
HKScan on saanut uuden energisen ja innovatiivisen 
kehityspäällikön, joka rautaisella osaamisellaan siivit-
tää yrityksen tuotekehitystoiminnan huipputasolle. 
Sami Rekola (43) aloitti HKScan Away from Home 
(AfH) -liiketoiminnon Suomen kehityspäällikkönä 
maaliskuussa. Rekola siirtyi HKScanille Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulusta, jossa hän on toiminut ruoka-
tuotannon johtamisen opettajana, kouluttanut resto-
nomiopiskelijoita, osallistunut opetuksen kehittämi-
seen ja tutkimushankkeisiin. 
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Kariniemen Kananpojan 

tarina jatkuu Raumalla 

kuoriutuvat kanalassa erillisten hau-
tomoiden sijaan. Munat tuodaan hau-
dontajakson loppupuolella hautomosta 
kanalaan, jossa munakennot levitetään 
puhtaan ja lämmitetyn turvepehkun 
päälle. Uuden menetelmän ansiosta 
broilerit eivät muuta kuoriutumisen-
sa jälkeen, mikä parantaa entisestään 
eläinten hyvinvointia. Kuoriutuminen 
samassa tilassa, jossa kananpojat kasva-
vat tarkoittaa, että untuvikot saavat vet-
tä ja ruokaa ensihetkistään alkaen. Näin 
myös untuvikkojen käsittelyvaiheet vä-
henevät.

Kariniemen Kananpoika on todellista 
lähiruokaa. Kaikki Raumalla käsiteltävät 
broilerit tulevat läheltä, keskimäärin 70 
kilometrin etäisyydeltä. Lämmitettävä ja il-
mastoitu kuljetus takaa linnuille hyvät olo-
suhteet ja niitä tarkkaillaan reaaliaikaisesti 
koko kuljetuksen ajan. Eläinten hyvinvoin-

tiin on panostettu myös uusia tuotantotiloja 
suunniteltaessa. HKScan on tehnyt yhteis-
työtä eläinten hyvinvointiin perehtyneiden 
asiantuntijoiden kanssa varmistaakseen 
linnuille mahdollisimman stressittömän 
ympäristön.

Entistä pienemmät  
ympäristövaikutukset

Rauman siipikarjayksikössä pyritään mi-
nimoimaan ympäristöön kohdistuvat vai-
kutukset kaikessa toiminnassa. Uusi tek-
niikka ja energiatehokkaat tuotantolinjat 
takaavat minimaaliset kokonaispäästöt 
ja prosesseissa syntyvää hukkalämpöä 

hyödynnetään lämmön talteenottojärjes-
telmän avulla. Tuotantolaitoksen pää-
lämmönlähde on kaukolämpö, joka on 
tuotettu 90 prosenttisesti uusiutuvalla 
biopolttoaineella.

Tähtäimessä   
markkinajohtajuus

Rauman uusi yksikkö siivittää HKScanin 
nousua siipikarjatuotteiden markkinajoh-
tajaksi Suomessa. Yksikössä on käytössä 
markkinoiden uusin teknologia, mikä luo 
mahdollisuuksia kehittää entistä innova-
tiivisempia Kariniemen®-uutuustuotteita 
HKScanin koti- ja vientimarkkinoille.

Jatkoa sivulta 1 >>

Vastuullisuus ei ole HKScanille 
sanoja vaan koko tuotantoket-
jun kattavia tekoja aina tilalta 
haarukkaan asti. Tämä tarkoit-
taa muun muassa sitä, että Ka-
riniemen kotitilojen kananpojis-
ta pidetään hyvää huolta ja ne 
saavat liikkua vapaasti lattialla 
turvepehkun päällä. Myös ka-
nanpoikien ruokintaan kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Linnut saavat syödäkseen 
ravinteikasta, kotimaista täysjyväviljaa, 
jota täydennetään kasviproteiinilla, vita-
miineilla ja kivennäisaineilla. 

Kananpoikia ei lääkitä turhaan, kuten 
monissa muissa maissa on tapana. Mah-
dollinen lääkitys tapahtuu vain asiantun-
tijaeläinlääkärin toteamaan tarpeeseen. 
Kariniemen Kananpojat ovat salmonella-
vapaita eikä niiden kasvatuksessa käytetä 
hormoneja.

Kanalassa kuoriutunut  
- uusi kasvatustapa lisää 
eläinten hyvinvointia 

HKScan on ottanut käyttöön koko maa-
ilmassa ensimmäisten joukossa kanan-
poikien kasvatustavan, jossa untuvikot 

HKScan Pro yhteistyöhön 
SuperParkien kanssa
HKScan Pro on solminut yhteistyösopimuksen SuperPark-ketjuissa toimi-
vien Ravintola Robson´sien kanssa. HKScanin tuotteet ja brändit näkyvät 
jatkossa Robson´sien lounaslistoilla ja grillimenuissa. Ravintola Robson’sit 
palvelevat sisäaktiviteettipuisto SuperParkien yhteydessä Vantaalla, Ou-
lussa, Vuokatissa, Tampereella, Jyväskylässä ja Espoossa. 

- Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstä Robson´sien kanssa. SuperPar-
kissa temppuilevat lapset ja aikuiset kaipaavat maistuvaa ja monipuolista 
ruokaa, joka loihditaan jatkossa pääsääntöisesti suomalaisten suosimista 
HK® ja Kariniemen® -merkkisistä tuotteista, kertoo Suomen AfH-liiketoi-
minnasta vastaava johtaja Arto Pajukko.

SuperPark on sisäaktiviteettipuisto, joka liikut-
taa kaikenikäisiä temppuilijoita ympäri Suo-
men. Ketjuun kuuluu 12 puistoa, joista pohjoi-
sin sijaitsee Oulussa. Monipuolisissa puistoissa 
testataan eri lajeja skeittailusta parkouriin ja 
kaikkeen siltä väliltä, pelataan, viihdytään ja 
rentoudutaan. SuperParkin tavoite on olla 
koko maailman mukavin sisäaktiviteettipuisto.

Fork News, HKScan Pron asiakaslehti
Toimitus ja taitto: MoodsInnova
HKScan Finland Oy, Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu 010 570 130, www.hk.fi, www.kariniemen.fi, www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com

Miten yhteistyö HKScan Pron kanssa näkyy Robson´seissa?
- HK® ja Kariniemen® tuotteet ovat vahvasti edustettuina lounas- ja gril-
liruokatarjonnassamme. Uutta on myös HKScan Pron keittiömestareiden 
kanssa yhteistyössä suunnittelemamme grillilistat. Mahtavaa saada ideoi-
ta ja inspiraatiota uuteen reseptiikkaan alan arvostetuimmalta ruokatalol-
ta, hehkuttaa Robson´s-ketjua luotsaava keittiöpäällikkö Antti Juntunen.

Millainen ruoka maistuu SuperParkien asiakkaille?
- Ranskalaiset, hot dogit ja hampurilaiset ovat yhä erityisesti lasten ja 
nuorten suosikkiruokia. Mutta osa asiakkaistamme arvostaa terveellisiä, 
proteiini- ja kasvispitoisia vaihtoehtoja, joiden valikoimaa kehitämme 
jatkuvasti. Myös runsaan ja ruokaisan salaattipöytämme suosio kasvaa, 
kertoo Antti.

Miten yhteistyö HKScan Pron kanssa on alkanut?
- Yhteistyö on alkanut erittäin hyvin. Olemme tutustuneet HKScanin laa-
jaan tuotevalikoimaan ja herkullisiin ruokaresepteihin, jotka ovat jo ahke-
rassa käytössä. Odotamme innolla mitä kaikkea muuta mukavaa yhteis-
työ tuokaan tullessaan! iloitsee Antti.

Vastuullisuus ei ole 
HKScanille sanoja vaan 
koko tuotantoketjun 
kattavia tekoja aina 
tilalta haarukkaan asti. 

”

Millä mielin aloitat  
uudessa toimessa?

”Siirryn uusiin tehtäviin positiivisin, 
odottavin mielin. HKScan on alansa 
markkinajohtaja ja sen tuotteilla on kes-
keinen rooli suomalaisten ruokapöydissä. 
On mielenkiintoista päästä kehittämään 
ison talon reseptiikkaa, innovoimaan uu-
tuustuotteita ja tehokkaita ruoanvalmis-
tusratkaisuja”, kertoo Sami.

 

Millainen ruokafilosofia 
sinulla on? Mitä uutta tuot  
HKScanille tullessasi?

”Minulla ei ole mitään erityistä ruoka-
filosofiaa, lyhyesti sanottuna arvostan 
laadukasta, selkeää ja hyvänmakuista 
ruokaa. Toivon, että uutena kehitys-
päällikkönä pystyn antamaan tiimille 
uusia ideoita ja innostavan tavan viedä 
asioita eteenpäin. Jatkossa toimimme 
entistä yhteisöllisemmin. Pääsemme pe-
rustamaan muun muassa kokkiverkos-
ton Suomeen ja toimimme läheisessä 
yhteistyössä HKScanin pohjoismaisten 
kokkiverkostojen kanssa” iloitsee Sami.

Millainen on mielestäsi 
hyvä ruokaresepti? 

”Hyvä resepti on testattu, toimiva ja 
tehokas. Vaikka maailma on pullollaan 
toinen toistaan trendikkäämpiä resep-
tejä, niin klassikot pitävät pintansa ja 
pysyvät aina listoilla. Saattaa olla, että 
joku ainesosa muuttuu esim. kevyem-
mäksi, mutta reseptin perusainekset 
pysyvät muuttumattomina vuodesta toi-
seen”, kertoo Sami.

Mitä vinkkejä annat  
ammattikeittiöiden  
toiminnan kehittämiseen?

