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FAZER FOOD SERVICES

Tulevaisuuden 
ruokatrendit

RAPORTTI 2019

Uudet 
proteiinit ovat 

täällä 

 Ruoan 
tulevaisuus 

hehkuu 
vihreyttä

Vegaanista pikaruokaa

Maistuisiko 
gluteeniton ja lihaton 
hampurilainen? Lue 
lisää sivulta 17.
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Mitä syömme, miten ruoka on tuotettu ja miten 
ruokajätteitä käsitellään ovat äärettömän tärkeitä 
kysymyksiä paitsi ravintoloille myös viranomaisille, 
sairaaloille, kouluille ja työpaikoille. Olemme 
entistä tietoisempia siitä, miten tekemämme 
valinnat vaikuttavat terveyteemme ja maapallon 
hyvinvointiin.

Terveys, hyvinvointi ja kestävyys ovat myös Fazer 
Food Servicesin painopisteitä, jotka huomioidaan 
tarkkaan liiketoiminnassa. Yksi tavoitteistamme 
on lisätä kasvisten tarjontaa ja kulutusta 
ravintoloissamme.

Siirryin Fazer Food Servicesin palvelukseen viisi 
vuotta sitten. Siitä lähtien olen oppinut paljon 
uutta kollegoiltani ja vähentänyt lihansyöntiä. Syön 
aiempaa enemmän kasvisruokaa ja uskon, että se 
tekee hyvää sekä terveydelleni että ympäristölle. 
Voit lukea lisää vihreästä vallankumouksesta
sivulta 14. 

Olen myös oppinut, että tieto on avain 
muutokseen ja kehitykseen. Siksi olenkin erittäin 
innoissani saadessani esitellä vuoden 2019 
raportin, jossa kerromme näkemyksiämme ruoan 
tulevaisuudesta. Tässä raportissa haluamme 
tutkailla tarkemmin muutamia uusimpia ruokaan, 
terveyteen ja kestävyyteen liittyviä trendejä. Mitä 
enemmän tiedämme ruoasta, sitä paremmin 
voimme kehittää ravintoloidemme tarjontaa 
ja ruoan laatua. Esimerkiksi käynnissä olevassa 
Fazer Brainhow -ohjelmassa tutkimme ruokia, 
jotka voisivat vaikuttaa positiivisesti 
aivojen terveyteen ja kognitiiviseen 
suorituskykyyn. Voit lukea lisää Fazer 
Brainhow -ohjelmasta sivuilta 16 ja 25. 

Myös kuluttajat ovat osallistuneet 
tähän raporttiin, sillä mielestämme 
trendit saavat aina alkunsa käytännön 
tasolta. Minkälaisia valintoja 
asiakkaamme olisivat valmiita 
tekemään suojellakseen ympäristöä? 
Ovatko he valmiita syömään 
enemmän kasvisruokaa?

Toivon sinulle mukavia ja 
mielenkiintoisia hetkiä tulevien 
ruokatrendien parissa.

ALKUPALOJA

ANDREAS 
BERGGREN

CEO, Fazer Food Services

Ruoan tulevaisuus

Ruokaa 
ajatuksille

UUTTA PROTEIINIA
Vuoden 2018 hitti olivat kulhot. Buddha-kulhot, 
poke-kulhot, acai-kulhot, smoothie-kulhot – kaiken 
maailman kulhot! Samana vuonna Instagram villiintyi 
kasvisruokakuvista. Ensi vuonna saamme todennäköisesti 
ihastella annoksia, joiden proteiini on peräisin lupiinin, 
herneiden ja soijan kaltaisista kasveista tai joissa on 
käytetty lihatonta "lihaa". Voit lukea lisää vihreästä 
vallankumouksesta sivulta 14.

ITÄMAISTA VIISAUTTA
Ensi vuonna ruokaintoilijat innostuvat ikivanhasta 
intialaisesta terveysfilosofiasta, ayurvedasta. Ayurveda-
ruokavaliossa suhtautuminen ruokaan on holistista, ja 
tavoitteena on valita omaa kehotyyppiä ravitsevia ruokia. 
Moni on jo vakuuttunut kullankeltaisesta kurkumajuuresta, 
kurkumamaidon tärkeästä ainesosasta. Vuonna 2019 
uppoudumme tähän ruokafilosofiaan syvemmin, ja jotkut 
varmasti vaihtavat oliiviöljyn ja voin tilalle gheen, eli 
kirkastetun voin, jossa vesi on haihdutettu maitorasvasta 
siten, ettei lopputulos sisällä laktoosia. Aasian maissa 
gheetä käytetään ruoan lisäksi myös ihottumien ja 
palovammojen hoitoon. Tutustu merkitykselliseen 
ruokaan sivulla 20. 
 

VÄRIKKÄITÄ LATTEJA
Juomme edelleen erilaisia latteja, jotka on valmistettu 
ilman kahvipapuja. Runsaasti klorofylliä sisältävästä 
japanilaisesta vihreästä teestä valmistettava matcha-latte 
säilyttää suosionsa. Jatkossa saamme myös siemailla 
punaista punajuurilattea tai violettia ube-lattea, joka saa 
värinsä violetinvärisestä ubesta eli isojamssista. Miltä 
kuulostaisi sininen smurffi-latte, joka sisältää sinistä 
spirulinaa, tai aktiivihiilestä valmistettava musta latte?

PAPUA PULLAAN
Linssit, kikherneet ja pavut ovat maukkaita pataruoissa 
ja ensi vuodesta alkaen myös leivonnaisissa. Niiden avulla 
kakkuihin, leipiin, sämpylöihin ja pulliin saadaan helposti 
enemmän proteiinia. Pavut ovat luonnostaan makeita, joten 
sokeria ei juurikaan tarvita.

GLITTERIÄ JA GLAMOURIA
Vaikka ruoan terveellisyys ja kestävyys ovat meille tärkeitä, 
emme unohda pieniä hemmotteluhetkiä. Vuonna 2019 
luvassa on entistä enemmän näyttäviä esillepanoja ja 
yllätyksellisiä annoksia. Miltä kuulostaa esimerkiksi 
syötävä kulta, liekehtivä ruoka-annos, kristallipallolta 
näyttävä frappuccino, kimallecappucino tai täytetty 
munavohveli kaikilla lisukkeilla? Lue lisää holistisesta 
ruokavaliosta sivulta 26.

Viisi ruokatrendiä 
vuodelle 2019

TIETOA RAPORTISTA 
Fazer Food Servicesin vuoden 2019 raportti ruoan tulevaisuudesta perustuu 
sisältötoimisto Spoonin tekemään toimitukselliseen selvitystyöhön sekä tutkijoiden, 
kokkien ja muiden ruoka-alan ammattilaisten haastatteluihin. Ellei toisin mainita, 
raportissa esitetyt tiedot on saatu kahdesta YouGov-tutkimusyrityksen toteuttamasta 
kuluttajatutkimuksesta. Ensimmäinen tutkimus tehtiin 2.–11. helmikuuta 2018 
tietokoneavusteisena verkkokyselynä, johon osallistui 2 040 pohjoismaista 
18–64-vuotiaista kuluttajaa. Toinen tutkimus (Fazer Food Services -kuluttajakysely) 
tehtiin kesäkuussa 2018, ja siihen haastateltiin noin 4 000:ta kuluttajaa. Tämän 
raportin pohjana on käytetty myös trenditutkimusyhtiö Foresight Factoryn Fazerille 
tuottamaa raporttia.
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Millaisia ruokatrendejä on näkyvissä?
”Ruoasta tulee entistä tärkeämpi tapa kertoa 
itsestään. Ruokavalinnat kertovat esimerkiksi 
halusta tehdä kestäviä valintoja. Ihmiset 
haluavat edelleen sekä syödä terveellisesti 
että hemmotella itseään, joten luvassa on 
ylellisiä mutta silti terveellisiä herkkuja.” 

 
Minkälaisia ylellisiä herkkuja  
voimme odottaa?
”Yksi konkreettinen esimerkki on 
vegaanisuklaa. Kuluttajat ja varsinkin 
milleniaalit ovat erittäin tietoisia 
epäterveellisen ruoan haittavaikutuksista, 
mutta haluavat silti myös herkutella. Google 
Trends -työkalun mukaan vegaanisuklaaseen 
liittyvät haut ovat lisääntyneet huomattavasti 
vuodesta 2015 lähtien.” 

Mitä muita ruokia lautasillemme 
päätyy ensi vuonna?
”Yksi suurimmista trendeistä on varmasti 
edelleen kasvisruoan yleistyminen. Kuluttajien 
saatavilla on monia uusia vaihtoehtoja 
lihalle ja runsaasti herkullisia street food 
-kasvisvaihtoehtoja, joten lihaa ei ole enää 
pakko valita. Trenditutkimusyhtiö Foresight 
Factoryn mukaan noin kolmasosa kuluttajista 
maailmanlaajuisesti aikoo vähentää punaisen 
lihan kulutusta seuraavien 12 kuukauden 
aikana. 

Toinen suosiotaan kasvattava alue 
ovat ruoat, joiden sanotaan vaikuttavan 
mielialaamme. Hyvinvoinnin nähdään 
kumpuavan sisältäpäin, ja samalla vahvistuu 
ajatus siitä, että ruoka ja suoliston 
bakteerikanta voivat vaikuttaa suoraan 
mielenterveyteemme ja mielialaamme. Siksi 
ruoka- ja juomatuotteet, joilla väitetään 
olevan funktionaalisia hyötyjä, herättävät 
entistä enemmän kiinnostusta.”

ALKUPALOJA

Ruoan tulevaisuus

Ruokaa 
ajatuksille

JOHANNA 
KOSKENKORVA-TAPIALA
Senior Manager, Client & Guest Insight,  

Fazer Food Services, Suomi

Viisi ruokatrendiä 
vuodelle 2019
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Ruokavalintamme eivät enää perustu siihen, 
mitä meidän tekee milloinkin mieli. Haluamme 
tietää, mistä ruoka on peräisin, miten se on tuotettu 
ja mitä ylijäävälle ruoalle tapahtuu. Onko meistä 
siis tullut pragmaattisia ruokailijoita? Kyllä, ainakin 
joistakin meistä. Tietoisuus punaisen lihan syömisen 
ympäristövaikutuksesta kasvaa Pohjoismaissa, samoin 
ympäristön kannalta kestämättömien vaihtoehtojen 
välttely.

Trenditutkimusyhtiö Foresight Factoryn mukaan 
kuluttajat Pohjoismaissa ovat entistä sitoutuneempia 
ympäristönsuojeluun. Tiedostavan kuluttajan taival 
ei kuitenkaan aina ole mutkaton. Jotta kulutus 
todella olisi kestävää, huomioon täytyy ottaa monia 
eri seikkoja. 

”Ihmisille tyrkytetään koko ajan uutta tietoa. 
Meidän pitäisi syödä enemmän kasviksia, syödä 
tiettyinä kellonaikoina ja noudattaa tietynlaista 
ruokavaliota. Samaan aikaan pitäisi ottaa huomioon, 
mikä on järkevää kestävyyden kannalta”, sanoo 
Kristina Persson, Fazer Food Servicesin Brand 
and Concept Manager. ”Olemme huomanneet, 
että monet haluaisivat noudattaa neuvoja oman 
hyvinvointinsa ja maapallon parhaaksi, mutta eivät 
välttämättä tiedä, miten se onnistuisi.” 

Yksi tapa auttaa terveellisempien ja 
kestävämpien valintojen tekemisessä on 
ruokarohkaisu eli nudging. Nudging on menetelmä, 
jolla kuluttajia kannustetaan tekemään hyviä 

Kestävää ruokailua

Välitämme entistä enemmän siitä, mitä syömme. Ruoka 
määrittää meitä ihmisinä: se, mitä lautasillemme päätyy, kertoo 
identiteetistämme. Tiedostava ruokailija myös ymmärtää, että 
ruokavalinnoilla ja vastuullisella kuluttamisella voi olla valtava 
vaikutus. 

Tiedostavat ruokailijat



ruots i    tanska      nor ja       suom i
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Tiedostavat ruokailijat

valintoja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikka 
sitä, että kasvisannokset siirretään ruokalistan 
alkuun, josta ne huomataan paremmin, tai ihmisiä 
kannustetaan muuttamaan käyttäytymistään, 
esimerkiksi ottamaan vähemmän ruokaa lautaselle. 

Annostelemalla ruokia etukäteen voimme 
vähentää jätettä ja tukea asiakkaiden hyvinvointia, 
Persson toteaa. Hänen mukaansa myös yksilöintiin, 
kestävyyteen ja ruokajätteen vähentämiseen 
liittyvät makrotrendit kasvattavat edelleen 
suosiotaan.

”Haastamme ja ohjaamme asiakkaitamme 
pohtimaan, miten he itse voisivat edesauttaa 
planeetan hyvinvointia.” 

KYSELY
Ostaisitko aterioita, joiden 

raaka-aineiden viimeinen käyttöpäivä  

on lähestymässä? Pohjoismaissa 

moni vastaa kyllä.

