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Parasta kananpoikaa ja ratkaisuja 
ruoka-alan ammattilaisille

Broilerinlihan kulutus kasvaa jatkuvasti ja ihmiset 
haluavat syödä kotimaista kananpoikaa myös ko-
din ulkopuolella ruokaillessaan. HKScan vastaakin 

kuluttajien toiveisiin yhdessä ruoka-alan ammattilaisten 
kanssa. 

Luotettavana ja osaavana yhteistyökumppanina halu-
amme tarjota kaikille hyvää ruokaa ja laadukkaita raaka-
aineita arvostaville edellytykset kehittää ja valmistaa 
parhaita broileriruokia. Korkealaatuisten tuotteiden 
lisäksi tuotamme asiakkaillemme inspiroivaa reseptiikkaa, 
valmiita liiketoimintakonsepteja sekä ratkaisuja ruoka-
tuotteen kannattavuuden kehittämiseen.

Siipikarjatuotteistamme tunnetuin on Kariniemen® 
kananpoika. 100-prosenttisesti kotimaisesta broilerin-
lihasta valmistettuun tuotevalikoimaan sisältyy myös 
ammattikeittiöille erikseen räätälöity Kariniemen® PRO 
VALIKOIDUT -tuotesarja. Sen tasalaatuiset ja laadultaan 
parhaat palat varmistavat, että niistä syntyy aina taatusti 
maistuva ateria.

Monipuolisesta Kariniemen® siipikarjavalikoimastamme 
löytyy sopiva raaka-aine eri tyyppisiin broileriruokiin. 
Fileistä jauhelihaan ja koivista siipipaloihin, sekä maustet-
tuna että maustamattomana. 

Olemme huomioineet myös etniset keittiöt tuomalla 
valikoimiimme Rose Halal-teurastettua broilerinlihaa 
Tanskasta.
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”Ameriikan herkusta” 
koko kansan suosikiksi

1970-luvun aikana suomalaisten siipikarjankulutus 
nelinkertaistui puolesta kilosta kahteen kiloon henkeä 
kohden. Seuraavalla vuosikymmenellä alkanut ja yhä 
jatkuva tuotekehitys nosti kasvuluvut kokonaan uudelle 
tasolle. Todella suuri hyppäys tapahtui 1992, kun kaup-
pojen hyllyille ilmestyivät Kariniemen hunajamarinoidut 
fileesuikaleet. Tuotekehitystä johtaneen Vesa Saaren-
maan ideoima uutuus iski heti kansan makuun ja jatkaa 
edelleen Suomen ostetuimpana broilerituotteena. 

Vahva kasvusykäys koettiin myös 2000-luvun alussa, 
jolloin broilerin suosiota lisäsivät nousevat ruokatrendit ja 
ravitsemukselliset arvot. Siitä eteenpäin kasvu on jatku-
nut tasaisena niin, että vuonna 2016 suomalaiset söivät 
kananpoikaa yli 20 kiloa vuodessa jokaista suomalaista 
kohti.

Suomen kanatalous keskittyi kananmunien tuo-
tantoon aina 1960-luvulle asti, kunnes broileri 
rantautui Suomeen kesällä 1959. Yhdysvalloissa jo 

suursuosioon noussut kananpoika saikin ihastuneen vas-
taanoton myös Suomessa, jossa vielä syötiin munimisen 
lopettaneiden kanojen lihaa.

Broilerinkasvatuksen pioneeriksi Suomessa nousi Hannes 
Kariniemi, joka kasvatti ensimmäiset kananpoikansa 
kotitilansa pannuhuoneessa. Vaimonsa Liisan kanssa 
he kiersivät ympäri Suomea erilaisissa tapahtumissa 
grillaamassa ja maistattamassa broileria suomalaisille. 
Kansa tykkäsi ja kysyntä kasvoi. Kotitilan käytyä pieneksi 
Kariniemet hankkivat uusia kasvattajia ympäri Satakuntaa 
käynnistämällä broilerin sopimustuotannon. 1970-luvun 
lopulla tuottajia oli Suomessa jo lähes 80, mistä broileriti-
lojen määrä on kasvanut noin kolminkertaiseksi.