”Rohkaisen suurtalouskokkeja olemaan 
entistä luovempia ja rohkeampia. Erot-
tuakseen massasta kannattaa keskittyä 
persoonalliseen tapaan valmistaa mais-
tuvaa ruokaa. Vaihtelua ruokiin saa hel-
posti esimerkiksi lisäkkeitä vaihtamalla 
tai herkulliseen salaattipöytään panos-
tamalla. Pienillä muutoksilla voi nostaa 
lounasruokailun aivan uudelle tasolle” 
kertoo Sami.

”Hyvän maun lisäksi pidän tärkeänä 
myös ruuan visuaalisuutta ja sujuvaa 
asiakaspalvelua, sillä ruokailu on koko-
naisvaltainen tapahtuma. Siihen kuuluu 
itse ruuan lisäksi houkutteleva esillepa-
no, hyvä asiakaspalvelu ja viihtyisä tila, 
jossa ruoka nautitaan”, lisää Sami.

Pienillä muutoksilla voi 
nostaa lounasruokailun 
aivan uudelle tasolle.

”

HKScanin suurinvestointi, elokuussa 2017 vihitty Rau-
man huippumoderni siipikarjayksikkö vie yrityksen 
broilerinlihatuotannon aivan uudelle tasolle. Se luo 
HKScanille erinomaiset puitteet kehittää entistä in-
novatiivisempia Kariniemen®-tuotteita ja vastaa näin 
paremmin siipikarjanlihan kysynnän kasvuun. 

Sami Rekola on pitkän linjan ravintola-alan 
ammattilainen. Hän on luotsannut useita 
huippukeittiöitä Helsingissä, muun muassa 
Palace Gourmet -ravintolaa, Savoyta ja 
Boathousea. Vahvan työkokemuksen lisäksi 
Rekolalla on lähes kahdenkymmenen vuo-
den kokemus alan kilpailutoiminnasta. 
Hän on toiminut muun muassa Suomen 
kokkimaajoukkueen jäsenenä, eri 
kilpailuorganisaatioiden valmen-
tajana ja tuomarina sekä maa-
joukkueen johtajana maailman 
arvostetuimmassa kokki-
kilpailussa Bocuse d`Or:ssa.

SAMI REKOLA (43) 
HKScanin Away from Home 
(AfH) -liiketoiminnon Suomen 
uusi kehityspäällikkö

Kuka?

KARINIEMEN 10 
VASTUULLISUUSTEKOA
NO 1 AINA SUOMALAISTA

NO 2 VAPAANA HYVISSÄ OLOSUHTEISSA

NO 3 EI TURHAA LÄÄKITYSTÄ EIKÄ ROKOTTEITA

NO 4 VILJAA KOTITILOILTA

NO 5 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA

NO 6 STRESSITÖN KULJETUS

NO 7 PUHTAUDESTA EI TINGITÄ

NO 8 KATKEAMATON KYLMÄKETJU

NO 9 SYDÄNMERKKI TERVEELLISYYDESTÄ

NO 10 KUNNIOITUKSESTA RAAKA-AINEESEEN
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Tero, jos joku tuntee pohjoisen luonnon 
ainutlaatuiset aarteet. Miehen taitavissa 
käsissä valmistuu muun muassa jäkälää, 
kuusenkerkkäsorbettia ja japanilaisten 
arvostamaa matsutakea eli männyntuok-
suvalmuskaa. Pohjoisen poika on saanut 
osaamisestaan tunnustusta muun muassa 
ravintola-alan ammattilaisten PRO-gaa-
lassa, jossa hänet valittiin vuonna 2013 
sekä vuoden keittiöpäälliköksi että leh-
distön suosikiksi.

HK Maakarit®   
Terävän tipunen

Suomalaista kananpojan lihaa ja mak-
saa häivähdyksellä punaviinin täy-
teläisyyttä. Makkara on valmistettu 
aitoon lampaan suoleen. HK Maakarit® 
Terävän tipunen -makkaran ”isä” on ra-
vintoloitsija ja keittiömestari Pekka Terä-
vä, jonka luotsaamia ravintoloita ovat ra-
vintola Olo, Gastrobar Emo ja Mäntässä 
toimiva museoravintola Gösta.

Pekka Terävä on toiminut kokkina, 
keittiömestarina ja keittiöpäällikkönä lu-
kuisissa Suomen huippuravintoloissa ja 
saavuttanut menestystä useissa kansain-
välisissä kokkikilpailuissa sekä yksin että 
Suomen kokkimaajoukkueen jäsenenä. 
Terävä palkittiin vuonna 2017 pohjois-
maisen ruokakulttuurin eteen tehdystä 
työstä arvostetulla Stockholm Culture 
Awards -tunnustuksella. Suomalaiset keit-
tiömestarit ja kokit valitsivat vuonna 2014 
Terävän Kokkien kokiksi. Pekka on yksi 
Food Camp Finlandin kantavia voimia.

