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”Ateria on aina
kokonaisuus ja tässä
kokonaisuudessa
olemme mukana”
Ravitsemusasiantuntija Soile Käkönen
pitelee monia ravitsemukseen liittyviä
hattuja päässään – ilolla. Aikanaan
HK Ruokataloon pestautunut Käkönen
kokee, että ajan murroksessa
ollaan palaamassa yrityksen juurille:
ruokavalintojen monipuolisuuteen.

Trend
watch

Mitä japanilaiset
ruokatrendit tarjoavat
vuonna 2020?
Sivu 5 >>

HKSCAN ON INSPIROIVA
YHTEISTYÖKUMPPANI
OLYMPIASTADIONILLE
Stadionin uusi aika mahdollistaa suuren
määrän kohtaamisia, joissa myös ruoka
on tärkeässä roolissa.
Sivu 3 >>

AASIAA!
Japanilainen keittiö kunnioittaa ruokaa.
Nousevan auringon maasta nousee myös
vaikutteita, jotka vievät meidät hyvien
perusasioiden äärelle. Tule mukaan!
Sivu 4 >>

ANTOISAA YHTEISTYÖTÄ:
VUODEN KOKEILTA 		
MAISTUVIA RESEPTEJÄ
Vuoden Kokki -kisan 2019 voittaja Mikko
Kaukonen on kehittänyt inspiroivia reseptejä
HKScanin asiakkaille. Lue lisää!
Sivu 8 >>
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Helsingin Olympiastadion on astumassa uuteen aikakauteen, kun mittava peruskorjaushanke saadaan päätökseen. Uudistetun stadionin brändifilosofiassa ovat vahvasti esillä
ihmisten väliset kohtaamiset. Stadionin uusi aika mahdollistaa suuren määrän kohtaamisia, joissa myös ruoka on tärkeässä roolissa. Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju arvostaa stadionin pääyhteistyökumppanina toimivan HKScanin
ammattitaitoa ja tahtoa kehittyä ajan vaatimusten mukana.

Oodi
sekasyömiselle!

HKScan on inspiroiva
yhteistyökumppani
Olympiastadionille

Kuka?
SOILE KÄKÖNEN
HKScanin ravitsemusasiantuntija
Käkönen toimii HKScanilla yhteyshenkilönä muun
muassa tuotekehityksen ja vastuullisuusasiantuntijoiden sekä viestinnän ja markkinoinnin välillä. Hän kokee
erityisen tärkeäksi lihansyönnin puolustamisen osana
terveellistä ruokavaliota.

Syödään hyvin, 		
voidaan hyvin
Ruokakeskusteluun nousee säännöllisin
väliajoin samat otsikot, kuten suolan tai
rasvojen käyttö. Asiat saavat helposti
kohtuuttomiakin mittasuhteita. Yllättävää
on, että huutoon vastaavien tuotteiden
menekki ei läheskään aina korreloi pinnalla olevan ilmapiirin kanssa. Mainittakoon esimerkiksi vähäsuolaiset tuotteet:
ne nousevat todella harvoin myyntimenestykseksi – jos koskaan. Toiveiden ja
kulutuksen epäsuhta harmittaa ravitsemuksen ammattilaisia.

Kasviproteiinit kiinnostavat ja niistä
valmistettuja tuotteita halutaan kuluttaa
jatkossakin. Tämä sopii myös HKScanin
ravitsemusstrategiaan, joka pohjautuu
yleisiin ravitsemussuosituksiin. Monipuolinen ja vaihteleva raaka-aineiden
valinta muodostaa terveyttä edistävän
kokonaisuuden.
– Kuluttajatrendejä kuunnellaan tarkalla korvalla, ja poimitaan asioita omalle
lautaselle – totta kai! – mutta ruokavalio
on aina kokonaisuus, samoin kuin yksittäinen ateriakin. Tässä kokonaisuudessa
olemme mukana, Käkönen kertoo.