Kana-
viillokkia,

nam!
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Toiveammattina broilerinkasvattaja
– Kasvattamojen olosuhteita mitataan useilla eri mitta-
reilla, mutta lintujen käytös on edelleen kaikkein tärkein 
mittari. Erityisesti ensimmäisen viikon aikana untuvikkoja 
käydään aamu- ja iltakierron lisäksi tarkkailemassa kas-
vattamossa useita kertoja päivässä, Charlotta Laaksonen 
kertoo. 

Kasvattamokierroksen jälkeen istuttiin yhdessä pöydän 
ääreen Santavuoren esitellessä tietokoneelta tilan kasvat-
tamokohtaiset tulokset viimeisen vuoden ajalta. 

– Silloin tällöin on hyvä keskustella ja miettiä tilan vah-
vuuksia ja toisaalta etsiä niitä asioita, missä voitaisiin 
pienellä hionnalla päästä vielä parempaan tulokseen. 
Kun tilalla on jo ennestään olemassa vahva osaaminen ja 
kokemus kasvatuksesta, ei mitään suuria muutostarpeita 
yleensä havaita, Elina Santavuori sanoo.

– Yhteistyö HKScanin kanssa tarjoaakin neuvonnan 
ohella myös keskustelua, sparraamista ja ajatusten herät-
tämistä. Kun molemmilla on yhteiset tavoitteet ja tähtäin 
tulevaisuudessa, voimme katsoa luottavaisina eteenpäin, 
Rauno ja Charlotta Laaksonen vakuuttavat.

Laaksosten Tilalla Satakunnan Luvialla on pitkät siipi-
karjaperinteet. Broilereita on kasvatettu jo vuodesta 
1973, mitä ennen tilalla haudottiin ja kasvatettiin 

munintakananuorikoita. Tilan tytär Charlotta Laakso-
nen opiskelee oppisopimuksella broilerinkasvattajaksi 
tavoitteena jatkaa vanhempiensa tilaa tulevaisuudessa. 
Toistaiseksi broileritilan ohjakset ovat vielä vanhempien 
käsissä.

Charlotan aloittama maatalousyrittäjäkoulutus kestää 
kokonaisuudessaan noin kolme vuotta. Käytännön työs-
kentelyn ja opiskelun ohessa siihen kuuluu kuukausittain 
oppitunteja ja lähipäiviä Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opiston Kokemäen yksikössä. Lisäksi Charlotta on Rauno-
isänsä mukana osallistunut jo useisiin HKScanin tuottaja-
palvelun koulutuksiin, kuten erityisesti nuorille tuottajille 
suunnattuun Kariniemen® Tuottajakoulutukseen.

Broilerituotannon tuotantoneuvonnasta vastaava HKScanin 
asiantuntija Elina Santavuori teki huhtikuussa tilakäynnin 
Laaksosten Tilalle Kariniemen® Tuottajakoulutukseen 
liittyen. Yhdessä Raunon ja Charlotan kanssa he kävivät 
kasvattamot läpi havainnoiden olosuhteita ja untuvikko-
jen terveyttä ja hyvinvointia. 

Voimme katsoa 
luottavaisina 
tulevaisuuteen
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Vastuullisesti kasvatettua ja tuotettua ruokaa
Kariniemen® kanaloissa käytetään ympäristöystävälli-
siä, uusiutuvia energianlähteitä. Lämmöntuotannossa 
luotetaan pääasiassa kotimaiseen bioenergiaan, jota 
tuotetaan hakkeella, pelleteillä ja oljella. Sähköstä yhä 
suurempi osa tuotetaan tuulivoimalla.

