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• Luomutuotteiden kehityksessä kannattaa huomioida samoja
trendejä kuin muutenkin on vallalla

• Huomioitava mm. seuraavia ominaispiirteitä:
• Alkutuotannon vaatimukset
• Rajoitukset ainesosissa (mm. lisäaineet)
• Prosessimenetelmät
• Saatavuus

• Kuluttajien toiveita erityisesti luomuun liittyen:
• Selkeät raaka-aineet, selkeä aineosaluettelo (ei E-koodeja)
• Kotimaiset raaka-aineet
• Vain vähän prosessoituja
• Vastuullisuus
• Eläinten hyvinvointi

• Monet trendit istuvat erityisen hyvin juuri luomutuotteisiin



1. TÄSMÄHYVINVOINTI, PERSONOITU HYVINVOINTI



Suomalaisista 

noudattaa (omasta 

mielestään)

jonkinlaista 

erityisruokavaliota.

40 %

Tutkimus hyvinvointituotteista, Foodwest 2018



29 % 
Kasvikset ja 
vihannekset 

22 % 
Hedelmät 17 % 

Marjat, 
erityisesti 
kotimaiset 

19 % 
Kaikki sellainen, 
josta tulee hyvä 
tai parempi olo

Hyvinvointituotteiksi mielletään…

19 % 
Perusruoka, 
terveellinen, 

tavallinen ruoka
16 % 

Viljatuotteet, 
täysjyvä,

ruis & kaura

Foodwest Hyvinvointitutkimus 2018



Personoitu ravitsemus, nutrigenomiikka
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• Geenitutkimus: henkilökohtainen
geeniperimä→ personoitu ravitsemus. 
Kaupallisia testejä on jo olemassa

• Vitafoods Europe-tutkimuksen mukaan
teollisuuden edustajista 14 % uskoo, että
personoitu ravitsemus on trendi
lähivuosina

• Haasteena se, miten tuloksia voidaan
hyödyntää oikeiden elintarvikkeiden
kehittämisessä ja valinnassa→
Ravitsemusneuvonta ja 
mobillisovellukset

Nutrition Insight / Anuga
11.10.2019 Dr. Ahmed El-
Sohemy, President and 
Chief Science Officer at 
Nutrigenomix



2. STRESSIN HALLINTA, RENTOUTUMINEN



Kurkuma/ kurkumiini

- Kurkuma on yksi keittiön terveellisimpiä 
maustekasveja 

- Kurkumiini on kurkumasta eristetty vahva 
antioksidantti.

- Markkinoilta löytyy erilaisilla menetelmillä 
käsiteltyjä uutteita, joilla pyritään saamaan 
mahdollisimman tehokas valmiste. 



Hampputuotteet ja CBD

HAMPPUTUOTTEET
➢ Raaka-aineena hampunsiemenet
➢ Hampunsiemenet- ja rouhe sekä hamppuöljy

CBD eli kannabidioli
➢ Raaka-aineena hampun kasvimassa, josta 

uutetaan CBD:tä
➢ Toinen hampun kahdesta tunnetuimmasta 

kemiallisesta yhdisteestä, joita kutsutaan 
kannabinoideiksi. 

➢ CBD rentouttaa ja rauhoittaa, mutta ei päihdytä 
kuten kannabiksen kuuluisin ainesosa 
tetrahydrokannabinoli eli THC.



3. KASVISPOHJAISET VAIHTOEHDOT



Vegetuotteiden kolmas aalto: tuotteet arkipäivää. Uusia 

tuotteita ja innovaatioita. Luomutuotteita tähän genreen? 



Kasvipohjaiset innovaatiot versus eläinperäiset 

tuotteet

15

• Kasvipohjaiset innovaatiot ovat edelleen voimakkaassa kasvussa. 
Haasteena maun ja rakenteen hyväksyttävyys verrattuna liha- ja 
maitotuotteisiin

• Globaalisti horeca-sektori on nyt myös siirtymässä yhä enevässä
määrin kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin ja kasvisruokaan.

• Innova Market Insights  raportoi: 14 % globaaleista
lihalanseerauksista vuonna 2018 oli “lihan korvikkeita” (vuonna
2013 6 %) 

• Eläinperäiset tuotteet (liha- ja maitotuotteet) säilyvät ylivoimaisena
valintana, niin kauan kun maku, rakenne, suutuntuma ja 
ravintosisältö voittavat kasvisvaihtoehdot

• Liha- tai maitotuotetta jäljittelevä tuote, vai ihan uusien
ominaisuuksien tuote?