43 %   37 %      49 %     35 %
Lähde: YouGovin raportti Food & Health 2018

1

VAIN 
SERTIF IOITUA SOI JAA

Fazer Group on vastuullisen soijantuotannon 
yhdistyksen (Round Table on Responsible Soy, 
RTRS) jäsen ja sitoutunut siihen, että vuoteen 

2020 mennessä kaikki sen käyttämä soija 
on sertifioitua. Sitoumus koskee sekä ruoan 

raaka-aineena käytettyä soijaa että soijaa, jota 
käytetään eläinten ruokinnassa, kun tuotetaan 

lihaa, kalaa, maitotuotteita ja kananmunia.

Kyllä!

Miksi Fazer Food Services on 
kiinnostunut ruokajätteestä ja 
hävikistä?
”Ruokajätteellä on valtava vaikutus 
ympäristöön. Kolmannes kaikesta 
maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy 
jätteeksi, ja se on todellakin liikaa!

Fazer Food Services on ruokajätteen 
suhteen vasta aloittamassa taivaltaan. 
Monia hyviä asioita on jo tapahtunut, 
mutta käytäntöjen muuttaminen 
1 200 ravintolassa ei onnistu hetkessä. 
Haluamme kääntää haasteen 
mahdollisuudeksi. Yhtenä tavoitteena on 
lisätä tietämystä ruokahävikistä niin sisäisesti 
kuin ulkoisestikin. 

Liiketoiminnan kannalta kestävyys 
tarkoittaa ennen kaikkea järkeviä valintoja 
myös ravintolaan ostettavien raaka-
aineiden suhteen. Lisäksi meidän on 
huomioitava koko arvoketju. Haluamme 
tietenkin tarjota kävijöillemme parasta 
noutopöydistä, mutta jos pöytää täytetään 
jatkuvasti viimeiseen minuuttiin asti, ruokaa 
saattaa jäädä paljon yli.”

Miten hävikkiruokaa voitaisiin 
hyödyntää?
”Kävin jokin aika sitten eräässä 
ravintolassamme Kööpenhaminassa, ja siellä 
edelliseltä päivältä jääneet ruoat oli pantu 
nätisti tarjolle kulhoihin, jotka oli koristeltu 
tuoreilla yrteillä. Eilistä ruokaa ei piilotettu 
pöydän päähän, vaan se oli laitettu ylpeästi 
tarjolle noutopöydän etualalle, mikä oli 
mielestäni todella hienoa. Kaikki ruoka on 
arvokasta. Joku on nähnyt paljon vaivaa 
ruoan valmistamiseen, eikä ylijääneitä ruokia 
saisi koskaan pitää jätteenä!”

SANNA-MARIA 
HONGISTO

Senior Manager, Nutrition & 
Corporate Responsibility, 

Fazer Food Services, Suomi



Voit lukea lisää 
Johanna Kohvakan 

perustamasta
 Loop-ravintolasta 

sivuilta 8–9!

Tulevaisuuden 
viljelmiä
Maailman väestömäärän kasvaessa 
meidän on muutettava ruoan
tuotantotapaa, myös viljelyä.

Kaupunkiviljely sisätiloissa auttaa vähentämään 
kuljetustarvetta ja päästöjä. Niin sanotun agroteknologian avulla 
vihanneksia ja yrttejä voidaan kasvattaa ilman multaa tai aurinkoa. 
Kasvattamiseen käytetään hydroponista menetelmää, jossa 
kasvikset kasvavat suoraan kasviravinneliuoksessa ja saavat valoa  
LED-valoista. Pystymallisen viljelyjärjestelmän ansiosta viljely vie 
vain vähän tilaa. Hydroponinen viljely voi myös auttaa vihannesten 
kehittämisessä ja optimoinnissa niin, että ne sisältävät entistä 
enemmän ravintoaineita. Japanissa Fujitsu kasvattaa sisäviljelmissä 
vähän kaliumia sisältävää lehtisalaattia, jolla voidaan ennaltaehkäistä 
munuaissairautta, josta kärsii noin 10 prosenttia Japanin väestöstä. 

Jo nykyään lihaa ja kalaa voidaan viljellä elävistä yksilöistä 
saaduista soluista. Menetelmää kutsutaan soluviljelyksi. 
Kalifornialainen Finless Foods tuottaa maailman ensimmäisenä 
in vitro -kalaa ja -mereneläviä. Elävistä kaloista saadut solut 
kasvatetaan bioreaktorissa sopivaan muotoon, kuten fileiksi.

Julie Gold on Göteborgissa sijaitsevan Chalmersin teknillisen 
korkeakoulun biofysiikan yksikön professori ja erikoistunut 
biomateriaaleihin. Gold tutkii kudosteknologiaa eli mahdollisuutta 
kasvattaa elimiä siirteiksi ihmisille. Soluviljelystä Gold kiinnostui jo 
vuonna 1997. Hänen mukaansa ihmiselinten ja lihan kasvattamisen 
välillä on monia yhtymäkohtia, mutta tutkimuksen rahoitus 
perustuu pääosin kasvatetun lihan kehittämiseen. 

Ruokaa voitaisiin tulevaisuudessa kasvattaa ruokatehtaassa, 
aivan kuten jogurttia tai hapantaikinoita valmistetaan kasvattamalla 
hyviä bakteerikantoja, Gold toteaa. 

Hänen mukaansa mehevän pihvin kasvattamiseen elävistä 
soluista on kuitenkin vielä matkaa.

”Asiassa on monia haasteita, kuten oikean tekniikan löytäminen, 
jotta lihaa voidaan kasvattaa suurissa määrin. Uskon kuitenkin, että 
tekniikasta on monia hyötyjä, kuten se, ettei karjalle tarvitse enää 
antaa antibiootteja ja että eläinten hyvinvointi kasvaa. Lihatuotteista 
voidaan ehkä myös suunnitella terveellisempiä esimerkiksi 
korvaamalla eläinrasva kasvirasvoilla.” 

Kestävää ruokailua
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 Olisin valmis syömään

 hyönteisiä suojellakseni ympäristöä.

9 %    7 %        7 %      15 %

1 KYSELY

ruots i    tanska      nor ja       suom i

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely, 
YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!

Enemmän 
makua, 
vähemmän 
hävikkiä

Kestävämmän ruokajärjestelmän 
kehittäminen on haastavaa paitsi 
tuottajille myös kokeille. Haasteet 
voivat  kannustaa meitä muuttamaan 

sekä ajattelutapaamme että ruoanlaittoa. Tästä 
esimerkkinä on nollajäte-aate.

Hävikkiruokaa ja ylijääneitä ainesosia ei enää 
heitetä suoraan roskikseen. Päinvastoin: se, 
mitä pidimme ennen roskana, on nykyään 
oivaa ainesta monille kokeille. Jotkut kokeista 
ovat ottaneet kunnia-asiakseen kokata 
rohkeasti ja luovasti niin, ettei yksikään 
käyttökelpoinen osa mene hukkaan. Palkittu 
ruotsalainen keittiömestari Paul Svensson 
on perustanut Tukholmaan pop-up-ravintolan 
nimeltä ReTaste. Hän valitsee tuotteita, 
jotka tavallisesti heitettäisiin pois viimeisen 
käyttöpäivän lähestymisen takia, ja muuntaa ne 
ylellisiksi ruoka-annoksiksi. Tällä hän kannustaa 
muuttamaan asenteitamme ”vanhentuneeseen 
ruokaan”. Aloitetta on suitsutettu niin paljon, 
että jopa Ruotsin kruununprinsessa Victoria 
kävi aterioimassa ReTastessa.

helsingissä suomen ensimmäinen 
hävikkiruokaravintola Loop tarjoilee lounasta, 
jonka raaka-aineista 90 prosenttia saadaan 
ruokakauppojen, tukkumyyjien ja ravintoloiden 
hävikistä.

Fazer Food Servicesin Senior Manager, 
Nutrition & Corporate Responsibility, Sanna-
Maria Hongisto suhtautuu avoimin mielin 
kaikkiin ruokajätteeseen liittyviin ideoihin 
ja toivoo, että vastaavia aloitteita nähdään 
jatkossakin.

”Uskon, että tulossa on pyöreitä 
ravintolasaleja ja seinättömiä keittiöitä. 
Asiakkaat toivovat avoimuutta. Monet haluavat 
nykyään nähdä, miten annokset valmistetaan, 
ja uskon, että pian huomiota kiinnitetään myös 
hävikin ja jätteiden hallintaan. Viime aikoina 
voimakkaana trendinä on ollut kiinnostus 
ruoan alkuperään ja uskon, että kuluttajat 
odottavat myös tietoa siitä, minne jäte päätyy.”



SUORAAN SUUHUN!
Ooho on merilevästä valmistettu pyöreä 

säilytysastia vedelle. Säilytysastiaan 
voi pistää reiän, josta veden voi 
juoda, tai koko astian voi syödä 
sellaisenaan. Konsepti kehitettiin 

muovipullojen vähentämiseksi. Säiliöön 
voi laittaa kaikenlaisia nesteitä vedestä 

virvoitusjuomiin.

ENSIMAKUA TULEVASTA 

ruoka täytyy aina pakata huolellisesti – mutta onneksi 
Pohjoismaissa ollaan hyviä kierrättämään. Entä jos pakkaus 
häviäisi itsestään tai sen voisi syödä? Tällaisia futuristiselta 
kuulostavia pakkauksia on jo olemassa, ainakin teoriassa. 
Ruotsalaisen Tomorrow Machinen pakkausinnovaattorit 
kehittelevät tulevaisuuden ratkaisuja, jotka saavat 
inspiraationsa luonnosta. Mikä olisikaan fiksumpi pakkaus 
kuin kananmunan tai banaanin kuori? Esimerkiksi oliiviöljyä 
voitaisiin säilyttää sokerista ja mehiläisvahasta valmistetussa 
kuoressa. Kun öljy halutaan käyttää, kuori rikotaan. 
Pakkausmateriaalin voisi kierrättää biojätteenä.   
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1 KYSELY

JAPANILAISTA PIKARUOKAA
Ruoan rippeet ja hieman nahistuneet kasvikset voi 
näppärästi hyödyntää trendikkäässä japanilaisessa 

pikaruoka-annoksessa. Okonomiyaki on äärimmäisen 
suosittua japanilaista street foodia, jonka voi valmistaa 
lähestulkoon mistä tahansa aineksista, vähän kuten 

pyttipannun. Sienet, kana, tonnikala, porkkanat, 
maissi, munakoiso – mikä tahansa käy. Pohjana on 
kuitenkin aina keräkaali ja pannukakkutaikina. Nimi 
okonomiyaki tulee sanoista okonomi eli ”oman maun 

mukaan” ja yaki eli ”grillattu”.  
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Tulevaisuuden 
pakkauksia

Minulle on erittäin tärkeää, että 

lounasravintolat valmistavat 

ruokaa paikallisista ja kestävästi 

tuotetuista raaka-aineista. 

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely, 
YouGov, kesäkuu 2018
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19%  19%  14% 27% Kyllä!



Kestävyys Xxxxxxx
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Loop 
täyttää 
lautasia,
ei  
roskiksia
Hävikkiruokaravintola 
Loopissa yksikään porkkana 
ei ole liian ruma tai kurkku 
liian käyrä. Helsingissä 
hyväntekeväisyysjärjestön 
pyörittämä ruokapaikka 
kutkuttaa makuhermoja 
ympäristöystävällisillä 
luomuksillaan.

Ruokajäte
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T
ummentuneet banaanit tai 
tavallista vaaleammat ruisleipäviipaleet 
ovat aivan yhtä maukkaita ja ravitsevia 
kuin kauniimmat vastineensa. 
Ruokaostoksilla ostoskoriin valitaan 
kuitenkin yleensä parhaan näköisiä 
yksilöitä. Pelkästään Suomessa 

roskiksiin ja komposteihin päätyy miljoonia täysin 
syöntikuntoisia aineksia ja elintarvikkeita: kotitaloudet, 
kaupat, ravintolat ja elintarvikkeiden valmistajat heittävät 
vuosittain roskiin 335–460 miljoonaa kiloa ruokaa.

Suomalainen From Waste To Taste -järjestö haluaa 
estää ruoan päätymisen roskikseen. Perustaja ja 
puheenjohtaja Johanna Kohvakka ei kuitenkaan 
tuomitse ketään, jolta ruokaa menee hukkaan, sillä hän 
on itsekin ennen toiminut samoin.

”Ajattelin aiemmin, että ruokahan maatuu, joten ei 
haittaa, jos ylijäämäruoat laittaa kompostiin”, hän kertoo.

From Waste To Taste elää nimensä mukaisesti ja 
pyörittää esimerkiksi hävikkiruokaravintola Loopia 
vain kivenheiton päässä Helsingin keskustasta. 
Loopin lounaat ja brunssit valmistetaan vähintään 
90-prosenttisesti aineksista, jotka ruokakaupat, 
tukkukauppiaat ja ravintolat ovat olleet heittämässä 
pois. Kansalaisjärjestön Food Rescue -auto hakee 
tavarat toimittajilta ja kuljettaa ne keittiöön.

”Pelastamme roskiin päätyviä ruokia ja loihdimme 
niistä kauniita ja herkullisia annoksia”, Kohvakka kertoo. 
”Haluamme näin hauskalla ja rennolla tavalla kannustaa 
ihmisiä arvostamaan ruokaa enemmän.”