HK Maakarit®   
Huberin huilu

Rouhean karkea makkara aidolla 
cheddarilla ja jalapenolla maustet-
tuna. Täyteläinen ja reilunkokoinen 
makkara, jossa on reilusti makua ja 
rakennetta. HK Maakarit® Huberin hui-
lu –makkaran takaa löytyy ravintoloitsi-
jakaksikko Mika Roito ja Pekka Salmela, 
joiden luotsaamia ravintoloita ovat Tam-
pereella toimivat ravintolat Huber, Bert-
ha ja Pork & More.

”Huberin huilun makumaailma joh-
dattaa syöjän Amerikkaan, kaikkien 

FOOD CAMP FINLAND

Food Camp Finland on ruokailu-alan start-up, jonka tavoitteena on luo-
da uudenlaisia ruokailukokemuksia ja kehittää suomalaista ruokailukult-
tuuria. Näitä edistetään järjestämällä monimuotoisia tapahtumia ja koh-
taamispaikkoja ruoan ystäville ja ammattilaisille. Ravintoloitsijat Pekka 
Terävä ja Petri Lukkarinen sekä tapahtuma-alan konkarit Riikka Kannas 
ja Ani Ruuskanen perustivat Food Camp Finlandin vuonna 2016.

HKScan on mukana kehittämässä ruokailukulttuuria yhdessä Food 
Camp Finlandin kanssa.

CHEFIT KEHITTIVÄT 
OMAT MAKKARAT 
HK MAAKARIT® -SARJAAN
HKScan kutsui artesaanimakkarainnostuksen siivittämänä joukon huippukeit-
tiömestareita kehittämään omat makkaransa HK Maakarit® -tuoteperheeseen. 
Keittiömestarit tarttuivat haasteeseen innolla. Luomistyön lopputuloksena 
syntyi neljä hyvin erilaista, täyteläistä artesaanimakkaraa, jotka kaikki on valmis-
tettu korkealaatuisesta suomalaisesta lihasta, sen eri osia hyödyntäen. Chefien 
mukaan nimetyt makkarat valmistetaan käsin Vantaan Pakkalassa ja niiden sa-
vustuksessa käytetään aitoa leppähaketta.

grillauksen ystävien unelmamaahan. 
Kehitimme Pekan kanssa HK Maakarit®- 
tuoteperheeseen klassisen, barbeque-tyy-
lisen makkaran, jonka maussa yhdistyy 
savuisuus, juuston tuoma kermaisuus ja 
mustapippurin vahva maku. HK Maaka-
rit® Huberin huilu on makkara meidän 
makuumme”, kertoo Mika.

Mika Roiton ja Pekka Salmelan fi-
losofia on perustaa ravintoloita, joissa 
haluaisivat itsekin käydä. Miesten perus-
tamat ravintolat kuvastavat omistajiensa 

rehtiä ja ronskia tyyliä, huippuluokan 
asiakaspalvelua unohtamatta. Kaksikon 
osaaminen sai tunnustusta vuoden 2015 
PRO-gaalassa, jossa miehet pokkasivat 
Vuoden Yrittäjä -palkinnon. Mika ja Pek-
ka ovat saaneet tunnustusta lukuisia ker-
toja myös aikaisemmin. Bistromaisella 
konseptilla toimiva pikkuinen ravinteli 
Bertha on sijoittunut 50 Parasta Ravinto-
laa -listalla vuonna 2012 koko Suomen 
yhdeksänneksi parhaaksi ja Tampereen 
parhaaksi ravintolaksi. 

Keittiömestareiden kehittämät makkarat 
ja miehet makkaroiden takana:

HK Maakarit®  
Vottosen vihellys

Makkaraa uudella tavalla suomalai-
sesta kananpojasta herkkutatin ja tim-
jamin kanssa aitoon lampaansuoleen 
valmistettuna. HK Maakarit® Vottosen 
vihellys -makkaran kehitti uuden ravinto-
la Palacen keittiömestari Eero Vottonen. 

”Vottosen vihellyksen 
kantava teema oli luoda 
maistuva, tyylikäs ja en-
nen kaikkea tasapainoi-
nen makkara hyödyntäen 
suomalaista broilerinli-
haa. Bocuse d’Or kilpai-
lun pääraaka-aineena oli 
kana, jonka pohjalta am-
mensin samantyylistä makumaailmaa 
myös makkaraan. Metsäsienet herkkutat-
ti etunenässä tuovat makkaraan uskomat-
toman täyteläisen ja herkullisen maun”, 
kertoo Eero.