Kariniemen® kananpoikien kuljetus kotitiloilta tuotanto-
laitokselle pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. 
Lämmitettävä ja ilmastoitu kuljetuskalusto varmistaa kul-
jetuksen hyvät olosuhteet, joita valvotaan reaaliaikaisesti 
koko kuljetuksen ajan.

Kariniemen® kananpoika kasvaa suomalaisilla koti-
tiloilla, joilla kananpojista pidetään hyvää huolta. 
Broilerit syövät pääosin lähellä tuotettua kotimaista 

kokojyväviljaa, joka takaa hyvän ravinnonsaannin. Ruo-
kavaliota täydennetään kasviproteiinilla, vitamiineilla ja 
kivennäisaineilla. Täydennysproteiinina käytettävä soija 
on kestävästi tuotettua RTRS-soijaa.

Hyvän huolenpidon tuloksena Suomessa on maailman 
terveimmät kananpojat. Lääkintä on minimoitu aino-
astaan eläinlääkärin toteamaan tarpeeseen eikä anti-
biootteja ole viime vuosina käytetty lainkaan. Myöskin 
hormonien käyttö kasvatuksessa on kielletty.

Valvottua 
toimintaa!

VILJAA KOTITILOILTA

Kestävä
tuotantoketju

tilalta 
haarukkaan
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Ympäristövastuun osalta Rauman yksikössä on otettu 
huomioon materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden 
näkökulmat kaikissa hankinnoissa. Kokonaispäästöjen 
minimointi tapahtuu hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja 
energiatehokkaita tuotantolinjoja. Tuotantolaitoksen 
päälämmönlähteenä on kaukolämpö. Se on tuotettu 90 
prosenttisesti uusiutuvalla biopolttoaineella.

Kiertotaloustavoitteet ovat myös olleet merkittävässä 
osassa Rauman investoinnissa. Sivuvirtojen tehokkaam-
malla talteenotolla ja paremmalla hyödyntämisellä 
kehitetään liiketoimintaa ja parannetaan ympäristötehok-
kuutta. 

Vastuullisuus ja korkea laatu kulkevat Rauman yksikössä 
käsi kädessä. Korkealaatuisesta raaka-aineesta valmiste-
taan asiakkaiden toiveiden mukaisia, arkea helpottavia ja
elämyksellisiä tuotteita.

Kariniemen® kaikki broilerituotteet valmistetaan 
jatkossa upouudessa, vuoden 2017 elokuussa 
käyttöön vihityssä Rauman yksikössä. Uusi yksikkö 

käyttää markkinoiden viimeisintä teknologiaa, mikä mah-
dollistaa uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisen 
sekä luo edellytykset keskittyä tuotteiden viimeistelyyn ja 
laadun kasvattamiseen.
 
Uuden yksikön suunnittelussa ja toteutuksessa on kiin-
nitetty huomiota erityisesti broilereiden hyvinvointiin. 
Kaikki Raumalle tulevat broilerit ovat suomalaisia ja 
tulevat läheltä, keskimäärin 70 kilometrin etäisyydeltä. 
Käsittelytilat on suunniteltu yhteistyössä eläinten hyvin-
vointiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa ja käsitte-
lyvaiheita on vähennetty.

Euroopan uudenaikaisimmassa 
siipikarjayksikössä korostuu lintujen 

hyvinvointi ja ympäristövastuu

Euroopan moderneimman siipikarjayksikön 
suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti eläinten hyvinvointiin ja 
toiminnan ympäristötehokkuuteen.”