Auton kurvatessa pihaan kokitkaan eivät tiedä, 
mitä lasti sisältää. Tiettyjen päivittäin saatavien ainesten, 
kuten leivän, hedelmien ja vihannesten, lisäksi joukossa 
saattaa olla myös yllätyksiä, jotka vaativat luovuutta.

Yllätykset tekevät kokkaamisesta haastavaa mutta 
myös innostavaa, sillä reseptejä täytyy muokata ja jopa 
keksiä sen mukaan, mitä raaka-aineita milloinkin on 
saatavilla. Loopin keittiömestari Taina Rauhamäen on 
välillä vaikea ymmärtää, miksi tuotteet on heitetty pois.

”Saamme hedelmiä ja vihanneksia yltäkylläisesti 
tavallisiin ravintoloihin verrattuna”, hän kertoo. 
”Olen aina ollut säästeliäs ja käyttänyt ruoanlaittoon 
parsakaalin varret ja kukkakaalin lehdet, joten ideoita 
kyllä riittää.”

Rauhamäki on työskennellyt 
Loopissa ravintolan alkuajoista lähtien. 
Kun hän huomasi ensimmäisen 
lehdistötiedotteen perusteilla olevasta 
ravintolasta, hän otti välittömästi 
yhteyttä Kohvakkaan ja sanoi 
haluavansa mukaan toimintaan.

”Työssä ei ole kyse pelkästään 
keittiömestarina olemisesta. Saattaa 
kuulostaa kliseiseltä, mutta haluamme 
myös pelastaa maailman.”

Ruokailijoiden palvelemisen 
lisäksi From Waste To Taste 
toimittaa ruokaa kumppaneina 
toimiville hyväntekeväisyysjärjestöille. 
Ylijäämäruokaa on kuitenkin niin 
paljon, etteivät hyväntekeväisyys-
järjestöt voi ottaa kaikkea vastaan. 
Lounasruokailijat voivat napata 
mukaansa ilmaisia leipäpusseja, 
ja Loop hyödyntää ylijäämäleipiä 
panemalla omaa olutta.

Ravintola on laajentanut yhteiskuntavastuutaan 
myös rekrytointiin. Kokeilta vaaditaan tietenkin 
vankkaa kokemusta, mutta apulaisina on henkilöitä, 
joiden on ehkä vaikeaa löytää työpaikkaa muualta ja 
jotka kaipaavat työkokemusta ja suosittelijoita, kuten 
maahanmuuttajia. Toimintaan saadaan rahoitusta 
Euroopan sosiaalirahastolta.

Loop tekee yhteistyötä myös Fazerin ja muiden 
yritysten kanssa. From Waste To Taste ja Fazer ovat 
esimerkiksi pyrkineet yhdistämään logistiikkaansa, 
mikä vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. 
Lisäksi yhdessä on kehitetty reseptejä, joissa ainesosina 
käytetään tavallisimmin pois heitettäviä ruokia.

Kohvakka uskoo, että nollajäte-aate saa enemmän 
jalansijaa maailmanlaajuisesti ja ihmisistä tulee entistä 
tiedostavampia. Monia tavoitteita on jo saavutettu, 
mutta paljon on vielä tehtävänä. Suurimpana urakkana 
on muuttaa asenteita.

”Yksi hapantunut viinirypäle ei tarkoita, että koko 
rasia olisi pilalla”, Kohvakka huomauttaa. ”Haluamme 
saada kaikki mukaan vähentämään ruokahävikkiä.”

”Työssä ei ole 
kyse pelkästään 
keittiömestarina 
olemisesta. Saattaa 
kuulostaa kliseiseltä, 
mutta haluamme 
myös pelastaa 
maailman.”

Miten torjutte ruokajätteen 
syntymistä?
”On tärkeää, että hankinnat, 
käsittely ja ruokatarjonta 
suunnitellaan huolellisesti. 
Noudatamme työssä niin 
sanottua ’parasta toimintatapaa’, 
jonka avulla suunnittelu ja 
seuranta onnistuvat hyvin. 
Järjestämme myös koulutuksia, 
kuten kokkauskursseja, joissa 
kokkimme kertovat, miten 
aineksista voi käyttää kaikki 
osat ja miten ylijäämäruokia voi 
hyödyntää.” 

Uskotteko, että ravintolat 
vähentävät ruokahävikkiä 
tulevaisuudessa? 
”Lähitulevaisuudessa käytössä 
on uusia tekniikoita, jotka 
auttavat mittaamisessa ja 
valvonnassa ja siten ruokajätteen 
vähentämisessä. Jo nykyään 
yhä useammat ravintolat ovat 
karsineet tuotantoketjun 
vaiheita ja ostavat aineksia 
paikallisilta tuottajilta, mikä 
auttaa vähentämään jätemäärää. 
Yhteistyö toimittajien ja 
ravintoloiden välillä lisääntyy.”

Miten ravintolat 
kannustavat asiakkaitaan 
vähentämään hävikkiä? 
”Ravintoloiden ja asiakkaiden 
välinen vuorovaikutus lisääntyy, 
jotta ruokailuista syntyvä 
hävikki voidaan minimoida. 
Tässä apuna on positiivinen 
suhtautuminen valmiiseen 
annosteluun, ruokarohkaisuun 
ja muihin vastaaviin jätteen 
vähentämiseen pyrkiviin 
toimiin.”

JONNY ZACKRISSON 
Quality, Environmental

Health and Safety Manager,  
Fazer Food Services
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Nykyään lähes kaikki on vain yhden klikkauksen päässä 
– myös robotin toimittama lounas. Ajanpuute ajaa yhä 
useampia etsimään kätevämpiä ruokailumahdollisuuksia. 

Harvat kuitenkaan haluavat tinkiä mausta tai terveellisyydestä.

Kätevästi kiireen keskellä

Kaikkea tilaustavarana

ROBOTTI , MISSÄ TILAUKSENI VIIPYY?
Tekoälyteknologiat yleistyvät elintarvikealalla, ja robotteja käytetään 
jo toimittamaan ruokaa yrityksissä ja kampusalueilla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Jos nälkä iskee mutta lounaalle lähtemiseen ei ole aikaa, 
tilauksen voi tehdä mobiilisovelluksella, ja robotti tuo ruoan suoraan omalle 
pöydälle. Tulevaisuudessa pikatoimituksia tehdään myös GPS-paikannusta, 
tarkkaa optista seurantaa ja 3D-mallinnusta sekä aluepaikannusjärjestelmiä 
käyttävillä lennokeilla, jotka löytävät ja varmentavat vastaanottajat. 
”Toivottu käytännöllisyys muokkaa logistiikkaa”, toteaa Fazer Food 
Servicesin Senior Manager, Client & Guest Insight, Johanna Koskenkorva-
Tapiala. ”Kaikki halutaan nyt ja heti. Pitkällä aikavälillä odotan näkeväni 
enemmän lennokkitoimituskonsepteja, joissa lähetys toimitetaan suoraan 
vastaanottajalle mihin tahansa paikkaan.”

KAIKKI TÄNNE  
HETI NYT

Jatkuvan kiireen keskellä ei ole 
yllätys, että yhä useammissa ruoissa 

panostetaan nopeuteen ja tarpeen 
välittömään täyttämiseen. Aterian 

korvaavat patukat ja juomat 
ovat käteviä ja ravintorikkaita 

ateriaratkaisuja, joiden suunnitteluun ja 
kokkaamiseen ei kulu paljoa aikaa tai 

energiaa – syömisestä puhumattakaan.
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Kätevästi kiireen keskellä

Aika on rahaa, kuten vanha sananparsi 
kuuluu. Tämä on entistä selvempää, 
sillä kiire vaikuttaa lähes kaikkeen 

tekemiseemme ja myös siihen, miten, milloin ja 
mitä syömme. Kiireen tuntu on Pohjoismaissa 
vieläkin suurempi psykososiaalinen riskitekijä 
kuin muualla Euroopassa, mikä käy ilmi Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisemasta 
kyselytutkimuksesta.

Pohjoismaissa vähäinen vapaa-aika halutaan 
käyttää mahdollisimman hyvin, ja vuosien varrella 
myös prioriteetit ovat muuttuneet, kertoo Tanskan 
Fazer Food Servicesin Product Manager Michael 
Blæsbjerg.

”Muun muassa ruokaostoksiin ja ruoanlaittoon 
käytetään entistä vähemmän aikaa”, hän toteaa. 
”Takeaway-ateriat ovat muuttuneet, eikä noutoruoka 
enää tarkoita pelkkiä halpoja hampurilaisia tai 
pizzaa. Ihmiset haluavat syötä laadukasta ruokaa, 
ovat terveystietoisempia sekä valmiita maksamaan 
enemmän.”

Yhä useammat laaturavintolat ovat lähteneet 
mukaan takeaway-trendiin, sillä ihmiset ovat 
valmiita käyttämään rahaa laadukkaaseen ja 
terveelliseen takeaway-ruokaan. YouGovin tekemän 
kyselytutkimuksen mukaan lähes neljännes 
ruotsalaisista ja tanskalaisista pitää kokkaamista 
työläänä.

Joustavien työaikojen, vapaa-ajan urheilun ja 
muiden harrastusten myötä ihmiset eivät enää 
noudata perinteisiä, täsmällisiä ruokailuaikoja. 
Tämän seurauksena tarjolle on tullut kätevämpiä 
ja joustavampia vaihtoehtoja. Lämmintä ruokaa 
on esimerkiksi tarjolla koko päivän ajan. Koska 
ruoalle on kysyntää milloin ja missä tahansa, 
myös välipalojen kysyntä on kasvanut. Monet 
ovat kuitenkin vaihtaneet suolaiset välipalat 
terveellisempiin luonnollisiin vaihtoehtoihin.
Hedelmäkuutiot, parsakaalipallerot, vegaaniset 
kuivalihat ja sokerittomat patukat ovat muutamia 
esimerkkejä terveellisistä välipaloista, joita aktiivista 
elämää viettävät ihmiset nykyään valitsevat. 

Uusimpana trendinä on lisätä neljäs ateria 
perinteiseen kolmen aterian päivärytmiin. Neljäs 
ateria on käytännössä vain pieni välipala, joka auttaa 
pitämään nälän loitolla seuraavaan varsinaiseen 
ateriaan asti. Milleniaalit korvaavat aterioita välipalalla 
vähintään kerran viikossa, ja heillä on taipumus syödä 
pieniä annoksia ja ruokailla säännöllisesti. 

Tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan välipala-ala kasvoi 
vuonna 2017 maailmanlaajuisesti 3,4 miljardilla 
Yhdysvaltain dollarilla. Kyse ei siis ole pikkurahasta.

AUTTAVA KÄSI
Yhä useammat verkkopalvelut ja mobiilisovellukset antavat ihmisille 
mahdollisuuden tilata ruokaa etukäteen ja ohittaa jonot ruokaa 
noudettaessa. Ruokalistojen tutkiminen, tilauksen tekeminen ja 
maksaminen onnistuvat helposti millä tahansa laitteella. Startup-
yritys Say2eat käyttää chatbotteja, joille asiakkaat lähettävät 
ravintolatilauksensa Facebook Messengerin tai Amazon Echon 
kautta tai tekstiviestinä. Tämän ansiosta asiakkaan ei tarvitse 
odottaa puhelimessa, että joku ennättää ottaa tilauksen vastaan.
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1 KYSELY
Pidän lounasravintolan valinnassa 

tärkeänä, että saatavilla  

on houkuttelevia  

takeaway-vaihtoehtoja.

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  
YouGov, kesäkuu 2018

ruots i    tanska      nor ja       suom i

31%  28%  29% 29% Kyllä!
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Rohkeasti yksin

sinkkutalouksien määrä kasvaa Euroopassa jatkuvasti, 
sillä yhä useammat aikuiset asuvat yksin. Myös ikääntyvän 
väestön määrä kasvaa, mikä osaltaan selittää joustavan 
ruokailun suosion kasvua. Perhepakkaukset ovat kaikille 
jo tuttuja, mutta ruokakauppojen hyllyiltä etsitään nyt 
entistä useammin yhdelle syöjälle riittäviä annoksia. Jopa 
kodinkoneita suunnitellaan pienempien talouksien tarpeisiin. 
Äskettäin markkinoille tuotiin esimerkiksi tiskikone, joka 
on suunniteltu kahden ihmisen astioille. Yksin ateriointi voi 
kuitenkin olla epämiellyttävä kokemus varsinkin, jos ruoka 
tarjoillaan pöytään. Ichiran on Japanissa ja Yhdysvalloissa 
toimiva ramen-ravintola, jossa yksinolon aiheuttamaa 
sosiaalista ahdistusta on lievennetty vähentämällä ihmisten 
välistä vuorovaikutusta tilaus- ja tarjoiluvaiheessa. Asiakkaat 
kirjoittavat tilauksensa paperille, ja ruoka tarjoillaan luukun 
kautta asiakkaan omaan loosiin.