Eero Vottonen on pitkän linjan ra-
vintola-alan ammattilainen, jonka tai-
dot tunnetaan myös maailmalla. Koko 
kansan tietoisuuteen Vottonen ponnahti 
vuonna 2012 voitettuaan Vuoden Kokki 
-kisan ylivoimaisesti. Miehelle on ker-
tynyt myös kansainvälistä menestystä 
maailman arvostetuimmissa kokkikisois-
sa. Vottonen voitti kultaa Maailman keit-
tiömestariliiton Global Chef Challenge 
-kilpailussa vuonna 2016. Vottonen on 
edustanut Suomea myös kansainvälises-
sä Bocuse d’Or -kokkikilpailussa vuosi-

na 2016–2017 sijoittuen kuudennelle si-
jalle. Tuoreimman tunnustuksen Eero sai 
Suomen Gastronomian Akatemian jär-
jestämässä äänestyksessä, jossa liki sata 
keittiömestaria ja kokkia äänestivät hänet 

vuoden 2017 Kokkien kokiksi. Eero on 
myös yksi Suomen kokkimaajoukkueen 
kantavia voimia.

HK Maakarit® Mänty- 
kankainen Poroa Tattis!

Pohjoisen raaka-aineista valmistettu 
poro-herkkutatti -makkara maustettu-
na sipulilla ja timjamilla. HK Maakarit® 
Mäntykankainen Poroa Tattis! -makkaran 
loihti pohjoisen lahja ravintolamaailmal-
le, Lapland Hotels Sky Ounasvaaran ja 
Lapland Hotels -ketjun keittiöpäällikkö 
Tero Mäntykangas.

”Pohjoisen luonto on täynnä vahvoja 
makuja metsistä jängille. Vapaana vaelta-
nut poro ja puhtaassa syksyisessä pakka-
saamussa makunsa saanut herkkutatti ovat 
olleet inspiraation lähteenä monille an-
noksilleni. Nyt poro pääsee matkalle koko 
maahan rehellisen Mäntykankaisen po-
ro-tattimakkaran muodossa”, kertoo Tero.

Tero Mäntykangasta on tituleerattu 
Lapin ruokakulttuurin lähettilääksi ja vil-
liruuan edelläkävijäksi eikä suotta, sillä 

Kuvassa vasemmalta Mika Roito, 
Pekka Salmela, Eero Vottonen, 

Tero Mäntykangas ja edessä 
oikealla Pekka Terävä.

Kuluva vuosi on kouluruokailun 
juhlavuosi, sillä suomalainen ainut-
laatuisuus, maksuton kouluruoka 
täyttää 70 vuotta. Espoon kouluissa 
juhlistetaan pyöreitä vuosia järjestä-
mällä seitsemän teemapäivää, joiden 
yhteydessä muistellaan kouluruuan 
historiaa ruokaelämysten ja tarinoi-
den muodossa. 

Espoo Catering Oy:n kehitys-
päällikkö Regina Ekroos kertoo, että 
Espoon kouluissa ensimmäistä tee-
mapäivää vietetään 8.3., jolloin kou-

luissa nautitaan puuroateria ja tehdään 
tarinan muodossa aikamatka 1940-lu-
vulle.

”Torstaina 8. maaliskuuta kouluilla 
nautitaan ohrasuurimopuuroa, mustik-
ka-vadelmakeittoa, pehmeää leipää ja 
yrttilevitettä. Puuropäivä on oppilaille 
mieluinen, puurot lisukkeineen maistuvat 
lapsille ja nuorille erittäin hyvin. Hiljattain 
tehdyssä kyselyssä koululaiset rankkasi-
vat mannapuuron toiseksi suosituimmaksi 
ruuaksi” kertoo Regina.

Vuoden muita teemaruokapäiviä ovat 

Espoo Catering Oy:n kehitys-
päällikkö Regina Ekroos.

Kouluruuan juhlavuosi näkyy 
koulujen ruokateemoissa

pääsiäinen, vappu ja joulu. Näiden lisäksi 
kouluilla järjestetään Maito ruokajuomana 
-päivä ja Papuposset -päivä, jolloin tarjol-
la on yläkoululaisten  kesken mitellyn kas-
visruoka-kisan voittajalounas. Juhlavuosi 
huipentuu marraskuussa kouluruokailun 
virallisena syntymäpäivänä kouluissa tar-
jottavaan juhlalounaaseen

Koululaisten suosikki- 
ruokien kärjessä   
lihapullat

Espoo Catering valmistaa ruuat noin    
34 000 koululaiselle. Sen kouluravin-
toloissa lihapullat ovat suosikkilistan 
kärjessä. Tykätyimpiin ruokiin kuulu-
vat myös perinteinen mannapuuro ja 
chili con pollo, jossa on kansainvälisiä 
vaikutteita. Kasvisruokasuosikkeja ovat 
porkkanapihvit ja falafel-pyörykät.

”Nykynuoret pitävät maustetuista, 
etnisistä ruuista, joita usein myös kotona 
tarjotaan tai nautitaan ravintolassa yhdes-
sä perheen kanssa. Toisaalta mukavaa on 
ollut huomata, että perinteiset suomalaiset 
ruuat maistuvat edelleen. Esimerkiksi her-
nekeittopäivästä ei missään nimessä olla 
luopumassa”, sanoo Regina.