”

Suomen 
tuotantojohtaja
Janne Leppänen
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Ravitsemuksellisesti parasta lihaa
Siipikarjanliha on myös monipuolinen ravintoaineiden 

lähde. Siinä on runsaasti hyvälaatuista proteiinia, 
joka sisältää kaikkia ihmiselle välttämättömiä amino-
happoja, eli rakennuspalikoita kudosten uusiutumi-

seen. Proteiinia tarvitaan myös vastustus-
kyvyn ylläpitämiseksi. Broilerinlihassa on 
myös solujen aineenvaihdunnalle tärkeää 
niasiinia, tulehduksia ehkäisevää seleeniä 

ja aivoille ja hermostolle tärkeää B12-vitamiinia

Kananpoika on siis terveyden kannalta hyvää 
syötävää – varsinkin, kun valitaan Sydänmerkillä 
varustettu tuote. Sydänmerkin saavat vain 
sellaiset elintarvikkeet, joissa rasvan ja suolan 
määrää on rajoitettu ja rasvan laatu on hyvä. 
Jo yli 40:lle Kariniemen® tuotteelle onkin 
myönnetty Sydänmerkki.

Kananpoika on kevyttä ja maistuvaa, mutta myös 
ravitsemuksellisesti erinomaista ruokaa. 
Muun siipikarjan tavoin kananpoikakin on 

valkoista lihaa, jota voit syödä ilman rajoituksia 
– ravitsemussuositusten mukaisesti 
monipuolisuus ja kohtuus huomioi-
den. Niinpä punaisen lihan korvaa-
minen entistä useammin siipikarjan 
lihalla on monessakin mielessä hyvä ratkaisu.

Broilerinliha on luonnostaan kevyttä ja vä-
härasvaista syötävää. Broilerin rasvan laatu 
on hyvä, kaksi kolmasosaa sen rasvasta on 
terveydelle edullista pehmeää rasvaa. 
Broilerin rasva on nahan alla, eli nahan 
poisto on helpoin tapa keventää 
kananpojan lihaa.

Ravitsemusasiantuntija
Soile Käkönen

Tiesithän, että Kariniemen® 
Kananpoika on monipuolinen 

ravintoaineiden lähde.”
”

Kananpoika maistuu niin kouluissa
kuin henkilöstöravintoloissa 

Reseptiikka on kuitenkin aina suuntaa antavaa, sillä 
jokainen ravintolamme soveltaa niitä omissa listoissaan 
asiakaskuntansa mukaan. ISS-ketjun kannalta tärkeintä on, 
että Kariniemen® ansiosta jokainen keittiömme voi käyttää 
korkealaatuista suomalaista raaka-ainetta aina broileriruo-
kia valmistaessaan.

Kananpojan kysynnän kasvu näkyy myös ISS ruokailu-
palvelujen toiminnassa. ISS:n valmistamia aterioita 
nauttii päivittäin noin 20 000 ihmistä sekä julkisella 

että yksityisellä sektorilla.

– Kananpoika kuuluu ruokalistojemme suosikkeihin 
kaikissa toimipaikoissamme. Meille ruokailupalvelujen 
toimittajana broileri on myös raaka-aineena ihanteellinen. 
Miedonmakuista kananpoikaa on helppo varioida eri 
asiakasryhmiemme toiveiden mukaiseksi. Sitä voidaan 
valmistaa eri tavoin ja se taipuu lihoista parhaiten erilaisiin 
makumaailmoihin, kertoo ISS ruokailupalvelujen tuote-
päällikkö Terhi Paldan.

Terhin mukaan kananpojan alkuperä on asiakkaille tärkeä. 
Perusvaatimuksena on suomalaisuus, mutta monet asiak-
kaat haluavat tietää jopa tilan, jolta kananpoika tulee.

– Tämän taustalla on ihmisten ympäristötietoisuuden kasvu;  
halutaan vastuullisesti tuotettua ruokaa. Kariniemen® ka-
nanpoika vastaa näihin odotuksiin, kuten myös ravitsemuk-
sen ja terveellisyyden vaatimuksiin.

Itse valmistettua ruokaa toimipaikoissaan tarjoava ISS 
on tyytyväinen Kariniemen® valikoimaan ja tuotteiden 
saatavuuteen. Yhteistyö HKScanin kanssa kattaa myös 
tuotekehityksen ja reseptiikan suunnittelun.

