarpeen mukaisesti: enää ei tarvitse käyttää kerralla koko fileepakkauksen sisältöä. Uusi
pakkausinnovaatio takaa, että tuotteen saa aina tuoreena lautaselle. Uusi annospakkaus on myös tiedostavan kuluttajan valinta, sillä siihen on käytetty
jopa 54 % vähemmän pakkausmateriaalia kuin perinteiseen muovirasiaan.
Siipikarjaleikkeleet vahvassa nousussa – HK Gourmet Kalkkunafilee vastaa kysyntään
Kokolihaleikkeleiden markkina jatkaa kasvuaan ja leikkeleissä suositaan yhä enemmän laadukkaita, premium-tasoisia tuotteita. Siipikarjaleikkeleiden
osuus leivänpäällisistä on jo 20 % arvossa ja segmentti on kasvussa. Kalkkunan liha on tällä hetkellä erittäin trendikästä keveytensä ja hyvän makunsa
vuoksi. Kotimaisesta kalkkunanfileestä valmistetut HK® Gourmet kalkkunafileepalat on savustettu voimakkaalla leppäsavulla ja niiden lihapitoisuus on 94
%. Fileepalat ovat fosfaatittomia, runsasproteiinisia ja vähärasvaisia ja ne valmistetaan HKScanin Mikkelin yksikössä.
Kariniemen paneroidut tuotteet markkinajohtaja läpi vuosikymmenten
Kariniemen® uudistaa kypsien tuotteiden pakkaukset syksyllä ja samalla panostetaan vahvasti tuotteiden mainontaan. Kariniemen on ollut markkinajohtaja
paneroitujen pääruoka-aineiden kategoriassa 90-luvulta lähtien ja se on kehittänyt markkinaa säännöllisesti uusilla, mielenkiintoisilla tuotteilla.
Ensimmäinen menestystuote oli Kariniemen Nuggetit, joista on muodostunut suomalainen klassikko: sen suosio on ollut vankkumaton lanseerauksesta
lähtien. Kariniemen on tuonut paneroitujen siipikarjatuotteiden tuoteryhmään myös muita menestystuotteita kuten paneroidut pihvit ja Poppikset. Nuggetit,
paneroidut pihvit ja Poppikset ovat tänä päivänäkin nuorten ja lapsiperheiden kestosuosikkeja. Nyt tuoteperhe täydentyy gluteenittomalla uutuudella,
Kariniemen® Kanarenkailla. Rapeat, maukkaalla riisi- ja perunapaneroinnilla kuorrutetut kanarenkaat sopivat niin gluteenitonta ruokavaliota noudattaville
kuin gluteenitonta trendiä seuraaville.
Kariniemen kypsät tuotteet helpottavat ruuanlaittoa
Maailmalla kypsien siipikarjatuotteiden kasvu on suurta – jopa yli puolet Englannin siipikarjamarkkinasta on kypsiä tuotteita. Myös Suomessa tämä
markkina on kasvussa ja Kariniemen on vahvasti mukana kehityksessä. Kariniemen® Paistetut sisäfileet saavat uutuuden rinnalleen, Kariniemen Paistetut
fileepalat. Ne on valmistettu suomalaisesta Kananpojasta, ja fileepalat pysyvät mehevinä miedon suolapitoisuuden ansiosta. Fileepalat ovat kätevä
proteiinilisä salaattiin tai pastaan tai sellaisenaan naposteltavaksi. Kariniemen vastaa syksyllä myös ravintola-alan tämän hetken kuumimpaan trendiin
tuomalla valikoimaan Kariniemen® KanaSet Frittikanaa ”Boneless wings”, jotka ovat luutonta, gluteenittomalla kaura-riisi-perunapaneroinnilla kuorrutettua ja
friteerattua kotimaista kananpojan reisilihaa. Siipiravintoloista on jo pitkään saanut perinteisten luullisten siipien lisäksi myös luuttomia siipiä ja KanaSet
tuo tämän trendin nyt myös koteihin. Rapeita frittikanapaloja dipataan tuliseen wings-kastikeeseen sekä tulisuutta tasoittavaan omena-aioliin. Dippis!
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HKScan Oyj on pörssilistattu ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien
tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7 200 ammattilaistamme varmistavat lupauksen
tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat
siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®,
Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