Yhteistyö HKScan Pron 
kanssa sujuvaa

”Olemme tehneet pitkään yhteistyö-
tä HKScan Pron kanssa ja kaikki on 
sujunut hyvin. Erityisen tyytyväinen 
olen yrityksen monipuoliseen valikoi-
maan, hyvään asiakaspalveluun ja ajan 
hermoilla olevan tuotekehitystiimin 
työhön. Suurkeittiöasiakkaina meillä 
on erityisiä toiveita muun muassa ruu-
an ravintopitoisuuksien ja rakenteen 
suhteen. HK:n väki on vastannut toi-
veisiimme kehittämällä tarpeisiimme 
vastaavia tuotteita”, kiittää Regina.

Regina antaa kiitosta yritykselle 
myös inspiroivasta reseptiikasta. ”Esi-
merkiksi pääsiäisen juhlapöytään val-
mistamme Kariniemen Kananpojan 
paistisuikaleesta appelsiini-inkivääri-
broileria. Uudet reseptit tuovat muka-
vaa vaihtelua normaaliin ruokalistaan 
ja tutustuttavat koululaiset uusiin ma-
kumaailmoihin” Regina kertoo.

Täyteläiset artesaani-
makkarat on valmistettu 
korkealaatuisesta 
suomalaisesta lihasta, 
sen eri osia hyödyntäen.

”
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HEY, 
WHAT’S
COOKIN’?

MATHIAS EMILSSON (46) 
HKScan Corporation, Head Chef, 
Sommelier, gastronomiskt ansvarig 
Culinary Competence Center 
HKSCAN, Stockholm, Sweden.

Kuka?

Mathias Emilsson (46) asuu Tukhol-
massa ja työskentelee keittiömestarina         
HKScan-konsernin Culinary Competen-
ce Centre -tiimissä. 

”Olen työskennellyt kokkina, keittiö-
päällikkönä, sommelierina sekä ruoka- 
ja juomapäällikkönä ravintola-alalla, vii-
meisimpänä Tukholman Djurgårdenissa 
sijaitsevan perinteikkään Villa Källhage-
nin ravintolan ruoan ja juoman ylimpänä 
vastuuhenkilönä.  Näiden lisäksi olen 
ollut kehittämässä Abba the Museum 
-museon ravintolakonseptia ja mukana 
ravintolan avauksessa. 

Olen myös opettanut ravintola-alal-
la kuinka ruoka yhdistetään juomaan, 
kirjoittanut gastronomista kirjallisuutta, 
työskennellyt ruokastylistina sekä teh-
nyt vierailuja muun muassa Venäjälle, 
Norjaan ja Ranskaan.

Ruokafilosofiani ytimessä on aina ol-
lut raaka-aineen oman maun, tekstuurin 
ja alkuperän kunnioittaminen. Haluan 
työssäni korostaa meidän pohjoismaista 
DNA:tamme ja kehittää sitä edelleen. 
Paras väline siihen on selkeä, klassinen 
ruoanlaitto, joka kuitenkin on modernia 
ja ajankohtaista.

Hyperpaikallinen ruoka   
nostaa päätään

Tämänhetkinen trendi, jota tulemme 
näkemään enenevässä määrin myös 
jatkossa, on ”hyperpaikallinen ruoka”, 
jossa ravintoloilla on esimerkiksi omat 
puutarhat ja ne työskentelevät sinnik-
käästi hävikin vähentämiseksi. Myös 
pohjoismainen trendi jatkuu ja kytkey-
tyy terveystrendiin paikallisuudella, ter-
veyskeskeisyydellä ja sesonkiajattelulla. 
Pikkelöidyt ja fermentoidut raaka-aineet 
ovat täällä toisin sanoen jäädäkseen.

Kun katsomme Pohjolan ulkopuolel-
le, myös tarinankerronta ja perinteiset 
raaka-aineet ovat todella ajankohtaisia. 
Esimerkiksi nepalilainen timut-pippuri, 
intialainen ghee (kirkastetun voin eräs 
versio) ja monipuoliset Pohjois-Afrikan 
ja Lähi-idän mausteet, kuten Ras el Ha-
nout ja harissa, pysyvät trendien aallon 
harjalla. ”Street food” -taivaan uusi täh-
ti on arepa, venezuelalainen friteerattu 
leipä, joka voidaan täyttää herkullisella 
chilillä, korianterilla ja pikkelöidyllä si-
pulilla. Korealainen keittiö jatkaa yhä 
vahvana, ja sen fokus on erityisesti fer-
mentoiduissa BBQ-kastikkeissa.

On todella inspiroivaa saada kertoa 
korkealaatuisen raaka-aineen ”terroiris-
ta” (alkuperästä) ja todellakin kiinnittää 
huomio koko ruuan arvoketjuun aina ti-
lalta haarukkaan saakka. 