– Pidämme vuosittain 3-4 yhteistä koekeittiöpäivää, joissa 
mietimme ja visioimme seuraavan kvartaalin ruokalistoja. 

13



1514

Koipi Suikaleet

Koipireisi

Sisäfilee

Rintafilee

Maksa

Jauheliha

Reisi

Siipi (tyvi)

Siipi (keskiosa)

Rintaleike

Tätä kaikkea 
saat kananpojasta

100 grammaa tuoretta broilerin rintafileetä sisältää keskimäärin

ENERGIAA

110 kcal (460 Kj)

A-, B-vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineista 
kalsiumia, rautaa, jodia, kaliumia, 
magnesiumia, fosforia, seleeniä ja sinkkiä

0,1 g SUOLAA (lihan luontaista natriumia)

PROTEIINIA

23 g

Proteiinista rakenneainetta lihakseen!

14 15

2,0 g RASVAA, 
josta tyydyttyneitä kovia rasvoja 0,6 g ja 
tyydyttymättömiä pehmeitä rasvoja 1,4 g
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1,3 kg Kariniemen Kananpojan Uunibroileri (2221)
2  sipulia
2  palsternakkaa
2  porkkanaa
 pala lanttua
 suolaa ja mustapippuria
14  valkosipulikynttä
1 ruukku rakuunaa
 voita
1  sitruunan mehu
2 dl valkoviiniä
1 dl vettä

Nosta uunibroileri huoneenlämpöön hyvissä ajoin ja 
leikkaa perhoseksi. Vuoraa uunipelti leivinpaperilla. Laita 
pilkotut kasvikset pellille, mausta suolalla ja mustapippu-
rilla. Levitä päälle murskatut valkosipulinkynnet. Yhdistä 
voi sekä hienonnettu rakuuna ja hiero broilerin nahan 
alle ja pintaan. Levitä kananpoika uunijuuresten päälle ja 
lisää päälle sitruunamehu. Mausta suolalla ja mustapip-
purilla. Lisää viini ja vesi pellille. Paahda +200 °C:ssa 
15 minuuttia. Alenna lämpötila 180 °C:n ja kypsennä 
noin 45 minuuttia (sisälämpö +75 °C). 

Nosta broileri tarjoiluastiaan ja anna vetäytyä folion 
alla 15 minuuttia.

PARAS KOKONAINEN KANA
Resepti 4:lle

Käännä kananpoika 
työpöydälle selkäpuoli ylöspäin. 

Leikkaa broileri tukevilla keittiösak-
silla tai isolla veitsellä halki selkä-

rangan viertä pitkin ja leikkaa sitten 
ranka irti sen toista 
viertä pitkin. Litistä.

 Kana perhoseksi

Reseptit/ohjeet Sami Rekola/Mikko Takala. 
Kuvat Tommi Anttonen.
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500 g  Kariniemen Kananpojan Paistileike,   
 miedosti suolattu (2210)

Marinadi:
6 rkl oliiviöljyä
½ tl kanelia
1 tl cayennepippuria
1 tl kuminaa
3  valkosipulinkynttä
 suolaa ja mustapippuria

Tee paistileikkeiden pintaan viiltoja. Sekoita öljy, 
mausteet, hienonnettu valkosipuli ja suola keske-
nään. Laita reisipalat vuokaan ja kaada marinadi 
päälle. Sekoita hyvin, peitä ja anna maustua muu-
tama tunti. 

Pyyhi ylimääräinen marinadi lihoista ja paista kolme 
minuuttia/puoli. Vähennä lämpöä ja jatka kypsentä-
mistä vielä neljä minuuttia molemmin puolin. Tarjoa 
Chili-oliivirelissin, turkkilaisen jogurtin ja pitaleivän 
kanssa. 

