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Suomen juhlavuonna syödään yhdessä 
kasvisherkkuja ja suomalaisia makuja  

Fazer ja Suomi ovat kulkeneet yhdessä makuelämysten matkaa 100 vuotta. 
Suomalaisen ruokailun trendeinä näkyvät kasvisten käytön lisääminen, 
kiinnostus alkuperään sekä terveelliset välipalat. Juhlavuonna Fazer haluaa 
edistää suomalaista yhteisöllistä ruokakulttuuria ja samalla herättää 
suomalaisten kiinnostusta uudenlaista kasvisruokailua kohtaan. Vuoden aikana 
Fazer Food Services luo suomalaisia makuelämyksiä ravintoloissaan ympäri 
Suomen sekä erilaisissa tapahtumissa kuten Lahden MM-kisoissa.  

Fleksitarismi eli joustava kasvissyönti on noussut vahvaksi ruokatrendiksi Suomessa. 
Viime vuosina Fazerilla on kannustettu kasvisten lisäämiseen ravintoloissa 
ruokalistan, kampanjoiden ja esillepanon kautta sekä kehitetty uudenlaisia herkullisia 
kasvisreseptejä myös kotikäyttöön.  

”Tänä vuonna nostamme kasvisruuan tärkeimmäksi teemaksi kaikissa 
ravintoloissamme ja lanseeraamme uuden kasvisruokakonseptin. Konsepti pyrkii 
hauskalla tavalla muuttamaan suhtautumista kasvisruokaan. Keskeisinä elementteinä 
ovat herkullisuus, huumori ja sesonginmukaisuus. Konsepti lanseerataan What´s 
cooking Helsinki -ruokakarnevaalissa Teurastamolla 9.4.”, kertoo kaupallinen johtaja 
Hannu Rahnasto Fazer Food Services Suomesta.  
 
”Samalla kun kasviksia syödään enemmän, lihan alkuperään ja määrään kiinnitetään 
enemmän huomiota. Siirryimme tämän vuoden alusta käyttämään ravintoloissamme 
100-prosenttisesti kotimaista broileria. Lihan kotimaisuusasteemme nostettiin 
kokonaisuudessaan vähintään 90 prosenttiin, kun se oli vuosia vähintään 80 
prosenttia”, kertoo Rahnasto.  

Yhdessä syömisen voima 
 
Suomessa perheet syövät yhdessä harvemmin kuin missään muussa Euroopan 
maassa.* Kiireisessä arjessa lounas on monelle suomalaiselle päivän ainoa lämmin 
ateria ja yhdessä syömisen hetki. Fazer Food Services tarjoaa päivittäin 130 000 
suomalaiselle lounaan noin 600 ravintolassa ympäri Suomen 3300 ruoka-
ammattilaisen voimin. Vuoden 2017 aikana Fazerilla syödään yhdessä niin 
päiväkodeissa, kouluissa, yliopistoissa, työpaikoilla kuin seniorikansalaisten parissa. 

”Haluamme kannustaa suomalaisia pysähtymään hyvän ruoan äärelle − niin lounaalla 
kuin muutenkin. Ruoan sosiaalisella puolella on tutkitustikin myönteisiä vaikutuksia. 
Haluamme nyt ja tulevaisuudessa olla vaikuttamassa siihen, mitä ja miten suomalaiset 
syövät. Uskomme, että elämyksellisyys, nautinnollisuus ja terveellisyys voidaan 
yhdistää. Se vaatii hyvää ammattitaitoa, mutta myös laajempaa ymmärrystä siitä, mitä 
ihmiset tänä päivänä ruoalta ja ravintoloilta odottavat: paikkoja, tiloja ja tilanteita, 



 
 
 
 
 
  

joissa kohdata rennosti toiset ihmiset. Tällaisia konsepteja ja palvelukokemuksia 
rakennamme nyt intohimoisesti”, kertoo Rahnasto.  

Esimerkkejä juhlavuoden toteutuksista 2017  

Suomalaisia makuja suomalaisten arkeen: Juhlavuoden ruokakalenteri  
Kalenterin maukkaat kotireseptit ovat Fazerin keittiömestareiden sekä Fazer Culinary 
Team Finland -olympiakultamitalistien käsialaa. Jokaiselle kuukaudelle on valittu 
sesonkiin sopiva, kotimaisiin raaka-aineisiin nojaava resepti. www.amica.fi 
 
Syödään yhdessä -teemapäivä kaikissa ravintoloissamme 6.10. 
Juhlavuosi huipentuu ravintoloissamme ympäri Suomen Syödään yhdessä -
teemapäivään.  
 
Huippuosaamista hienoimpiin juhliin: Suomi 100-edustusmenu  
Fazer Culinary Team Finlandin luomalla Suomi 100-menulla on juuret suomalaisessa 
luonnossa. Tutustu tarkemmin:  
http://www.kokouksetjajuhlat.fi/kampanjat-ja-artikkelit/suomi-100-menu/ 
 
Showroom kansainvälisille vieraille: Lahti VIP-catering 
Lahti2017-kilpailujen VIP-makuelämyksistä vastaa olympiakultaa voittanut Fazer 
Culinary Team Finland. Kisavieraille tarjotaan elämyksiä ja huipputason pohjoisen 
twistin ruokaa, jossa Suomen luonto ja sen antimet ovat hyvin läsnä. 