PÄHKINÄNKUORESSA

Rakkaudesta eri lajeihin

Kasviproteiinit kiinnostavat ja niistä valmistettuja
tuotteita halutaan kuluttaa jatkossakin. Ruokahetkiin haetaan elämysten lisäksi valintamahdollisuuksia, jotka täydentävät tai vahvistavat minäkuvaa
ja identiteettiä. Kasviproteiinituotteiden tuotekehitystyö yhteistyössä Hes-Pro Oy:n kanssa tukee
luontevasti HKScanin kehittymistä monipuoliseksi
ruokataloksi.

HKScan kuuntelee alan muiden toimijoiden tavoin kentän ja kuluttajien toiveita.
Suomessa valmistetut HK Vege -tuotteet
ovat maukas vastaus kysyntään. Onko
kyseessä takinkääntö? Ei suinkaan, vaan
vaihtelun tarjoaminen ruokapöytään. Kasviproteiinituotteet avaavat uusia maistuvia
mahdollisuuksia tuotevalikoimaan.
– Muutos on paluuta siihen, mistä aikanaan on lähdetty. Monipuolisuutta on
tarjota vaihtelua ruokahetkiin, iloitsee
HKScanin ravitsemusasiantuntija Soile
Käkönen.
– Koska kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan
osaamisen voi yhdistää muiden asiantuntijoiden kanssa, alan ansioitunut toimija
Hes-Pro Oy on kehittänyt meille oman
kasviproteiiniraaka-aineen.
Yhteistyö on luonteva osa kehittymistämme monipuoliseksi ruokataloksi.
Yhteinen makumatka mahdollistaa uudet tuotekategoriat ja raaka-ainepohjat,
hän lisää.
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– Jos ravitsemusasioissa haluaa päästä
helpolla, sekaruokavalio on laiskan syöjän pelastus, hän vinkkaa.

Ilmaston ja terveyden
ystävä voi syödä myös lihaa

Ilmastoahdistus ajaa etenkin nuoria
ja nuoria aikuisia vastustamaan muun
muassa lihaa. Tällöin arvot ja terveys
eivät aina kohtaa. Esimerkiksi nuoret
naiset, jotka ovat yksi suurimmista lihaa
vähentävistä ryhmistä, saavat usein niukasti rautaa ravinnostaan.
Punainen liha olisi kuiJos ravitsemusasioissa
tenkin paras raudanlähde.
haluaa päästä helpolla,
Lihassa rauta on myös
helpoimmin imeytyvässä
sekaruokavalio on
muodossa.
laiskan syöjän pelastus.
– Itse en suostu ahdistumaan, vaan näen sen sijaan
– Liha-ateriasta voi valinnoillaan tehdä
iloa kehityksessä ja projekteissa, joita
ravitsemuksellisesti köyhän, aivan kuniin meillä kuin yhteiskunnassa tehdään
ten kasvisruoastakin. Pelkkä porkkanan
ilmaston eteen monella tasolla, Käkönen
puputtelu ei ole terveellistä, ei myöskään
painottaa.
lihan yletön syöminen.

”

HKScan Oyj ja Hes-Pro Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen kasviproteiinituotteiden kehittämisestä, valmistamisesta ja markkinoille tuomisesta. Ensimmäiset uudet HK Vege -tuotteet Burgeripihvi, Paneroitu
leike, Nugetti ja Pannupihvi lanseerataan Suomen markkinoille, mutta
mahdollisuuksia tuotteiden myyntiin myös yhtiön muilla kotimarkkinoilla Itämeren alueella selvitetään.
Hes-Pro Oy kuuluu Hesburgerin kanssa samaan yritysryhmään. Se on jo
pitkään panostanut kasviproteiinipohjaisten tuotteiden kehitykseen.