 
Fazerin ravintoloissa tehdyn vuosittaisen 
kyselytutkimuksen mukaan kävijät 
toivovat joustavia ja käteviä ratkaisuja. 
Mitä tällaiset ratkaisut esimerkiksi 
voisivat olla? 
”On yhä tavallisempaa, että perinteisen 
kellonaikoihin perustuvan ateriarytmin sijaan 
ihmiset syövät silloin, kun heillä on nälkä. 
Siksi tarjontamme täytyy kattaa koko päivä. 
Tanskassa tarjoamme asiakkaillemme ruokaa 
ja välipaloja koko päivän. Tämä tarkoittaa 
aamupalaratkaisuja, pieniä välipaloja ennen 
lounasta, mukaan otettavaa salaattia tai 
voileipää kotiinlähdön aikaan tai takeaway-
ateriaa, jonka asiakas voi viedä kotiin illalliseksi. 
Pyrimme jatkuvasti pysymään uusimpien 
trendien aallonharjalla ja helpottamaan 
asiakkaidemme arkea vastaamalla heidän 
tarpeisiinsa ja toiveisiinsa.”

Voisitko kertoa enemmän Fazerin 
uusista joustavammista konsepteista? 
”Meillä on kaksi eri ratkaisua. Ensimmäinen on 
verkkokauppa, jossa asiakas voi tilata päivän 
menun ja muita herkkuja noutopalveluna. 
Toisessa, tulossa olevassa konseptissa asiakas 
voi noutaa aterian Fazerin kylmätilasta 
ja maksaa aterian matkapuhelimella. 
Ruokaostoksiin ja kokkaamiseen ei enää kulu 
aikaa, kun ruoka valmistuu lämmittämällä. 
Kaiken lisäksi kaikki ateriat on aina loihtinut 
asialle omistautunut Fazerin kokki. 
Asiakkaamme voivat myös valita keskitason 
kätevyyden. He kokkaavat itse omat ateriansa, 
mutta me toimitamme heille reseptin ja 
tärkeimmät ainekset.” 

 
Uskotko, että ihmiset ovat valmiita 
luopumaan yhteisistä ruokailuhetkistä 
kätevyyden nimissä? 
”En usko, että niin tapahtuu ravintoloissamme. 
Useimmat kaipaavat sosiaalista kontaktia ja 
haluavat lounastaa yhdessä kollegoidensa 
kanssa. Samalla yhä useammat tekevät 
töitä kotona ja tien päällä, joten meidän 
täytyy ottaa asia huomioon ja tarjota uusia 
vaihtoehtoja.” 

MICHAEL BLÆSBJERG
Product Manager, 

Fazer Food Services, Tanska

Käteväst i  k i ireen keskel lä

miksi antaa juomarahaa ruokalähetille, kun itsestään 
ajavat autot voisivat hoitaa homman? Pizzeriaketju 
Domino’s Pizza testaa yhdessä Fordin kanssa pizza-
toimituksia itsestään ajavilla autoilla. Testitutkimuksessa 
asiakkaat syöttävät oman koodinsa ajoneuvon kyljessä 
olevaan kosketusnäyttöön. Koodi avaa auton oven, 
ja asiakas saa pizzansa lämpimänä pysyvästä säiliöstä. 
Michiganissa tehdyissä ensimmäisissä testeissä ihmiset myös 
esittivät autolle kiitokset saatuaan pizzan.

1 KYSELY
Pidän erittäin tärkeänä, että 

ravintolan palvelu on ripeää eikä 

lounasta tarvitse odottaa pitkään.

ruots i    tanska      nor ja       suom i

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  
YouGov, kesäkuu 2018

31%   36%   36%   43%Kyllä!

Kiitos!
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Älykkään datan avulla ruokaa voidaan 
kasvattaa tehokkaammin. Näin toimivat 
esimerkiksi vettä, ravinteita ja ilmasto-oloja 
valvovat anturijärjestelmät. Los Angelesissa 
toimiva Local Roots on yksi lukuisista 
yrityksistä, jotka ovat siirtäneet viljelmänsä 
sisätiloihin. Local Roots kasvattaa 
vihanneksia rahtikonteista valmistetuissa 
TerraFarm-konteissa. Auringonvalon sijaan 
kasvit saavat tarvitsemansa valon LED-
valaisimista. 

Ruokateknologia tietenkin tekee 
ruokapalveluista entistä kätevämpiä, 
kun asiakkaat voivat sovellusten avulla 

tehdä tilauksia etukäteen, välttää jonot ja 
vastaanottaa ruoat lennokkien ja robottien 
toimittamina.

Amazon on odotetusti etunenässä 
parantamassa ruokapalvelujen kätevyyttä 
tekoälyratkaisujen avulla. Amazonin 
Dash Replenishment -palvelussa 
toisiinsa yhdistetyt älylaitteet, kuten 
jääkaapit, voivat automaattisesti tilata 
perustarvikkeita, jotka toimitetaan perille 
ennen kuin kyseiset tarvikkeet pääsevät 
loppumaan. Amazon Echo on ääniohjattu 
laite, jolla käyttäjät puhuvat digiassistentti 
Alexalle, joka auttaa palveluissa tekemällä 
esimerkiksi verkkotilauksia.

Seattlessa sijaitsevassa Amazon Go 
-liikkeessä ruokaostoksia ei tarvitse 
maksaa kassoille ollenkaan. Liikkeessä 
käytetään samantyyppistä teknologiaa kuin 
itse ajavissa autoissa, eli tietokonenäköä, 
antureita ja syväoppimista. Asiakkaat 
saapuvat liikkeeseen, keräävät ostokset 
kasseihinsa ja kävelevät ulos ovesta.

Älykkäät tietotekniset järjestelmät 
voivat auttaa myös ruokajätteen 
vähentämisessä. Ruotsalainen startup-
yritys Deligate auttaa ruokakauppoja 
parantamaan tuotteiden viimeisten 
käyttöpäivien seurantaa, vähentämään 
hävikkiä ja nopeuttamaan inventointia. 
Deligate palkittiin näppärästä 
sovelluksestaan FoodTech 2018 -messuilla, 
jotka järjestettiin Örebrossa Ruotsissa 
maaliskuussa 2018.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä 
siitä, miten ruokateknologia auttaa 
parantamaan kätevyyttä ja helppoutta – ja 
ehkä myös selviytymismahdollisuuksiamme.

Mitä tapahtuu, kun 

ruoka kohtaa 
teknologian?
Maataloutta, ruoantuotantoa 
ja jakelua kehitetään nyt datan 
avulla. Ruokateknologian 
määritelmästä käydään vielä 
vilkasta keskustelua, mutta 
teknologian vaikutus ruoka-
alaan kasvaa jatkuvasti.

RUOKAA 
SÄÄSTÄVIÄ 
SOVELLUKSIA
Vuonna 2016 lanseerattu 
Karma-sovellus on tähän 
mennessä säästänyt jo 
140 tonnia ruokaa.
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Terveys & hyvinvointi

Vaikka vegaaniksi tai kasvissyöjäksi 
itsensä luokittelevien määrä on edelleen 
suhteellisen pieni, ruokalistojen ja 
ruokakauppojen lihattomat vaihtoehdot 
ovat nousseet lihan rinnalle yhtä 
houkutteleviksi vaihtoehdoiksi. YouGovin 
Food & Health 2018 -raportin mukaan 
keskimäärin 25 prosenttia vastaajista 
kertoo muuttaneensa käyttäytymistään 
ja vähentäneensä lihankulutustaan viime 
vuonna. Tässä ryhmässä pääasiallisena 
syynä on lähinnä halu edistää terveyttä ja 
hyvinvointia sekä huoli eläinten ja maapallon 
hyvinvoinnista. ”Uskon, että kyseessä on 
pitkäkestoinen trendi, sillä sitä maailma 
tarvitsee. Nykyisen kaltainen lihansyönti  
on kestämätöntä terveyden kannalta”, 
sanoo Tanskan vegaaniliiton pääsihteeri 
Rune-Christoffer Dragsdahl. 

”Jatkossa perimmäiset syyt 
todennäköisesti muuttuvat, kun nuoremmat 
sukupolvet kasvavat vanhemmiksi.” 

Samaisesta YouGovin 
tutkimuksesta käy ilmi, että 

nuoremmille kasvissyönnistä 
on muodostunut yksi 

tärkeimmistä  
identiteettiä 

määrittävistä 
seikoista.

”Nuoret kasvavat ympäristössä, jossa 
lihansyöntiä pidetään huonona asiana 
ympäristön kannalta, ja nuoret ovatkin 
ottaneet kestävyyden omaksi asiakseen. 
Kun tämä sukupolvi kasvaa aikuisiksi, 
kestävyydestä todennäköisesti tulee tärkein 
syy terveyden ohella”, Dragsdahl toteaa.

Yhä useapi päättää ryhtyä flexitaristiksi 
tai semivegetaristiksi. Tämä tarkoittaa, että 
henkilö syö useimpina päivinä kasvisruokaa, 
mutta ottaa lautaselleen lihaa kerran tai pari 
viikossa. Nautiskelulla on edelleen osansa 
ihmisten hyvinvoinnissa, mutta valinnat ovat 
aiempaa tasapainoisempia. Nautiskeluun 
myös valitaan todennäköisemmin laadukasta, 
luonnonmukaista lihaa.

”Vegaaneja ja kasvissyöjiä pidetään 
esikuvina, mutta he pysyvät jatkossakin 
vähemmistönä verrattuna flexitaristeihin, 
joiden määrän uskon kasvavan nopeammin”, 
Dragsdahl sanoo.

Mackleanin tekemästä tutkimuksesta* 
puolestaan käy ilmi, että 85 prosenttia 
elintarvike- ja ravintola-alan toimijoista 
uskoo proteiinimullistukseen. Tämä 
tarkoittaa, että lihan sijaan proteiini saadaan 
kasviksista ja että eläinproteiinin lähde 
valitaan tarkemmin, jolloin trendinä on 
yleensä kaihtaa punaista lihaa.

Suurempi terveystietoisuus on 
alkanut vaikuttaa myös ruoka-
alaan. Yhä useampien seikkojen 
valossa olemme saavuttaneet 
käännekohdan, jossa vegestä  

on tullut valtavirtaa.

* Elintarvikealaan erikoistuneen ruotsalaisen
konsulttiyrityksen Mackleanin vuonna 2018 tekemä 
elintarvikealan kyselytutkimus, johon osallistui 
100 vastaajaa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä 
LivsmedelsFöreningenin kanssa. LivsmedelsFöreningen on 
voittoa tavoittelematon yhdistys elintarvikealan toimijoille.

Vihreä vallankumous

      KYSELY
Olisitko kiinnostunut suosimaan 

kasviproteiineja, kuten seitania, 

nyhtökauraa, soijarouhetta tai vastaavaa, 

suojellaksesi ympäristöä?

ruots i    tanska      nor ja       suom i

 31 %    23 %     23 %     41 %

1 

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  
YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!
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KASVIPOHJAINEN LIHA
tiedemiehistä, maanviljelijöistä ja 
kokeista koostuva tiimi kehitti Impossible-
hampurilaispihvin Silicon Valleyssa Kaliforniassa. 
Pihvi on valmistettu kasvipohjaisista ainesosista, 
kuten vehnästä, kookosöljystä ja perunoista. 
Tuoksunsa, paistopintansa ja lihaisan makunsa 
pihvi saa kuitenkin salaisesta ainesosasta: 
hemistä. Pihviä haukatessa siitä jopa tirisee 
lihaisaa lientä. 

Jalansijaa ovat saaneet myös liikkeet, jotka 
muistuttavat vanhan ajan lihakauppoja mutta 
myyvät vain kasvipohjaisia tuotteita. Näihin 
liikkeisiin kuuluvat Minneapolisissa avattu 
The Herbivorous Butcher ja New Yorkissa 
sijaitseva The Monk’s Meat. Hollantilainen 
maanviljelijä Jaap Korteweg avasi The 
Vegetarian Butcher -liikkeensä Alankomaissa 
ryhdyttyään kasvissyöjäksi ja huomattuaan, 
että hyvänmakuisten tuotteiden löytäminen oli 
hankalaa. Liike valmistaa esimerkiksi lihattomia 
lihapullia, pekonia, kebabia ja hot dogeja 
kasviproteiinista, joka on peräisin paikallisesti 
kasvatetuista lupiineista ja herneistä. Tarjolla on 
myös kalatonta ”tonnikalaa”, joka on valmistettu 
vehnäproteiinista ja soijasta. 

Kortewegin tavoitteena on paitsi tarjota 
vaihtoehtoja kasvissyöjille, myös saada lihansyöjät 
innostumaan tuotteista.

HUIPPURUOKAA KASVIKSISTA
lihaa ulkonäöltään ja koostumukseltaan 
muistuttavien proteiinien suosio on toki 
kasvanut, mutta myös vihannekset sellaisenaan 
elävät uutta nousukautta. Kokit keksivät 
jatkuvasti uusia ja innovatiivisia tapoja valmistaa 
ja panna esille kasvis- ja vegaaniannoksia, eivätkä 
aineksetkaan aina ole perinteisemmästä päästä. 