CHILI-OLIIVIRELISSI
2  valkosipulikynttä
1 rkl merisuolaa
1 vihreä chili
1  punainen chili
 ruukku korianteria
 ruukku mintunlehtiä
1 dl vihreitä oliiveja
4 rkl oliiviöljyä
2 rkl balsamicoa 
½ sitruunan mehu

Yhdistä valkosipuli ja merisuola. Lisää hienonnetut 
chilit, korianteri, minttu ja oliivit. Aja sauvasekoit-
timella karkeaksi tahnaksi oliiviöljyä ja balsamicoa 
lisäillen. Mausta sitruunamehulla. 

TURKKILAINEN KANA JA CHILI-OLIIVIRELISSI
Resepti 4:lle

Makuja 
Turkista

Reseptit/ohjeet Sami Rekola/Mikko Takala. 
Kuvat Tommi Anttonen.
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1,2 kg   Kariniemen Kananpojan Koipireisi,   
 miedosti suolattu (2510)
2 rkl  oliiviöljyä
6 kpl  salottisipulia
1 tl chililastuja
3 rkl tuoretta rosmariinia 
6   valkosipulinkynttä
  sardellifileetä
1 dl kuivaa valkoviiniä
1 kpl  sitruunan mehu ja kuoriraaste
4 kpl retiisiä

Leikkaa koipireidet kahteen osaan ja ruskista 
oliiviöljyssä. Nosta uunivuokaan. Freesaa sipuliloh-
koja hetki. Lisää chili, rosmariini sekä valkosipulit ja 
pilkotut sardellit. Lisää pannulle viini, sitruunamehu 
ja kuoriraaste. Kiehauta. Kaada kastike vuokaan 
broilerien päälle ja kypsennä +180 °C uunissa noin 
40 minuuttia. Tarjoa lisänä esimerkiksi paistettua 
parsaa.

ROSMARIINI-SITRUUNAKANA
Resepti 4:lle

Rosmariini tuo 
Välimerellisen 
häivähdyksen 

Reseptit/ohjeet Sami Rekola/Mikko Takala. 
Kuvat Tommi Anttonen.
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450 g Kariniemen Kananpojan Fileesuikale (2257)
1 kpl sipuli
4  valkosipulinkynttä
1 dl tomaattipyreetä
1,5 l kanalientä
2 tlk tomaattimurskaa
2 rkl sokeria
4 rkl cherry- tai punaviinietikkaa
1 tl chililastuja
2 tl savupaprikaa
1 tlk voipapuja
1 pkt mozzarellaa
4 maalaisleipäviipaletta

Kypsennä fileesuikaleet pannulla. Mausta 
suolalla sekä mustapippurilla ja nosta sivuun. 
Freesaa sipulihake ja valkosipuliviipaleet 
oliiviöljyssä. Lisää tomaattipyree ja jatka paistamis-
ta muutama minuutti. Yhdistä joukkoon kanaliemi, 
tomaattimurska, sokeri, etikka, chili ja savupaprika. 
Anna hautua 20 minuuttia. Lisää lopuksi fileesuika-
leet ja pavut. Kiehauta. Laita paahdetut leipäviipa-
leet keittolautasten pohjalle, kauho päälle keittoa ja 
mozzarellapaloja. Koristele basilikalla, herneenver-
soilla ja oliiviöljyllä.  

Aseta tomaatit uunipelille ja mausta. 
Paahda 100 °C uunissa n. 1 tunti.

ITALIALAINEN 
TOMAATTI-KANA-LEIPÄKEITTO
Resepti 4:lle

Ilman leipää soppa kuin soppa 
jää vähän vajaaksi. Tässä leivät 

laitetaan ranskalaisen sipulikeiton 
tapaan lautaselle ja soppa 

kauhotaan päälle.

Kauho ja kasta

Reseptit/ohjeet Sami Rekola/Mikko Takala. 
Kuvat Tommi Anttonen.
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HKSCAN FINLAND OY

Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa

Asiakaspalvelu 010 570 130

www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com 

www.hk.fi, www.kariniemen.fi