Lihankulutus
Suomessa on
edelleen vahvaa

Vuonna 1938 valmistunut Olympiastadion
on viimeisen neljän vuoden aikana käynyt
läpi kattavan remontin, jonka yhteydessä
koko stadion uudistetaan nykyaikaiseksi
suurtapahtumien areenaksi. Olympiastadionin ovet avautuvat elokuussa 2020.
Uutta aikaa juhlistetaan Avajaisviikoilla,
jolloin käynnistyvät myös Olympiastadionin suurtapahtumat.
– Olympiastadion on ollut kautta aikojen
ilon ja ihmisyyden areena. Stadionilla
on koettu huikeita hetkiä, jotka ovat vaikuttaneet monen suomalaisen elämään.
Jatkossakin ihmiset kohtaavat toisiaan
Olympiastadionilla tapahtumissa ja arkipäivän hetkissä. Samalla myös yhteistyökumppaneillamme on tilaisuus tarjota
uusia elämyksiä omalla toimialallaan,
Paju toteaa.

Kohtaamisten keskipiste
läpi vuoden
Uudistunut Olympiastadion on vilkas
kohtaamispaikka ja lukuisten tapahtumien keskipiste. Stadion on auki 360
päivää vuodessa, ja vierailijoita arvioidaan olevan noin miljoona vuosittain.

97 %

suomalaisista ilmoittaa
syövänsä lihaa*

Lihaa syödään
yhteensä

81,3 kg
hlö/vuosi**

Lihan kulutusluvut ilmoitetaan
luullisena lihana, syödyn lihan
määrä on noin puolet luullisen
lihan määrästä.
*Lihatiedotus, Lihan kulutusta ohjaavat
tekijät 2019 -tutkimus ja
**Kantar TNS Agri Oy ja Luonnonvarakeskus
Luken Ravintotase 2018

– Stadionin tilat tarjoavat monille erilaisille tapahtumille upeat puitteet. Olympiastadionilla kohdataan urheilun, viihteen, matkailun, kongressien ja kokousten sekä erilaisten harrastusten parissa.
Ennen kaikkea kuitenkin stadionille tullaan fiiliksen takia. Tunnelma on meidän
vetonaulamme, Paju kertoo.

Elämyksiä ja parhaita
palvelukokemuksia
Pajun mukaan Olympiastadionin remontti on palveluiden kannalta merkittävä muutos. Ravintola- ja palvelutilojen määrä on jopa kuusinkertaistunut.
Uudistuksen myötä palvelupisteet ja
saniteettitilat on rakennettu vastaamaan
nykyajan vaatimuksia, jotta stadion voi
tarjota loistavat puitteet elämyksille.
Ravintola palvelee viikon jokaisena päivänä, ja ravintolan tilat muuttuvat tarpeiden ja tilanteiden mukaan erilaisiksi.
– Uudella stadionilla maanpinnan taso
on valjastettu kokonaan ihmisten palvelemiseen ja liikkumiseen. Logistiset
toiminnot, tapahtumatuotantoon liittyvä
asiat sekä huoltotoiminnot on siirretty

• Helsingin Olympiastadion 		
valmistui vuonna 1938.
• Stadionin suunnittelivat 		
arkkitehdit Yrjö Lindegren ja 		
Toivo Jäntti.
• Nykyisen ulkomuotonsa se 		
sai vuonna 1955. Stadionia
on laajennettu useassa
vaiheessa. Viimeisin uudistus 		
on toteutettu vuonna 2019.

pohjakerrokseen, jolloin yleisön palvelukokemus ei häiriinny missään vaiheessa,
hän selventää.

• Stadion suojeltiin rakennus-		
suojelulailla vuonna 2006.
• Helsingin Olympiastadion on
Suomen tärkein suurareena.
• Helsinki sai järjestettäväk-		
seen 15. kesäolympialaiset 		
vuonna 1952.