Ruotsalainen keittiömestari Mathias 
Dahlgren, joka on voittanut Bocuse d’Or 
-kilpailun ja valittu Ruotsissa viisi kertaa 
vuoden parhaaksi kokiksi, päätti viime vuonna 
sulkea fine dining -ravintolansa Tukholman 
Grand Hotel -hotellissa ja avata sen sijaan 
lakto-ovo-vegetaarisen ravintolan nimeltä 
Rutabaga. Kööpenhaminassa yhdeksi maailman 
kestävimmistä ravintoloista valittu Michelin-
ravintola Geranium tarjoaa makunautintoja 
myös muille kuin pelkästään lihan- ja 
kalanystäville. Ravintola on kehittänyt herkullisen 
menun, joka on täysin vegaaninen. 

ANNOSKOON HALLINTA 2.0 
olemme tulleet entistä tietoisemmiksi 
ylikulutuksen hinnasta niin ympäristön kuin 
oman hyvinvointimme kannalta. Ruokavalioita 
mukautetaan ja elämässä pyritään tasapainoon 
ruotsalaisen ”lagomin” eli kohtuullisuuden 
hengessä. Haitallisina pidettyjen ruoka-
aineiden, kuten sokerin, prosessoitujen 
elintarvikkeiden ja punaisen lihan, vähentämisen 
lisäksi annoskokoihin on alettu kiinnittää 
enemmän huomiota. Olemme alkaneet 
ymmärtää, että terveellinen elämäntapa 
tarkoittaa kohtuullisuutta myös syömisen 
suhteen. Tämä ei kuitenkaan ole uusi keksintö. 
Japanilaisen Okinawa-saaren asukkaiden 
eliniänodote on peräti 100 vuotta. Saarelaisten 
pitkän ja terveellisen elämän salaisuutta on 
yritetty selvittää vuosien varrella monin eri 
tutkimuksin. Tutkimuksissa saatiin selville, että 
jo vuosisatojen ajan Okinawan asukkaat ovat 
noudattaneet ”Hara Hachi Bu” -periaatetta, 
joka tarkoittaa syömistä ”lähes kylläiseksi”. 
Kun annoskoko on pienempi, lautanen 
kannattaa täyttää ravintorikkaalla ruoalla. Siksi 
esimerkiksi valtavat pastavuoret vaihtuvat 
ravintoarvoltaan parempiin vaihtoehtoihin, kuten 
kesäkurpitsanuudeleihin.

Yllä maailman 
ensimmäinen 

vegeteurastaja Jaap 
Korteweg. Vasemmalla 
tanskalaisen Geranium-

ravintolan annos. 

Vege-
teurastajien  
valtaannousu
Yhä useampi valitsee kasviruoan, 
mutta ei kuitenkaan halua tinkiä 
ruokansa mausta tai ruokailu-
kokemuksesta. Kasvi-
proteiinien valikoima on kasva-
massa, ja tarjolla on nykyään jopa 
vegaanimakkaroita ja -pihvejä,
jotka tuoksuvat ja maistuvat
lihalta ja ovat lihaisan meheviä. 
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Millaista työtä Fazer yleisesti tekee 
ravitsemuksen saralla? 
”Ravitsemus, terveys ja kestävyys ovat tärkeitä 
painopisteitämme. Haluamme kehittää terveellisiä 
tuotteita herkullisuudesta tinkimättä, sillä kaikkien 
pitäisi saada syödä hyvin ja pysyä tyytyväisinä. 
Käytämme paljon aikaa ja rahaa ravintorikkaiden 
ruokien kehittämiseen, ja Fazer on myös perustanut 
tutkimusryhmän, jonka jäsenistä monella on kokemusta 
ravintotutkimuksen alalta.”

Mihin Fazer keskittyy yksilöityjen ruokavalioiden 
kohdalla?
”Yksi kiinnostavimmista aloista liittyy suoliston 
bakteerikantoihin. Runsaskuituiset viljat, marjat ja 
juurekset voivat vaikuttaa positiivisesti suoliston 
mikrobeihin. Aivojen, suoliston ja ravinnon välillä on 
yhteys, joka saattaa vaikuttaa mielialaan, suorituskykyyn 
ja terveyteen.” 

Voisitko kertoa tarkemmin Fazerin tutkimuksesta?
”Fazer Brainhow -nimisessä tutkimusohjelmassa 
selvitämme, minkä tyyppiset ruoat yhdessä unen, 
fyysisen ja psyykkisen toiminnan ja palautumisen kanssa 
voisivat parantaa kognitiivista suorituskykyä. Holistinen 
lähestymistapa ravintoon auttaa pitämään energiatason 
hyvänä. Olemme tehneet Suomessa testejä, joissa 

asiakkaat ovat syöneet ravintoloissamme aivoruokaa 
ja seuranneet sitten laitteiden avulla syömistä, 
nukkumista, liikkumista ja ruokailutottumuksiaan. 
Halusimme tietää, söivätkö osallistujat aiempaa 
säännöllisemmin, tunsivatko he olonsa energiseksi koko 
päivän ajan ja onnistuivatko he välttämään lounasta 
seuraavan energiatason notkahduksen syömällä 
aivoystävällistä ruokaa. Aivoruoasta kehittyy merkittävä 
ala lähitulevaisuudessa.”

Miten ruokavalioiden yksilöinti kehittyy 
pidemmällä aikavälillä?
”Jatkossa yhä useammat haluavat testata, miten 
syöminen, ruokavalinnat ja ruokailuajat vaikuttavat 
omaan terveyteen, ja myös me seuraamme 
jatkuvasti alan tutkimusta ja markkinoita. Nykyään 
DNA:ta ja aineenvaihduntaa voi tutkia teettämällä 
kalliita verikokeita. Molemmat ovat kuitenkin melko 
epävarmoja ja kalliita tiedonlähteitä. Tulevaisuudessa 
analyysit ovat vähemmän invasiivisia, luotettavampia 
ja huomattavasti halvempia. Verikokeiden sijaan 
testauksen voi tehdä syljestä tai iholla olevasta hiestä.

Ruokavalioiden yksilöinti on valtava trendi varsinkin 
länsimaissa. Seuraamme asiaa tarkasti ja selvitämme 
yhteistyömahdollisuuksia eri korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitoksen kanssa, jotta voimme kasvattaa 
osaamistamme ja välittää sitä myös asiakkaille.”

Räätälöityä ravintoa
Ruoka vaikuttaa sekä kehoon että mieleen. Siksi myös kiinnostus 
ruokavalion yksilöintiin on kasvamassa. Fazer osallistuu kehitystyöhön 
aktiivisesti.

ULRIKA 
GUNNERUD

Senior Manager, Research,  
Fazer Lab

AIVORUOKAA
Tumma suklaa sisältää väsymystä 
vähentävää magnesiumia ja kaakao 
puolestaan flavanoleja, jotka auttavat 
ylläpitämään verisuonten joustavuutta, 
mikä ylläpitää normaalia verenkiertoa.

Terveys & hyvinvoint i
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Modernin hampurilaisen ei tarvitse sisältää 
lihaa tai gluteenia ainakaan, jos ruokabloggaria ja 
reseptikirjan kirjoittajaa Martin Nordinia on 
uskominen. Vuonna 2017 julkaistussa kirjassaan 
Green Burgers hän kyseenalaistaa sen, mitä 
hampurilainen voi sisältää ja miltä sen pitää 
näyttää. Kuvassa oleva hampurilainen on Nordinin 
näkemys terveellisestä pikaruoasta vuonna 2019. 
Runsasproteiininen vegaaninen pihvi valmistetaan 
suolapaahdetusta bataatista ja linsseistä, sipulista 
ja valkoviinissä kypsytetystä dulse-merilevästä. 
Hampurilainen viimeistellään cashew-voilla, 
miedolla kimchillä ja tuoreilla yrteillä. Leivän sijaan 
hampurilaispihvi laitetaan romainesalaatin lehtien väliin.

Vegaaninen 
pikaruoka
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   KYSELY
Olisin kiinnostunut lopettamaan 

lihansyönnin tai syömään lihaa 

vain poikkeustilanteissa ympäristön 

suojelemiseksi.

ruots i    tanska      nor ja       suom i

 23 %    18 %     17 %     28 %

1

Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  
YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!
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Tulevaisuuden 
ruokatrendit

Se, mitä syömme, vaikuttaa sekä ympäristöön 
että terveyteemme. Siksi on tärkeää keksiä 
uusia ja innovatiivisia ainesosia, ja ehkä myös 

palautella mieliin lähes unholaan  
painuneita vanhan ajan ainesosia. 

herkkuja hyönteisistä
Hyönteiset saattavat olla 
tulevaisuudessa loistava 
proteiininlähde. Suomessa Fazer 
on kehittänyt yhden maailman 
ensimmäisistä hyönteisleivistä, jonka 
valmistukseen käytetään sirkkajauhoa. 
Sirkka on hyvä proteiininlähde, 
mutta tähän mennessä Pohjoismaista 
vain Suomi ja Tanska ovat 
sallineet hyönteisten käytön 
elintarvikkeissa. Jo vuonna 2013 
YK suositteli käyttämään ravintona 
hyönteisiä, jotta ylikalastusta ja 
ilmastonmuutosta voitaisiin torjua. 

kasviproteiineja
Ensi vuonna näemme 
huomattavasti enemmän 
kasviproteiineja. Tempe on 
perinteinen indonesialainen 
kasviproteiini, jota saadaan 
soijapavuista. Öölannissa on 
äskettäin alettu valmistaa 
ruotsalaista tempeä 
vahapavuista. Tempe on 
fermentoitu, joten se sulaa 
elimistössä helposti. 

kukkien taikaa
Syötäväksi kelpaavat kasvit ja 
kukat eivät ole enää uusinta 
uutta, mutta ensi vuonna 
annokset puhkeavat todella 
kukkaan, varsinkin Instagramin 
ruokakuvissa. Vaikka kukat 
ovat sinällään miedon 
makuisia, ne todistavat, että 
nautimme ruoasta kaikilla 
aisteillamme. Kukat ovat 
kaunis loppusilaus annokseen 
kuin annokseen. Voit lukea 
lisää aistien vaikutuksesta 
sivulta 30. 

ravintoarvojen vahtausta
Valokeilassa ovat nyt ruoat, jotka sisältävät luonnostaan 

runsaasti ravintoaineita, esimerkiksi idut ja versot. Koska 
kasvi tai vihannes saa alkunsa siemenestä tai versosta, 

se sisältää valtavasti ravintoaineita. Monet yritykset 
Yhdysvalloissa ovat huomanneet, että yhä useammat 

kuluttajat ovat alkaneet vahdata ravintoarvoja ja luokitella 
tuotteita niiden ravintopitoisuuden mukaan.

villinä villiruokaan 
Hortoilu on trendikästä puuhaa, jossa villiruokaa etsitään 
luonnosta. Jo isovanhempamme harrastivat aikoinaan 
samaa lähtiessään keräämään syötäviä rikkakasveja ja 
villikasveja. Nykyään monet pohjoismaisten fine dining 
-ravintoloiden kokit keräävät luonnosta villikasveja 
annoksiinsa. Annokset saattavat sisältää vaikkapa 
karhunlaukkaa, nokkosta tai jauhettua seljaa. 
 Vasemmalla syötäväksi kelpaavia karhunlaukan lehtiä. 

11 ASIAA, 
JOTKA 

TÄYTTÄVÄT 
LAUTASEMME 

VUONNA  
2019
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gluteenitonta, 
kiitos!  
Vältteletkö gluteenia mutta 
rakastat pastaa? Ei hätää! 
Valikoimiin tulee jatkuvasti 
uusia pastoja, jotka on 
valmistettu kasviksista 
– esimerkiksi kuvassa 
näkyvää linssimakaronia. Se 
on maukasta, värikästä ja 
sisältää runsaasti proteiinia.

kasviksia merestä 
Merestä saadaan muutakin kuin 
vain kalaa ja mereneläviä. Levä on 
kasvattanut suosiotaan kestävänä 
ruoka-aineksena. Merikoralli, 
joka tunnetaan myös nimellä 
punasuolayrtti, ei itse asiassa ole 
korallia vaan kasvi, joka kasvaa 
merellä ja rannikoilla. Merikoralli 
ei ole uusi tulokas keittiöissä. 
Jo Shakespeare mainitsi sen 
herkkuna tarinoissaan. Myös 
kiinnostus rannikkokasveihin, 
kuten pikkukilokkiin, suolayrttiin ja 
merisalaattiin, on kasvamassa.

lisäbuustia ruokaan
Ravintorikkaiden ruokien syömisestä on tullut 
entistä helpompaa. Myös erilaisia hyödyllisiä 
ainesosia yhdistellään rohkeasti toisiinsa: esimerkkinä 
ovat spirulinaa sisältävät nuudelit. Spirulina on 
mikroskooppisen pientä siniviherlevää, joka suorastaan 
pursuaa tehoaineita. Spirulinan ravintopitoisuus on niin 
hyvä, että jopa NASA on tutkinut sitä mahdollisena 
”avaruusruokana”. Se sisältää äärimmäisen paljon 
ravintoaineita ja on kevyttä, joten sitä olisi helppo 
kuljettaa avaruusaluksissa. 

hellivän hyviä bakteereja
Fermentoituja vihreitä kasviksia on syöty eri muodoissa ympäri maailmaa jo vuosisatojen 
ajan. Ne ovat erinomainen hyvien bakteerien lähde. Saksassa on sauerkraut, El 
Salvadorissa curtido ja Koreassa kimchi. Lakto-fermentoitujen vihannesten sanotaan 
tekevän hyvää ruoansulatukselle. Ne tietenkin myös antavat mahtavaa makua moniin 
annoksiin. Voit lukea lisää suolistoa hellivästä ruoasta sivulta 23. 

takaisin juurille
Viljelimme jo vuosisatoja sitten 
kasveja, jotka olivat erittäin 
proteiinipitoisia ja ravintorikkaita. 
Nykyään monet näistä kasveista ovat 
kuitenkin kadonneet keittiöistämme. 
Yksi kasveista on peltoherne, joka on 
ollut tuttu ainesosa Pohjoismaiden 
keittiöissä jo 1400- ja 1500-luvuilla. 
Nyt osa vanhanajan viljelykasveista 
on päässyt takaisin pelloillemme, 
kiitos asialle omistautuneiden 
viljelijöiden. 

lihatonta lihaa 
Kenen oikeastaan tarvitsee 
porsasta, kanaa tai nautaa joka 
päivä? Eikö lihan voisi välillä korvata 
kasviproteiinilla? Vaihtoehtoja on 
riittämiin: tällä hetkellä trendikkäitä 
ovat esimerkiksi nyhtökaura ja 
jakkihedelmä. Alhaalla oikealla on 
lihaisalta näyttävä jakkihedelmä 
marinoituna savuaromia antavalla 
hikkorimarinadilla. Toisinaan 
hedelmää kutsutaan leikkisästi 
nimellä ”fooled pork”, sillä se 
muistuttaa aitoa lihaa. Lue lisää 
vegelihasta ja vegeteurastajista 
sivulta 15.