RÄÄTÄLÖITY RUOKA JA 
ELÄMYKSELLISYYS KASVUSSA

”Ajan hermolla olevat ravintolat inspiroituvat vanhan 
koulukunnan resepteistä ja isoäidin aikaisista valmis-
tustavoista. Esimerkiksi avotulella kokkaaminen, sa-
vustaminen, fermentointi ja ruoka-aineiden kuivattami-
nen yleistyvät entisestään, samoin kuin ruhon eri osien 
monipuolisempi hyödyntäminen” kertoo Emilsson.

Asiakkaat haluavat ekologisesti  
tuotettua ruokaa

Terveyshakuisuus ja vastuullinen kuluttaminen ovat 
ravintoloiden arkea ohjaavia trendejä. Tähän ilmiöön 
ravintolat vastaavat muun muassa räätälöimällä ruo-
ka-annokset asiakkaan ruokavalioon sopivaksi ja tarjo-
amalla lähellä ekologisesti tuotettua ruokaa. Asiakkaat 
haluavat tietää mistä lautasella oleva ruoka on tullut 
ja millaisissa olosuhteissa se on tuotettu. Myös tarinat 
tuotteiden takana kiinnostavat.

Jo vakioksi muodostu-
neita ravintola-alan normeja 
myllätään nyt tosissaan. Esi-
merkiksi perinteinen kolmen 
ruokalajin illallinen on kuol-
lut ja kuopattu. Ravintoloi-
den uusi musta ovat pienet, 
mutta sitäkin maukkaammat 
annokset, joita tilataan laaja 
valikoima joko itselle tai ystävien kanssa jaettavaksi. 

Emilssonin mukaan myös pitkän kaavan mukaisen 
fine diningin suosio on laskussa. Hektisessä arjessa 
elävät asiakkaat arvostavat laadukkaan ruuan lisäksi 

myös nopeutta. Aito, alkuperäinen pizza pöytään 90 se-
kunnissa on jo totta tukholmalaisessa pizzeriassa. Lon-
toossa toimiva Duck & Waffle Local puolestaan lupaa 
valmistaa ruuan nopeammin kuin asiakas ehtii kissaa 
sanoa. 

Sinkkutalouksien määrä kasvaa kaupungeissa, mikä 
tarkoittaa sitä, että myös ravintoloissa yksin syövien 
määrä lisääntyy. Aikaansa seuraavat ravintolat ovat 
huomioineet tämän tarjoamalla istumapaikkoja ravinto-
lan tiskeille tai yhden hengen pöytiä salin puolelle.

Piskuiset ravintolat tarjoavat   
gourmet-elämyksiä 

Kahdeksan tuolia, yksi kokki ja hevosenkengän muo-
toinen pöytä, jonka ympärillä istutaan ikään kuin yhte-
nä suurena perheenä. Piskuiset, uniikit ravintolat ovat 
nyt kuuminta hottia maailmalla. Näihin minikokoisiin 

ravintoloihin on usein pitkät jo-
not. Omaa vuoroa saattaa joutua 
odottamaan jopa vuosia. Kom-
paktin ravintolakonseptin suosion 
salaisuus piilee intohimolla, kä-
sintehdyissä gourmet-ruuissa, tar-
koin valituissa viineissä ja siinä, 
että ruokailijoiden on mahdollista 
päästä seuraamaan kokin taituri-

maista työskentelyä lähietäisyydeltä. Ja mikä parasta, 
ruokailu tapahtuu suljetussa, rauhallisessa ympäristös-
sä. Arjen hektistyminen luo tarvetta rauhoittumiselle ja 
kiireettömyydelle.

HKScanin keittiömestari Mathias Emilsson tutkii työkseen poh-
joismaalaisia ravintolailmiöitä ymmärtääkseen paremmin kulutta-
jien ravintolakäyttäytymistä. ”Asiakkaat haluavat nyt ruokahifis-
telyn sijaan aitoa, juurevaa ja rehellistä ruokaa”. 

– Fine dining laskussa

LASKUSSA:
Fine dining
Kolmen ruokalajin illalliset
Isot ruoka-annokset

NOUSUSSA:
Nopean palvelun ravintolat
Miniravintolat
Vanhan koulukunnan reseptit
Käsintehty ruoka
Terveellinen ruoka
Lähiruoka
Luomuruoka
Kasvispainotteinen ruoka
Useat, pienet ruoka-annokset
Räätälöidyt annokset 
Rento syöminen
Elämyksellisyys

Jo vakioksi 
muodostuneita 
ravintola-alan 
normeja myllätään 
nyt tosissaan. 

”
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Ovatko asiakkaanne     
kiinnostuneita ruuan alkuperästä?

Totta kai ovat. Tänä päivänä ruuan arvoketjun läpinäky-
vyys on jo itseisarvo. Olen 12 vuotta puhunut ruuan al-
kuperän puolesta. On mukava todeta, että vastuullisuus, 
eettisyys ja ekologisuus ovat tänä päivänä arkipäivää ra-
vintoloissani.