Ruokatrendit Suomessa 2017 

 
Vihreämpää ruokaa 
Kasvisten määrä lisääntyy asiakkaiden lautasilla. Kasvisten suosio näkyy sekä 
lisukkeissa että pääruuissa. Kasvisten syöminen ei ole ainoastaan terveellistä, se 
myös auttaa vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Nouseviin trendeihin 
kuuluu etenkin fleksaus eli kasvisvoittoinen ruokavalio, missä liha korvataan joko 
osittain tai kokonaan kasviksilla. Uudet kotimaiset kasvisproteiinit kiinnostavat – 
härkäpapu on se, joka luultavasti yleistyy eniten lounasravintoloissa. Kasvisten osuus 
kasvaa myös juhlabuffeteissa, kasviksia käytetään runsaasti ja uudella tavalla uusissa 
resepteissä. Fazerilla onkin viime vuosina kehitetty uudenlaisia herkullisia 
kasvisreseptejä myös kotikäyttöön sekä kannustettu ravintoloissa ruokalistan, 
kampanjoiden ja esillepanon kautta lisäämään kasvisten syöntiä. Täysin vegaaniset 
tuotteet yleistyvät tämän vuoden aikana, eivätkä pelkästään ruoissa, vaan myös 
vegaaniset leivonnaiset ja välipalat kiinnostavat yhä enemmän.  

Terveelliset välipalat  
Välipaloille ja mukaan otettavalle ruualle on entistä enemmän kysyntää. Juomien rooli 
kasvaa: mehut ja smoothiet kiinnostavat ja jatkavat voittokulkuaan. Myös take away- 
ja välipalatuotteissa suositaan yhä terveellisempiä vaihtoehtoja ja ns. 
“täsmävaihtoehtoja”, kuten välipalapatukoita ja välipalasalaatteja. Jälkiruuaksi valitaan 
entistä useammin hedelmä.  

Alkuperä kiinnostaa 
Asiakkaat kyselevät jo nyt paljon ruuan alkuperästä, ja ruokien alkuperän pitää olla 
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jäljitettävissä. Vastuullisuus, lähiruoka ja jäljitettävyys kiinnostavat jatkossa entistä 
enemmän − etenkin lihan osalta, mutta asiakkaat ovat kiinnostuneita myös kasvisten 
ja vihannesten jäljitettävyydestä. Fazer Food Services siirtyy vuoden 2017 alusta 
käyttämään ravintoloissaan 100-prosenttisesti kotimaista broileria. Lihan 
kotimaisuusaste kokonaisuudessaan nousee vähintään 90 prosenttiin (aiemmin 
vähintään 80 prosenttia). Kotimainen tuotanto ei riitä täyttämään lihantarvetta riistan ja 
lampaan osalta. Suomen 100-vuotisjuhlan ansiosta kotimaiset kasvikset ja liha 
näkyvät myös juhlatarjoiluissa. 

Perinteet ja yhdessä syöminen 
Laadukkaalle konstailemattomalle kotiruualle on kysyntää. Perinteisiä reseptejä ja 
makumuistoja kohtaan näkyy kiinnostusta. Ruuan tarina tuo meitä yhteen – syömään 
yhdessä. Perinteisiä reseptejä uudistetaan, mutta pyritään säilyttämään tunnistettava 
makumuisto. Fazer tekee jälleen kyselyn suomalaisten lempiruoista alkuvuonna 2017. 
Suomen juhlavuoden aikana pyrimme yhdessä muiden kanssa herättämään 
suomalaisten parissa uudenlaista yhdessä syömisen kulttuuria niin kotona kuin 
koululaisten, opiskelijoiden, työssäkäyvien ja senioreidenkin parissa. 

Annosjälkiruuat korvaavat isot kakut  
Juhlatarjoilussa perinteisten isojen kakkujen aika alkaa olla ohitse ja niiden sijaan 
suositaan pieniä ja erilaisia annosjälkiruokia. Jälkiruuat annostellaan ja koristellaan 
yksittäisiksi annoksiksi. Tarjolla on aina useita erilaisia vaihtoehtoja - esimerkkinä 
voivat olla juustokakut, tiramisut ja pannacottat. Niiden makumaailmassa korostuvat 
kotimaiset marjat, villiyrtit ja suklaa. Suklaa on myös juhlissa aina ihmisten sydäntä 
lähellä.  

Lisätietoja: 
kaupallinen johtaja Hannu Rahnasto, Fazer Food Services Suomi, p. 041 530 3538 
viestintäjohtaja Satu Ikäheimo, Fazer-konserni, p. 050380 4996 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 p. 040 668 2998 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
www.fazer.fi/suomi100 

* www.elo-saatio.fi/taustaa  
#suomalaistahyvää, #fazerculinaryteam 
 
Painokelpoiset kuvat:  
www.fazergroup.com/pictures, “Media_Press”,”Suomi 100”, viestintäkoordinaattori 
Minnamari Mattila, p. 046 851 3552 
 
Fazer-konserni 
 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita 
sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 
40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen 
perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, 
rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2015 oli yli 1,5 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 
henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen 
arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. 
 
Kun haluatte hyvää 
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