Kestävyys Xxxxxxx
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Merkityksellistä ruokaa

”Olemme käveleviä 
ekosysteemejä, jotka 
tarvitsevat kaikkia 
ravintoaineita.”
NIKLAS EKSTEDT on suosittu ruotsalainen kokki, joka 
tunnetaan varsinkin Ruotsissa sijaitsevasta palkitusta Ekstedt-
ravintolastaan ja televisiossa pyörivästä kokkiohjelmastaan. Tänä 
syksynä hän myös tuottaa Viaplaylle televisio-ohjelman nimeltä 
Four Hands Menu.
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N
iklas Ekstedt on suosittu 
ruotsalainen kokki, joka 
tunnetaan varsinkin Ruotsissa 
sijaitsevasta palkitusta Ekstedt-
ravintolastaan ja televisiossa 

pyörivästä kokkiohjelmastaan. Muutama vuosi 
sitten hän törmäsi ruotsalaisen toimittajan 
Henrik Ennartin artikkeliin ”sinisistä 
vyöhykkeistä” eli eri puolilla maailmaa 
sijaitsevista paikoista, joissa ihmiset elävät 
pidempään ja onnellisempina kuin muualla. 
Yhdessä miehet päättivät tutkia tarkemmin, 
mistä asukkaiden terveys ja onnellisuus 
kumpuavat. Tulokset koottiin vuonna 2015 
julkaistuun kirjaan, joka sisältää myös ”sinisten 
ruokien” reseptejä.

Kirja sai suurta suosiota, ja viime vuonna 
miehet julkaisivat uuden kirjan nimeltä Happy 
Food, jossa he jatkavat pitkän ja terveellisen 
elämän salaisuuksien selvittämistä. Uusimmassa 
kirjassa keskitytään lukuisiin tutkimuksiin 
suoliston bakteerikantojen yhteydestä 
mielenterveyteen. Miehet päättelivät, että 
syömämme ruoka vaikuttaa tiiviisti siihen, 

miten voimme henkisesti: ei ole sattumaa, että 
vatsaa kutsutaan toisiksi aivoiksi. Parivaljakko 
ennustaa, että uusi tietämys voi muuttaa 
ruokavalioitamme ratkaisevasti. Pohjimmiltaan 
Ekstedtin ja Ennartin ajatuksena on, että 
monipuolinen, etenkin erilaisia kahvipohjaisia 
ja kuitupitoisia ruokia sisältävä ruokavalio voi 
vaikuttaa erittäin myönteisesti mielialaamme ja 
henkiseen hyvinvointiimme.

”Olemme käveleviä ekosysteemejä, jotka 
tarvitsevat kaikkia ravintoaineita”, Ekstedt 
toteaa. ”Viime vuosina on keskitytty liikaa 
karsimaan ruokavalioita, esimerkiksi jättämään 
pois sokeri ja hiilihydraatit. Kuitujen, vitamiinien 
ja monipuolisen ruokavalion merkitys onkin 
vähitellen hämärtynyt.”

 
Parivaljakon tuleva kirja Happy Food 2.0 
paneutuu tiettyjen vitamiinien positiiviseen 
yhteisvaikutukseen. Esimerkiksi C-vitamiinin 
hyödyt voivat olla suurempia tiettyjen 
ruokien kanssa nautittuna. Yksi kirjan osio 
on puolestaan omistettu vihanneksille, 
joita on aiemmin pidetty ravintosisältönsä 
puolesta huonompina, mutta jotka 

nykytutkimuksen valossa voisivatkin olla 
hyödyllisiä suoliston hyvinvoinnille. Ekstedt 
toteaa myös, että kokonaisten ruokaryhmien 
karsiminen pikaratkaisun eli kaikille sopivan 
ruokavalion löytämiseksi aiheuttaa suuria 
terveysongelmia. 

”Ruokavaliomme pitäisi räätälöidä 
tarkemmin jokaisen omiin tarpeisiin sopivaksi”, 
toteaa Ekstedt. ”Suolistojen bakteerikannat 
ovat yksilöllisiä, ja jokaisen ruoansulatus toimii 
eri tavalla. Tulevaisuudessa meillä on enemmän 
ymmärrystä siitä, mitkä ruoat parantavat 
mielialaamme ja oloamme. Muokkaamme 
ruokavalioitamme sen mukaisesti käyttäen 
apuna sovelluksia tai konsultteja, jotka ovat 
yksilöllisen ravintosuunnittelun asiantuntijoita.”

Ekstedt uskoo, että myös ravintoloiden 
täytyy räätälöidä toimintaansa ja ottaa 
ruokalistoille lähituotteita ja paikallisesti 
kasvatettuja kasveja. Pohjoismailla onkin paljon 
annettavaa. 

”On tärkeää tutkia eri viljelykasvien ja 
paikallisten kasvien ravintoarvoja ja vitamiineja, 
ei vain tyytyä käyttämään uusinta superfoodia 
kaikissa annoksissa”, hän toteaa.

Kirjassa HAPPY FOOD 2.0 kerrotaan monien aiemmin 
vähemmälle huomiolle jääneiden kasvien hyödyistä. 
Esimerkiksi Pohjoismaissa kasvavat herkkutatit 
sisältävät runsaasti kuitua. Niklas Ekstedt suosittelee 
syömään enemmän happamia vihanneksia, kuten lollo 
rosso -salaattia ja punasalaattia, sillä hän uskoo niiden 
tekevän hyvää ruoansulatukselle. 
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Ruokaterapiaa A rjesta on tullut entistä kiireisempää 
ja stressaavampaa. Siksi ihmiset ovat 
alkaneet kiinnittää aiempaa enemmän 

huomiota omaan hyvinvointiinsa. Kehojemme 
lisäksi haluamme pitää huolta henkisestä 
hyvinvoinnistamme. Viime vuonna Forbes-lehti 
raportoi, että kuluttajat antavat enemmän arvoa 
ja käyttävät enemmän rahaa terveyteensä kuin 
materiaan. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että 
käsitys terveydestä ja hyvinvoinnista on kehittynyt 
ja holistinen elämäntapa sopii ajankuvaamme. 
Haluamme saavuttaa tilan, jossa henkinen, 
fyysinen ja emotionaalinen hyvinvointimme ovat 
tasapainossa. Tätä varten monet kuluttajat ovat 
omaksuneet urheilijan ajatusmaailman ja käyttävät 

hektisen arjen keskellä voi olla vaikeaa tehdä oikeita 
ratkaisuja. Fazer haluaa auttaa ihmisiä tekemään hyviä 
arjen valintoja ja on käynnistänyt Fazer Brainhow 
-tutkimus- ja kehityshankkeen. Siihen kuuluu yhteinen 
tutkimushanke Nokian ja Nightingale Healthin kanssa.
Tavoitteena on löytää uusia kokonaisvaltaisia työkaluja, 
joilla jokainen voi seurata ja hallita omaa terveyttään. 
Apuna on ruokatietämys yhdistettynä teknologiaan.

tutkimusohjelmaa varten fazer tarjoaa terveellisiä 
aterioita, jotka on suunniteltu tukemaan erityisesti 
aivojen hyvinvointia ja kognitiivista suorituskykyä. 
Nokia järjestää rasituksen, palautumisen ja unen 
reaaliaikaisen fysiologisen seurannan omien 
terveyslaitteidensa ja kehittyneen pilvianalytiikan 
avulla. Nightingale Health, verikokeiden analysointiin 
erikoistunut biotekniikkayritys, analysoi terveystietoja 
koko tutkimuksen ajan otettavista verinäytteistä. 
Tavoitteena on saada perusteellista tietoa ruokavalion 
vaikutuksesta tuottavuuteen, kognitiiviseen 
suorituskykyyn ja elämänlaatuun. Ensimmäiset 
tutkimustulokset julkaistaneen vuoden 2018 loppuun 
mennessä. 

Yhdessä 
terveellisemmän 
elämän puolesta

Emme enää syö pelkästään mielihyvän 
tai nälän takia vaan vahvistaaksemme 

terveyttämme ja henkistä hyvinvointiamme. 
Onko ruoasta tulossa salainen ase 
sairauksia, masennusta, stressiä ja 

ikääntymistä vastaan?

1KYSELY
Kun ostan ruokia ja juomia, joiden väitetään vaikuttavan 

terveyteen tietyllä tavalla, olen kiinnostunein tuotteista, 

joiden kerrotaan antavan energiaa.

ruots i    tanska      nor ja       suom i

 38 %     36 %     39 %     39 %
Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  

YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!
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HYVÄÄ JA 
HERKULLISTA

Parsakaali sisältää runsaasti 
folaattia, joka on tärkeää 

psyykkiselle toimintakyvylle 
ja vastustuskyvylle. 

Merkityksel l istä ruokaa

robert brummer, Örebron yliopiston gastroenterologian 
ja kliinisen ravitsemustieteen professori ja ravinnon, 
suoliston ja aivojen välistä vuorovaikutusta tutkivan NGBI-
tutkimuskeskuksen johtaja, on ryhtynyt selvittämään terveen 
suoliston ja aivojen välistä yhteyttä. Brummer on tutkinut 
ravintoa ja suoliston hyvinvointia jo 1990-luvun alusta lähtien. 
Brummerin mukaan uusimmat tutkimukset osoittavat, 
kuinka paljon suoliston bakteerikannat vaikuttavat aivoihin, ja 
viittaavat myös siihen, että huonokuntoinen suolisto on tiiviissä 
yhteydessä stressin ja masennuksen syntyyn.

”Suoliston ja aivojen väliset yhteydet ovat laajemmat kuin 
tutkimustyötä aloittaessa uskoinkaan”, Brummer toteaa. 
”Kiinnostavin tieto liittyy siihen, että kehon tulehdustilalla 
on äärimmäisen haitallinen vaikutus aivoihin. Jos suoliston 
vastustuskyky on kuitenkin kunnossa, voimme lievittää 
tai ennaltaehkäistä tulehduksia, mikä parantaa henkistä 
hyvinvointiamme.”

Örebron yliopiston NGBI-tutkimuskeskus tekee tällä 
hetkellä yhteistyötä Fazerin kanssa Fazer Brainhow -ohjelman 
puitteissa.

”Me muun muassa tutkimme, miten voisimme tukea 
Fazerin tutkimustyötä hyödyntämällä nykyaikaisia 
laboratoriomenetelmiämme. Osallistumme myös Ruotsin 
maatalousyliopiston hankkeeseen, jossa kiinnostuksen 
kohteena ovat ravintokuidut ja terveys.”

Tärkeä yhteys
Tutkimuksissa on 

keskitytty selvittämään 
suoliston, aivojen 

ja mielenterveyden 
välistä tiivistä 

vuorovaikutusta. 

nyt erilaisia sovelluksia seuratakseen kaikkea 
mahdollista ravinnosta ja nesteytyksestä stressiin ja 
unenlaatuun.

Kehityksen keskiössä on suoliston terveyteen 
liittyvä uusi tutkimustieto, joka osoittaa, miten 
suolisto voi vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen 
hyvinvointiimme. 

Yksi nopeasti kasvavista tutkimusaloista 
selvittää suoliston ja aivojen välistä yhteyttä. 
Joissakin tutkimuksissa jopa esitetään, että suoliston 
huono kunto voi olla yhteydessä stressiin ja 
masennukseen. Myös Maailman terveysjärjestön 
(WHO) antoi vuonna 2017 julistuksen, jonka 
mukaan masennus on toiseksi merkittävin 

toimintarajoitteiden aiheuttaja maailmassa ja siitä 
kärsii yhteensä yli 230 miljoonaa ihmistä. 

