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VAVESAAREN TILA: marmeladit, myslit, mehut
Oman ryhmän ideat:

-mettämakeisia, koivu, kuusenkerkkä, mänty XXXX
-marjalastut XX
-marjapuurot X
-marjasmoothiet 1,5 dl pakkaukseen, ei maitoa X
-marmeladeihin yksittäispakkaus
-biohajoava pakkaus makeisiin
-marjasnacksit
-hyvinvointijuomat/mehut
-välipalapatukat ympäristöystävällisessä pakkauksessa
-marjashotti, terveysvaikutukset esille, mustikka, superberry ym.
-kaura-marja snackstuote

Kollegojen ideat:
-myslijauhe, lisättyä proteiinia
-kuusenkerkkä-tyrni –shotti
-valmis smoothieaines –pakastepakkaus
-Natural Forest. Myslisekoitus villiyrteillä ja luonnon tuotteilla
-koivunlehti marmelaadi, arktinen laatu, premium
-marmeladit sesonkituotteina: joulumausteet+pakkaus, halloween, äitienpäivä, ystävänpäivä jne. 
-> mausteet + pakkaus + markkinointi
-marjahillo luonnonyrtein
-kerkkä marmeladi
-mustaherukkakastike

-pakastekuivatut pensasmustikat
-proteiinimarmeladi

Ruotsalaisideat:
-suklaalla kuorrutetut makeiset
-ABBA Smoothie Organic Qween, Only Organic
-härkäpapupohjaiset tikkarit kauniisti pakattuina



LUOMUNURMELA: mustaherukkaa
Oman ryhmän ideat:

-jogurtti aidoilla marjoilla (ei hillolisäkkeenä)
-juotava jogurtti -> lisätty mustaherukkamehua
-pakkaskuivatus ->snack-marjat
-mehu -> pakkaukseltaan erilainen
-kosmetiikkateollisuudelle
-ravintolisät
-hapatetut mehut

Kollegojen ideat:
-mustaherukasta valmistettu viinietikka X
-kasvipohjainen mustaherukkasmoothie, kaurajuomana X
- mustaherukanlehtimaustettu leipäjuusto X
-mustaherukkashotti
-mustaherukkatiivisteshotti + inkivääri
-mustaherukan lehdet, juoma, tee raaka-aine
-glögi
-terveysjuomat, flunssalääke sis. Esim. yrttejä ja mausteita mustaherukan lisäksi
-pakastekuivattu mustaherukka
-mustaherukka –chaga
-terveyseliksiiri
-mustaherukka-hunajamakeinen
-napostelu-tuoremarjarasia, makeat lajikkeet, kauniit tertut, kiinteä marja
-mustaherukan siemenet kosmetiikkateollisuudelle
-mustaherukkajäätelö
-kylmäpuristettu mehu pois ja mäski kuivattuna jauhetaan
-makusiirappi mustaherukan lehdistä
-palaute mustaherukkajuoma fyysisen suorituksen jälkeen
-mustaherukka-proteiinijuoma

Ruotsalaisideat:
-mustaherukkaleipä



OSUUSKUNTA MAITOMAA: meijerituotteet, private labels

Oman ryhmän ideat:
-luomu UHT, HPP XXXX
-luonnon monimuotoisuusmaito
-luomumarjamauste kaurashotti
maku varioituna maanosan mukaan 
Intia/Kiina/Japani/Välimeri/Nordic
-välipalavanukkaat, eri makuja
-luomuraejuusto, myös maustetut versiot
-maito-marjapohjaiset patukat
-luomumaitojuusto ”koti”+”mausteet”
-luomurahkatuote ”lempeä maku”
-hapatekulttuurien tuotanto luomuna

Kollegojen ideat:
-nurmimaito XXX
-shotti, kehitys yhdessä nuorten kanssa XX
-maito+marja+gluteeniton vilja aamupalajuoma
-maitopohjainen shoti, kaakao, marjat …
-mustaherukka jogurtti tai juoma
-mustaherukanlehtimausteinen leipäjuusto

Ruotsalaisideat:
-tee se itse –juusto XX



TIMOLAN LUOMUTILA: pensasmustikka, luomumetsä, hunaja, kanervahunaja

Oman ryhmän ideat:
-shotti XX
-mustikka jauhe X
-smoothieainekset, valmispakkaukset pakasteeseen X
-mustikkahunaja
-gluteeniton mustikka-hunaja-vilja granola/mysli
-mustikkaglögi
-itsepoiminta/myyntitapahtuma: kesäkahvila, poimintaa, tuotemyyntiä
-mustikka+hunaja karkki/makeinen
-mustikkajauhe
-Timolan luomutilan mustikkaleivos

Kollegojen ideat:
-hunaja-kaura välipalapatukka XX
-pensasmustikka-hunajajuoma
-pensasmustikkamakeisia
-pakastekuivatut pensasmustikat
-proteiinimarmeladi
-hunajageeli, mustaherukalla maustettu + pensasmustikka
-luomuhunajakarkki, pohjoisen puhdas piristys
-kanerva-koivu –hunaja; kanerva-kuusi –hunaja; kanerva-mänty –hunaja
-luomukeruutuotteiden yhdistäminen peltometsäviljelyyn esim. sieniympit, pakuri, 
-kosmetiikan raaka-aineet luomuna, propolis, mehiläisvaha.
-hunaja kuivatulla mustikalla
-pensasmustikkahillo maustettu hunajalla

Ruotsalaisideat:
-surisevat purkit



Pakkauskehitys ja visualisointi

Konseptointi ja brandinrakennus

Co-design työpajat ja fasilitointi

Mediayhteistyö ja viestintä, kirjoittaminen

Luennot ja sparraus

KIITOS, ETTÄ LOIT UUTTA!
KIITOS, ETTÄ LUOVUIT AJATUKSESTASI TOISEN HYVÄKSI !
KIITOS, ETTÄ KUUNTELIT !

SITÄ ON LUOVUUS -> LUOVU+UUS