• Eläinperäisissä tuotteissa / valinnoissa korostuvat eläinten
hyvinvointi ja ympäristötekijät



4. PUOLUKKA
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Tampereen yliopiston tutkimus:
• Puolukasta löytyi superominaisuuksia: kumoaa lihavuuden haittoja ja 

ehkäisee matala-asteista tulehdusta
• Tutkimuksessa hiirille annettiin kuuden viikon ajan runsasrasvaista 

rehua, joka sisälsi 20 prosenttia ilmakuivattua puolukkajauhetta. Toinen 
hiiriryhmä sai runsasrasvaista rehua ilman puolukkaa, ja kolmas 
vähärasvaista rehua. Eri ruokavalioissa muiden ravintoaineiden ja 
ravintokuidun määrät olivat yhtä suuret. Hiirten painoa ja ruoan 
kulutusta seurattiin viikoittain. Puolukka esti merkittävästi veren 
kolesteroli- , glukoosi- ja insuliinitasojen nousua sekä matala-asteisen 
tulehduksen kehittymistä

• https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/06274fa1-ae67-4e8f-8c69-
169ef039a359

https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/06274fa1-ae67-4e8f-8c69-169ef039a359


5. ELÄINTEN HYVINVOINTI





6. VASTUULLISUUS
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• Kuluttajat odottavat yritysten investoivan
vastuullisuuteen

• 85 % USA:n ja UK:n kuluttajista odottavat
yritysten investoivan vastuullisuuteen vuonna
2019 ( 65 % / 2018)

• Hävikin vähentäminen, kierrätys, sivutuotteiden
hyödyntäminen

• Pakkaukset: kierrätettävyys, hävitettävyys, 
vähemmän pakkausmateriaalia

• Vastuullisuuden tulisi näkyä ostotilanteessa / 
tuotteen valintatilanteessa

• Viestintä!



7. VATSAN HYVINVOINTI
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Gluteeniton, FODMAP



Probiootit, prebiootit



Fermentointi
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8. CLEAN LABEL
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 Tuoreus
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 Edullinen hinta
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 Valmistaja

 Tuotemerkki,brändi

Tärkeät tekijät ruokavalinnoissa
Mikä sinulle on tärkeää ruokavalinnoissasi? Voit valita useita.

N=516

%

Tutkimus hyvinvointituotteista, Foodwest 2018
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N=247



9. LUONTAINEN MAKEUS
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Ruokavalion tarkkailu 
Mitä sinä erityisesti tarkkailet omissa ruokavalinnoissasi? 

Voit valita kaikki sopivat N=516

%

Tutkimus hyvinvointituotteista, Foodwest 2018

Mitä tarkkailee ruokavaliossaan



Tutkimus lasten välipalasyömisestä, Foodwest 2018

Vanhemmista kertoo, 

että sokerin määrällä 

on merkitystä lasten 

välipaloja valitessa

87 %



10. LÄHELTÄ PARASTA



1. Artesaaniruoka SM 2019 Jyväskylä
https://www.artesaaniruoka2019.fi/fi/kilpailu
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• Tarinan kerronta kiinnostaa yhä enemmän kuluttajia
• Innova Market Insights on määritellyt “Tarinan kerronnan” ja 

brändäyksen kiinnostavimmaksi trendiksi vuonna 2019

Story telling



Esimerkkejä luomu-jalosteista – valikoima kasvaa

https://kruunuherkku.fi/

https://s-ryhma.fi/uutinen/s-ryhman-myynti-kasvoi-luomu-ja-nopeat-valmisruoat/news-4758571_384136

https://apetit.fi/apetit-kotimainen-luomu/

https://www.arla.fi/yritys/maidontuotanto/luomu/luomutuotteemme/

https://www.valio.fi/tuotteet/haku/?brandi=valio-luomu

https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/pirkka/pirkka-luomuvalikoima-ihastuttaa

https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/kampanjat/luomuhalpuutus

https://kruunuherkku.fi/
https://s-ryhma.fi/uutinen/s-ryhman-myynti-kasvoi-luomu-ja-nopeat-valmisruoat/news-4758571_384136
https://apetit.fi/apetit-kotimainen-luomu/
https://www.arla.fi/yritys/maidontuotanto/luomu/luomutuotteemme/
https://www.valio.fi/tuotteet/haku/?brandi=valio-luomu
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/pirkka/pirkka-luomuvalikoima-ihastuttaa
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/kampanjat/luomuhalpuutus


SUPERHYVÄ  - UUSILLA AVAUKSILLA MENESTYKSEEN
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Seuraava tilaisuus 
6.2.2019 LAHTI

Hyvinvointituotteet 
maailmalla – Trendejä ja 

ideoita

Rahoitus Manner-Suomen 
maaseutuohjelma 2014-2020

Pääkohderyhmä maaseudulla 
sijaitsevat pienet yritykset
Yleiset tilaisuudet ja materiaalit 
avoimia kaikille toimijoille

HYVINVOINTITUOTTEET
• Kasvistuotteet
• Luomutuotteet
• Luonnontuotteet
• Tavanomaiset terveelliset 

tuotteet
• Erityisruokavaliotuotteet
• Ravintolisät
• Funktionaaliset tuotteet
• Superfood-tyyppiset tuotteet
• Syötävä kosmetiikka. 
• Ympäristötekijät tai eettiset 

näkökulmat huomioivat tuotteet

SUPERYHYVÄ
1.7.2018-31.12.2020

Seminaarit
Työpajat

Koulutukset
Opinto- ja messumatkat

Yrityskohtaiset kehityspäivät 3 pv / 
yritys

Tilaa uutiskirje tai hae 
pilottiyritykseksi:         

eeva-liisa.hakli@foodwest.fi

mailto:eeva-liisa.hakli@foodwest.fi


KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Eeva-Liisa Häkli
Foodwest Oy
eeva-liisa.hakli@foodwest.fi
040 8255056

mailto:eeva-liisa.hakli@foodwest.fi