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suolisto ja 
aivot viestivät keskenään: huonossa kunnossa oleva 
suolisto lähettää signaaleja aivoihin, ja vastaavasti 
myös stressitilassa olevat aivot voivat lähettää 
signaaleja suolistolle. Toisin sanoen ruokavalio voi 
vaikuttaa aivoihin ja kognitiiviseen suorituskykyyn.

Erään mullistavan tiedon mukaan Parkinsonin tauti 
saattaa saada alkunsa suolistosta.

”Uusi tietämys voi vaikuttaa suuresti potilaiden 
tulevaan hoitoon ja auttaa ennaltaehkäisemään tätä 
toimintakykyä rajoittavaa sairautta”, sanoo Robert 
Brummer, Örebron yliopiston gastroenterologian ja 
kliinisen ravitsemustieteen professori. 

”Suoliston ja aivojen väliset yhteydet ovat laajemmat kuin aluksi uskoinkaan.” Robert Brummer

1KYSELY
Kun ostan ruokia ja juomia, joilla 

väitetään olevan terveysvaikutuksia, olen 

kiinnostunein ruoista, jotka parantavat 

suoliston hyvinvointia ja vastustuskykyä.

ruots i    tanska      nor ja       suom i

 58 %     62 %     55 %     65 %
Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely, 

YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!



miksi tuhlata pieni omaisuus ihonhoitotuotteisiin, 
kun kauniin ihon voi saada myös syömällä oikein? 
Kauneudenhoito- ja elintarvikeala ovat alkaneet 
hyödyntää toistensa osaamista. Esimerkiksi smoothiet 
saattavat nykyään sisältää kollageenia ja mustaa hiiltä, 
joita käytetään tavallisesti anti-aging-voiteissa. Yhä 
useammat kauneuden ja terveyden asiantuntijat ovat 
ryhtyneet tutkimaan ruoka-aineita, jotka heleyttävät 
ihoa. Ruotsalainen kauneustoimittaja Maria Ahlgren 
kirjoittaa ruotsiksi ja englanniksi vuoden 2018 alussa 
julkaistussa kirjassaan Beauty Food: ”Käytän yhtä paljon 
aikaa keittiössä kuin peilin edessä. Olen kiinnostunut 
sekä huipputeknisistä seerumeista että siitä, että  
syön oikeanlaisia ruokia, jotka ravitsevat ihoani.”

Kuva: Lina Eidenberg Adamo, 
Maria Ahlgrenin kirjasta Beauty Food (Nordstedts).
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Merkityksel l istä ruokaa

Kaunistusta 
keittiöstä

FERMENTOITUJA 
JUOMIA

Kombucha on fermentoitua teetä, joka 
on suuren suosion kynnyksellä. Ravintolat 

ovatkin alkaneet valmistaa teetä itse. 
Tällaisia ovat esimerkiksi Rawduck ja 

Jarr, joista jälkimmäinen väittää olevansa 
”Euroopan ensimmäinen paikka, jossa 

kombuchaa saa hanasta”. Tilkka kombuchaa 
lisää makua smoothieen.



Fazer on ryhtynyt tutkimaan 
terveellisyyttä ja niin sanottua 
aivoruokaa. Miksi nämä asiat ovat
niin tärkeitä? 
”Keho ei ole ainoa, joka tarvitsee sopivasti 
energiaa ja ravintoa, vaan oikeanlaiset 
kivennäisaineet ja vitamiinit ovat olennaisia 
myös aivoille. Oppiaksemme uutta meidän 
täytyy antaa aivoille parasta mahdollista 
ravintoa. Kutsumme tätä aivoruoaksi, jolla 
on suuri merkitys monissa eri ikäryhmissä. 
Esimerkiksi lasten kohdalla oikeanlainen 
ruoka voi vaikuttaa aivojen kehitykseen. 
Vanhusten kohdalla ruoka saattaa 
puolestaan vaikuttaa energiatasoon ja 
kognitiivisiin valmiuksiin. 

Haluamme syventää ymmärrystämme 
holistisesta hyvinvoinnista ja aivojen 
hyvinvoinnista. Siksi Fazer Group on 
kuluneiden kahden vuoden ajan toteuttanut 
hanketta nimeltä Fazer Brainhow. 
Tavoitteena on saada tieteellistä tietoa ja 
uutta käsitystä siitä, miten ruoka yhdessä 
erilaisten elämäntapaan liittyvien tekijöiden 
kanssa voi vaikuttaa aivoihimme ja 
hyvinvointiimme. 

Jotta saisimme kattavan käsityksen 
asiasta, päätimme tehdä yhteistyötä 
eri asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi 
unen, mindfulnessin ja aivojen saralla. 
Tutkimuksesta saamiemme tietojen 
perusteella voimme kehittää palveluja, 
jotka auttavat ihmisiä tekemään aivojen 
hyvinvointia tukevia valintoja. Saamme 
myös paremman käsityksen siitä, miten 
voimme kehittää tuotteista mahdollisimman 
ravintopitoisia eri tilanteita varten. 
Esimerkiksi energiataso halutaan pitää 
tasaisena päivän mittaan, joten aamupalan, 
lounaan ja kokoustarjottavien on hyvä 
sisältää oikeanlaisia ainesosia ja eri aterioiden 
tarjonta pitää suunnitella huolellisesti.”

PÄIVI JUOLAHTI
Head of Fazer Lab, Fazer Group 

Yksilöityä 
ravintoa
kuluttajat voivat jo nykyään suunnitella yksilöityjä 
ruokavalioita teettämällä verikokeita, mutta hinta on 
korkea ja tulokset kyseenalaisia. Kehitystä on kuitenkin 
luvassa. Eatit on Ruotsin kuninkaallisen teknillisen 
korkeakoulun pilottihanke, jossa tavoitteena on kehittää 
sovellus, jota kuvataan digitaaliseksi ravintoterapeutiksi. 
Sovellus auttaa ihmisiä kohentamaan terveydentilaansa 
tekoälyn avulla. Sovellus erottuu edukseen, sillä se on 
yksinkertainen ja tarjoaa näppärän tavan tehdä yhteistyötä 
paikallisten terveyskeskusten kanssa: verikokeet voi ottaa 
terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta. Kokeiden tulosten 
perusteella sovelluksen käyttäjälle annetaan yksilöllisiä 
ruokavaliosuosituksia. Jatkossa tarkoituksena on myös 
tarjota palvelua, jossa tarvittavat ainekset toimitetaan 
suoraan kotiovelle. Toisena tulevaisuudensuunnitelmana 
on määrätä käyttäjille yksilöidysti tiettyjä bakteereja, 
joista kullakin käyttäjällä on puutetta, millä voitaisiin tukea 
sairauksien hoitoa. 

”Meidän täytyy antaa aivoille parasta mahdollista ravintoa.” Päivi Juolahti

1KYSELY
Haluaisin syödä ruokaa, jonka 

ravintosisältö on räätälöity juuri omiin 

terveystarpeisiini.
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ruots i    tanska      nor ja       suom i

 52 %     43 %     39 %     54 %
Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely, 

YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!
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Kokonaisvaltainen kokemus
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ruots i    tanska      nor ja       suom i

1KYSELY
Kun valitsen lounasravintolaa, 

on erittäin tärkeää, että tunnelma 

on hyvä ja paikka näyttää, kuulostaa ja 

tuntuu miellyttävältä.

 35 %    52 %     30 %     44 %
Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  

YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!



f a z e r  f o o d  s e rv i c e S ·  r a p o rt t i  r u o a n  t u l e va i s u u d e s ta  27  

Hemmottelua 
aisteille

Vaikka kiinnostus terveelliseen ruokaan  
ja kohtuullisuuteen kasvaa, kuluttajat haluavat 
välillä rikkoa rutiineja ja hemmotella itseään. 

Tarkkaan aikataulutetussa arjessa odottamattomat 
nautinnot ovat päivän kohokohtia.

stut Sveitsissä Genevenjärven rannalla 
sijaitsevassa Michelin-ravintolassa. Pöydillä on 
klassisen kauniit valkoiset pöytäliinat, mutta 
ei kuitenkaan juomalaseja, aterimia tai mitään 
muutakaan – ainoastaan pieni valkoinen 
muovilehmä jokaisen pöydän keskellä. Katsot 
ympärillesi. Ravintola on täynnä asiakkaita, jotka 
vilkuilevat hämmentyneinä toisiaan ja pöydällä 
olevaa muovilehmää. Missä on ruokalista? Missä 
tarjoilijat? Vähän ajan kuluttua joku tarttuu 
muovilehmään ja nostaa sen irti pöydästä. Lehmä 
alkaa ammua. Pöydän ympärillä olevat purskahtavat 
nauruun, ja pian lehmät ammuvat ympäri 
ravintolasalia. Nauru leviää. Sillä hetkellä tarjoilijat 
aloittavat ruoan tarjoilun: keittiömestari Denis 
Martin nimittäin tietää, että kohentunut ilmapiiri 
saa hänen palkitun ruokansa maistumaan entistä 
paremmalta. K
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Kokonaisvaltainen kokemus

”Meillä on tapana ajatella, että osaamme kertoa, 
miltä ruoka maistuu. Emme huomaa aterimien 
painoa tai lautasen väriä. Ravintolat vaihtavat 
taustamusiikkia, mutta väitämme visusti, ettei se 
vaikuta makuaistimukseen. Tutkimukset kuitenkin 
todistavat, että näillä asioilla todella on väliä. Ne 
todella vaikuttavat kokemukseemme, emmekä voi 
jättää niitä huomiotta”, toteaa Oxfordin yliopiston 
kokeellisen psykologian professori Charles Spence 
dokumenttielokuvassa Tasteology. 

dotuksemme eteemme 
tuodusta annoksesta tai 
ympäröivästä ilmapiiristä 
perustuvat aivoissamme 
oleviin aiempiin tietoihin. Värit, 
koostumukset, tuoksut, äänet, 
esillepano ja jopa lautaset kertovat 
meille, mitä makuja voimme 
odottaa. Spencen tutkimuksesta 
on käynyt ilmi, että kun syömme 
jotain makeaa valkoiselta lautaselta, 
koemme annoksen makeampana 
kuin syödessämme saman 
annoksen mustalta lautaselta. 

Ravintolaelämyksessä on 
kuitenkin kyse muustakin kuin 

aisteista: se on tarina, jonka ravintola kertoo 
annoksillaan, konseptillaan ja yksilöllisellä ilmapiirillään, 
esimerkiksi korostaen ruoan alkuperää ja 
tuotantotapaa. 

”Työmarkkinoiden uusin sukupolvi odottaa 
kaiken olevan erilaista ja juuri omiin mieltymyksiinsä 
räätälöityä”, sanoo Trude Marchmann Jensen, 
Fazer Food Servicesin Norjan yksikön Brand 
and concept Manager. ”He määrittävät itseään ja 
elämäänsä tekemiensä valintojen kautta, myös ruoan 
suhteen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että 
ilmapiiri syntyy ihmisten välisestä kohtaamisesta. 
Olin todella vaikuttunut käydessäni yhdessä 
ensimmäisistä ravintoloista, jossa tarjoiltiin suoraan 
tiloilta pöytään tuotavaa ruokaa ja jossa keittiömestari 
kävi henkilökohtaisesti keräämässä yrttejä ravintolan 
kasvihuoneesta. Se oli helppo tapa korostaa makua, 
sillä jos asiakkaat eivät olisi nähneet, että yrtit kasvavat 
lähellä ja ovat keittiömestarin itsensä keräämiä, 
ruokailuelämys olisi ollut täysin erilainen.” 

Ravintolat voivat myös vaikuttaa asiakkaisiin 
yllättävillä tarjoilutavoilla ja omaperäisellä viestinnällä, 
esimerkiksi kertomalla tarinoita.

Keittiömestarit Joakim Almqvist ja Kalle 
Nilsson ovat vieneet yllätykset ja performanssit 
aivan uudelle tasolle. He pitävät Tukholmassa 
sijaitsevaa Punk Royale -ravintolaa ja sen äskettäin 
Kööpenhaminassa avattua sisarravintolaa. Kun 
asiakkaat saapuvat ravintolaan, heidän täytyy luopua 
ovella sekä matkapuhelimista että kontrollin tarpeesta. 
Näissä ravintoloissa ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi 
tapahtuu. 

”Loistavan ruoan tarjoilemisen lisäksi olemme
 kiinnostuneita siitä, miten eri aistit vaikuttavat 
ruokailuun”, kertoo Almqvist. ”Mitä makuaistille 
tapahtuu, jos et näe mitä olet syömässä?”

Almqvist ja Nilsson halusivat alun 
 perin selvittää, miten erilaiset mielialat  
vaikuttavat ruokailukokemukseen.  
Punk Royale -ravintolassa tarjoilija saattaa  
esimerkiksi syöttää asiakkaalle lusikallisen kaviaaria  
tai sitoa tämän silmät ennen annoksen maistamista.

”Pohjoismaissa ollaan melko varautuneita. 
Uskon, että konseptimme, joka pakottaa pois 
mukavuusalueelta, voi tuntua vähän pelottavalta 
mutta samalla myös kutkuttavan jännittävältä. 
Se on kuin lähtisi ajelulle uuteen vuoristorataan 
tai osallistuisi improvisaatioteatteriin. Itsensä 
haastaminen voi tuntua hankalalta, mutta 
tämäntyyppiset tilanteet pakottavat kävijät laskemaan 
suojamuurinsa”, sanoo Almqvist. 