Miten viestitte asiakkaillenne mistä 
tarjoamanne ruoka on peräisin? 

Briefaamme tarjoiluhenkilökuntamme päivittäin, jotta 
he pystyvät kertomaan asiakkaille, mikä on ruokalistan 
annoksiin käytettyjen raaka-aineiden alkuperä, miten ja 
millaisissa olosuhteissa ne on tuotettu ja keittiöön kulje-
tettu. Ravintoloissani tarjottujen ruokien valmistuksessa 
käytetyt raaka-aineet ovat aina jäljitettävissä.

Hyvän huolenpidon ansiosta   
Suomessa kasvaa maailman terveim-
mät tuotantoeläimet. Mitä eläinten 
hyvinvointi sinulle merkitsee? 

Valitsemme kumppaneiksemme aina vastuullisesti toi-
mivia yrityksiä ja oletusarvo on, että tiloilla ja tuotannos-
sa kaikki on kunnossa. Käytämme ruuanvalmistuksessa 
90 prosenttisesti kotimaista lihaa, loput 10 prosenttia on 
tuotettu Ruotsissa. Haluamme tarjota asiakkaillemme 
aina stressitöntä lihaa. Hyvissä olosuhteissa kasvanut 
liha myös maistuu parhaalta. Loppupeleissä maku on se 
mikä ratkaisee.

HKScanin uusi Tilalta haarukkaan -strategia tuo kuluttajalle läpinäkyväksi koko 
ruuan arvoketjun. Yritys tarjoaa ja innovoi yhdessä tuottajien kanssa eettises-
ti kasvatettua, maukasta ja korkealaatuista ruokaa, joka on aina vastuullisesti 
tuotettua ja jäljitettävää. Myös ravintoloitsijat ovat ottaneet vastuullisuuden 
toimintansa keskiöön. Raaka-ainehankinnoissa vastuullisuus tarkoittaa kestävän 

Keittiömestari Pekka Terävä:

RUUAN ARVO-
KETJUN LÄPINÄKYVYYS 
ON RAVINTOLOISSANI ARKIPÄIVÄÄ

Hävikintorjunta on osa vastuullista 
ja taloudellista ravintolatoimintaa. 
Kerro esimerkkejä siitä miten estät-
te raaka-aineiden hävikin syntyä.

Totuushan on se, että raaka-ainehävikkiä syntyy aina. 
Nollatoleranssia ei olekaan. Mutta olemme muutta-
neet toimintatapaamme siihen suuntaan, että hävikkiä 
syntyy mahdollisimman vähän. Olemme esimerkiksi 
luopuneet maa-artisokan kuorimisesta. Pesemme kas-
vikset niin hyvin, että voimme valmistaa niistä ruokaa 
kuorineen päivineen. Toisinaan kun joudumme kuo-
rimaan maa-artisokkia, kuivaamme kuoret ja valmis-
tamme niistä mausteita. Hyödynnämme myös lihojen 
käsittelyssä syntyneitä sivutuotteita. Esimerkiksi kal-
vot käytämme liemien ja kastikkeiden teossa.

Onneksi olkoon! Sait viime   
vuonna arvostetun Stockholm   
Culture Awards -palkinnon työstäsi  
pohjoismaisen ruokakulttuurin  
edistäjänä. Mitä tämä tunnustus  
sinulle merkitsee? 

Kyllä se mieltä lämmittää, että pitkäaikainen työ pal-
kitaan. Vieläpä noin yllättävältä taholta kuin Ruotsista. 
Ruotsalaiset ovat jo pitkään ymmärtäneet, että ruoka 
on tärkeä osa kansakunnan kulttuuria. Meillä Suomes-
sa ruoan arvostus muihin pohjoismaihin verrattuna on 
valitettavasti ihan eri statuksessa. Esimerkiksi perheen 
yhteiset ruokahetket ovat kortilla. Hyvin harvoissa 
perheissä kokoonnutaan nauttimaan päivällinen saman 
pöydän äärelle.

Millainen ruokafilosofia sinulla on?

Ajattelen niin, että ruokailu on enemmän kuin pelk-
kä ruoka. Se on yhdessäoloa ja ruuasta nauttimista. 
Tätä ajattelutapaa viemme muun muassa Food Camp 
Finlandissa eteenpäin. Uskomme, että maailmasta ja 
Suomesta tulee parempi paikka, kun ihmiset ruokai-
levat yhdessä. 

PEKKA TERÄVÄ (50) 
Keittiömestari ja ravintoloitsija Ravintola Olo, 
Gastrobar Emo ja museoravintola Gösta.

Kuka?

Uskomme, että maailmasta 
ja Suomesta tulee parempi 
paikka, kun ihmiset 
ruokailevat yhdessä.”

kehityksen periaatteiden noudatta-
mista, näistä arvoista viestimistä ja 
hävikin minimointia. Mitä vastuulli-
suus sinulle merkitsee, 
Pekka Terävä?