Matkapuhelimet ovat ravintolassa kiellettyjä 
siksi, että keittiömestareiden mielestä kävijöiden 
pitäisi keskittyä nauttimaan hetkestä ja ystävien tai 
sukulaisten seurasta.

”Kun olemme tietyssä mielentilassa ja keskitymme 
täysillä nykyhetkeen, ruoka ei välttämättä maistu sen 
erikoisemmalta, mutta elämys on voimakkaampi ja 
mieleenpainuvampi”, toteaa Almqvist. 
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ruots i    tanska      nor ja       suom i

1KYSELY
Kun valitsen lounasravintolaa, minulle  

on melko tärkeää, että ruoat on 

valmistettu paikallisesti ja kestävästi 

tuotetuista aineksista.

 38 %    34 %     32 %     38 %
Lähde: Fazer Food Services -kuluttajakysely,  

YouGov, kesäkuu 2018

Kyllä!
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KRISTINA
PERSSON

Brand and Concept Manager, 
Fazer Food Services

Miten Fazer Food Services huomioi kokonaisvaltaisen 
ruokailukokemuksen ravintoloissaan?
kun fazer food services suunnittelee uutta ravintolakonseptia, huomioon otetaan kolme eri 
osa-aluetta: ruoka, palvelu ja tunnelma. 

”Ruoka on tietenkin toimintamme keskiössä, mutta kaikki osat ovat tärkeitä ja vaikuttavat 
kokemukseen kokonaisuutena”, toteaa Kristina Persson, Fazer Food Servicesin Ruotsin yksikön 
Brand and Concept Manager.

Jotta kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä, kaksi työntekijää on vastuussa tunnelmasta. 
Hero Chef -keittiömestari on ravintolan kasvot. Mood Operator puolestaan valitaan työntekijöiden 
joukosta, ja hänen tehtävänään on toimia henkilökunnan ja asiakkaiden välisenä yhteyshenkilönä.

”Useimmissa ravintoloissamme samat asiakkaat käyvät syömässä päivittäin tai ainakin useita 
kertoja viikossa. Tähän liittyy mahdollisuuksia mutta myös haasteita, ja haluamme varmistaa, 
että asiakas kokee saavansa erityiskohtelua joka kerta. Hänet huomataan ja tunnistetaan ja häntä 
tervehditään hymyissä suin”, sanoo Persson.
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Kokonaisvaltainen kokemus

Aistit ovat aina olleet osa ruokailukokemusta. 
Aistinvaraista tutkimusta eli sitä, miten aistimme 
reagoivat erilaisiin ärsykkeisiin, on alettu kuitenkin 
hyödyntää entistä enemmän vasta digitalisaation 
myötä. Annosten esillepanon ja ulkonäön merkitys 
on kasvanut, ja aistinvaraisesta tutkimuksesta 
saatavat tiedot voivat auttaa houkuttelevimpien 
aterioiden suunnittelussa. Johan Swahn 
Örebron yliopiston Sense Lab -tutkimusyksiköstä 
kertoo, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

 
Miksi aistinvarainen tutkimus on erityisen 
kiinnostavaa ruokien ja juomien alalla? 
”Kiinnostus kokemuksen mittaamiseen 
ja ymmärtämiseen on kasvanut varsinkin 
markkinoinnin saralla, ja siksi myös 
aistimarkkinoinnista on tullut suositumpaa, 
samoin kuin siitä, miten aistimarkkinointi voisi 
vaikuttaa ja tuoda muutosta ruokaan ja juomiin 
liittyvään viestintään. On äärimmäisen tärkeää 
ymmärtää, miten konteksti, värit, muodot 
ja äänet voivat vaikuttaa makuun ja maun 
kokemiseen, jotta voimme varmistaa, että tarjolla 
on juuri oikeanlaisia tuotteita. Tämä auttaa 
tarjoamaan parempia tai jopa terveellisempiä 
ruokailukokemuksia tulevaisuudessa. Lisäksi se 
tarjoaa uskomattomia mahdollisuuksia tukea 
terveyttä ja hyvinvointia, painonhallintaa sekä 
esimerkiksi vanhuksia ja sairaita ihmisiä.” 

Mikä merkitys aistinvaraisella tutkimuksella 
on ruoka- ja ravintola-alan nopeasti 
digitalisoituvassa tulevaisuudessa? Mitä 
trendejä on nähtävissä? 
”Aistinvarainen tutkimus on tärkeässä asemassa 
houkuttelevan verkkokokemuksen luomisessa ja 
välittämisessä. Kutsun tätä visuaaliseksi mieliteoksi, 
ja siihen vaikuttavat paitsi väri ja typografia myös 

ruoan liike. Yli 80 prosenttia kaikista Facebookissa 
katsotuista videoista katsotaan ilman ääntä. Miten 
ruokaelämyksen voisi siis välittää ilman ääntä 
vaikutuksen muuttumatta? 

Yksi mielenkiintoinen trendi on se, että monet 
ravintolat eivät enää julkaise perinteistä painettua 
ruokalistaa kotisivuillaan vaan jakavat kuvia ja 
innostavia kuvauksia sosiaalisessa mediassa, kuten 
Instagramissa. Aiemmin kuvia sisältäviä ruokalistoja 
pidettiin usein lomakohteille tyypillisinä mautonta 
ruokaa sisältävinä listauksina, mutta nykyään 
visuaaliset ruokalistat ovat täysin erilaisia ja usein 
esimerkiksi milleniaalille syy ravintolan valitsemiseen.”

Miten ennustat ravintoloiden muuttuvan 
tulevaisuudessa? 
”Keittiömestarit ja ravintolat loihtivat edelleen 
uskomattomia ruokailuelämyksiä, mutta ne 
ovat myös terveellisiä ja kestävästi tuotettuja. 
Terveydestä tulee yhtä tärkeää kuin hyvästä 
mausta, eikä yhden takia tarvitse enää tinkiä 
toisesta. Tässä apuna on aistinvarainen tutkimus, 
eli miten esimerkiksi annoksen visuaalinen 
esillepano voi parantaa makuaistimusta.”

Mitä haluaisit nähdä enemmän tulevaisuudessa? 
”Enemmän yhteisiä ruokailuhetkiä. Kaikki 
puhuvat siitä, miten yksinäisiä ihmiset ovat, sillä 
vietämme yhä enemmän aikaa yksin ja verkossa, 
mutta minusta tilanne kääntyy päinvastaiseksi. 
Kokoonnumme yhteen. Nykyään yhä useammissa 
ravintoloissa on tarjolla jaettavia annoksia ja 
yhteisöllisiä ruokailuhetkiä. Se on sosiaalista, 
ja pienempien annosten edullisemman hinnan 
ansiosta syöminen ulkona ei vie vararikkoon. 
Ruoka on tarkoitettu jaettavaksi, ja me itse 
valitsemme oman perheemme, asuimme sitten 
yksin tai emme.” 

Ruokaa kaikille 
aisteille

JOHAN SWAHN on 
suorittanut tohtorin tutkinnon 
aistimarkkinoinnin alalta ja 
työskentelee tutkijana ruotsalaisen 
Örebron yliopiston Sense Lab 
-tutkimusyksikössä. Hän on myös yksi 
elintarvikealan tiede- ja trendilähtöisen 
Diaz & Swahn -konsulttiyrityksen 
perustajista. Yritys on erikoistunut 
aistinvaraisen tutkimuksen ja 
markkinoinnin yhdistämiseen 
liiketoiminnassa. Johan on kirjoittanut 
ruotsinkielisen kirjan aistinvaraisen 
tutkimuksen roolista markkinoinnissa. 
Tällä hetkellä hän tutkii, minkälaiset 
sosiaalisen median ruokakuvat 
viestivät parhaiten myönteisestä 
ruokailukokemuksesta tai mieliteosta.

VÄRIEN VAIKUTUS
Tutkimuksista on käynyt ilmi, että kun 

syömme jotain makeaa valkoiselta 
lautaselta, koemme annoksen 

makeampana kuin syödessämme 
saman annoksen mustalta lautaselta. 
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Miten luot konsepteja asiakkaillesi?
”Konseptin luomisessa täytyy huomioida 
monia eri seikkoja, kuten asiakkaan 
vaatimukset ja globaalit ja paikalliset trendit. 
Minulle tärkeää on analysoida asiakasta, 
asiakasprofiilia ja nykyisiä työntekijöitä 
sekä sitä, keitä rakennuksessa saattaa 
työskennellä jatkossa. Yli 50-vuotiaiden 
työntekijöiden näkemykset lounaasta ovat 
perinteisempiä. Myös 30–50-vuotiaat 
pitävät kiinni perinteistä, mutta ovat lisäksi 
avoimia muutokselle. Uusin sukupolvi, 
joka on siirtymässä työelämään, odottaa 
kaiken olevan erilaista ja juuri omiin 
mieltymyksiinsä räätälöityä. He määrittävät 
itseään ja elämäänsä tekemiensä valintojen 
kautta, myös ruoan suhteen.”

Jos katsot oman erikoisalasi eli 
työpaikkaruokaloiden tulevaisuuteen, 
mitä näet?
”Norjassa on havaittu kaksi makrotrendiä, 
jotka meidän pitää huomioida: 
toimistotilojen vuokrat nousevat, mutta 
samalla tarve olla konkreettisesti paikalla 
toimistossa yhdeksästä viiteen vähenee. 
Yritykset eivät enää tarvitse tiettyä suurta 
toimistoa, kun joustavampi työskentely 
yleistyy. Aina kuitenkin tarvitaan 
tapaamispaikkoja ja muita palveluja. 
Tässä mielessä ruokala voi olla tärkeä 
kohtauspaikka, mikä myös tarkoittaa, 
että perinteisiä ruokaloita, joita nykyään 
käytetään vain noin kolmen tunnin ajan, 
käytetään jatkossa tehokkaammin koko 
päivän ajan: ruokailuun mihin tahansa 
kellonaikaan, kokouksiin, työskentelyyn tai 
ihan vain kahvitteluun. Tämäntyyppiset 
ratkaisut eivät ole kaukana. Jo nykyään 
toimistorakennuksissa on alettu suhtautua 
joustavammin toimistotilojen käyttöön.” 

Futuristista ruokailua
HUIPPUTEKNIIKKA AVUKSI

Under-ravintolassa tuntuu kuin olisi osa merta. 
Metrin paksuiset betoniseinät kuitenkin kestävät 
myrskyävän meren myllerryksen. 

”Uusin sukupolvi määrittää itseään ja elämäänsä 
tekemiensä valintojen kautta, myös ruoan suhteen.” 
Trude Marchmann Jensen

Tarinoiden taikaa
SI JAINTI ON KAIKKI KAIKESSA

yhä useammat kuluttajat haluavat kokea jännittäviä kokemuksia 
ja saada tarinoita kerrottavakseen. Tarinan aiheeksi kelpaa vaikkapa 
ainutlaatuinen sijainti tai tavallisesta poikkeava sisustus. Nämä ehdot 
täyttää ravintola Under, Euroopan ensimmäinen vedenalainen ravintola. 
Under-ravintolaa ollaan rakentamassa Norjan rannikon eteläisimpään 
kohtaan, Bålyn kylän läheisyyteen. Ravintola toimii samalla myös 
merielämän tutkimuskeskuksena ja on kunnianosoitus meren eläimistölle 
ja alueen kivikkoisille kalliorannoille. Koko ravintola henkii paikan tarinaa. 
Arkkitehtuuri, ruokalista ja missio yleisön valistamisesta meriympäristön 
monimuotoisuudesta tukevat kaikki Under-ravintolan tarjoamaa 
vedenalaista elämystä, joka herättää kaikki aistit. Kävijät voivat nauttia 
paikallisesti pyydettyjä mereneläviä, kuten turskaa, hummeria ja simpukoita, 
sekä ravintolan erikoisuutta tryffelilevää eli paikallisesti kerättyä, tryffeleiltä 
maistuvaa ruskolevää. Ravintola avataan keväällä 2019.

teknologian kehitys raivaa tietä uusille elämyksille ruokaintoilijoiden 
iloksi. Yhtenä esimerkkinä on Food Ink, pop-up-gourmetravintola, joka 
tekee yhteistyötä ravintoloiden ja kokkien kanssa ympäri maailman. 
Kaikki ravintolan ruoat, ruokailuvälineet ja huonekalut valmistetaan 
3D-tulostamalla. Esimerkiksi Barcelonassa ravintola teki yhteistyötä Yours-
ravintolan kanssa ja tarjoili yhdeksän ruokalajin illallisen, joka kirjaimellisesti 
tulostettiin pöydälle.

TRUDE MARCHMANN JENSEN
Brand and concept Manager,

Fazer Food Services



KI INNOSTUITKO?
Ota yhteyttä, niin mietitään 
yhdessä, miten ruokatrendit 
soveltuvat yrityksesi tarpeisiin.
Myyntipalvelukeskus
myynti@fazerfoodservices.fi
puh. +358 20 729 6006