Yhteistyössä korostuu
ammattimaisuus
Olympiastadion tekee yhteistyötä yli 20
eri brändin kanssa.
– Yhteistyökumppanimme mahdollistavat stadionin sujuvat ja houkuttavat palvelut. HKScan on meille tärkeä yhteistyökumppani, ja meillä on pitkä yhteinen
historia aina 1940-luvulta alkaen, Paju
toteaa.
Yhteistyökumppanien valinnassa korostetaan erityisesti ammattimaisuutta ja
kykyä tarjota monipuolisesti erilaisia ratkaisuja kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin.
– Tänä päivänä elämykset ovat vahvasti
keskiössä, ja makuelämykset ovat yksi
tärkeä osa-alue. Meidän kannaltamme
HKScan on erinomainen kumppani, joka toimii vastuullisesti,
turvallisesti ja ammattitaitoisesti kehittäen kanssamme Olympiastadionin tulevaisuutta. Meitä
kumpaakin ohjaa intohimo elämysten tekemiseen, hän lisää.

• Kesäolympialaisten yhteyteen
osui ensimmäinen suuri 		
kansainvälistymisen aalto: 		
Coca Cola saapui Suomeen.

”

Meitä
kumpaakin
ohjaa intohimo
elämysten
tekemiseen.

Kuva: Bonin Volker von, 1952, Helsingin kaupunginmuseo
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Trend
watch

Ruoka-alan
ammattilainen,
säntäiletkö

Tomi Kuittinen peräänkuuluttaa tasapainoa
luonnon ja ihmisen
välille

ilmiöstä
toiseen?

ISON KUVAN 		
TRENDEJÄ – TOP 5
RUOKA ON NAUTINTO, joka saa
maksaa. Siihen käytetty aika sen
sijaan halutaan minimoida. Tämä
näkyy kodin ulkopuolella syömisen
lisääntymisenä sekä ruoan kotiin
ja työpaikalle tilaamisen kasvuna.
Ilmiö näkyy lisäksi kaupan ja ravintoloiden välisten erojen hämärtymisenä: kaupoista tulee ravintoloita ja
ravintoloista kauppoja.
VALISTUNEEN KULUTTAMISEN
TRENDI pitää sisällään monia asioita, joilla minäkuvaa ja identiteettiä
täydennetään ja vahvistetaan.
Vastuulliset valinnat ovat myös
keino vaikuttaa, sillä niiden vaikutus
otetaan huomioon niin kauppojen
valikoimia rakennettaessa kuin ravintola-annoksia suunniteltaessa.
SESONKIEN JA JUHLAPYHIEN
MERKITYS KOROSTUU, mutta
ajallisesti ne lyhenevät. Muun
muassa joulu tiivistyy parin päivän
juhlaruokailuun: tämän päivän
joulupöytään hankitaan mieluummin pieni kinkku suuremman sijaan.
Samalla kun joulupöydän sisältöä
monipuolistetaan, ollaan valmiita
panostamaan myös laatuun.
SUOMALAISEEN RUOKAAN JA
RUOKAKULTTUURIIN LIITTYY
MONIA VAHVUUKSIA, kuten
puhtaus, luonnonmukaisuus ja
turvallisuus – puhumattakaan puhtaasta vedestä, joka on maamme
kansallisaarre. Niiden merkitys
ymmärretään koko ajan paremmin
ja ne tulevat myös korostumaan.
Esimerkiksi alkutuotannossa tehdään merkittäviä satsauksia kohti
hiilineutraalia tuotantoa.
SIINÄ MISSÄ RAVITSEMUKSELLISTEN ASIOIDEN ON OLTAVA
KUNNOSSA, NIIN ON RUOAN
ALKUPERÄNKIN. Suomalaiset
ruokatalot yhdessä Suomessa
toimivien alkutuottajien kanssa
ovat olleet isossa roolissa ruoan
kotimaisuudesta huolehdittaessa.
Samalla ne ovat pitäneet kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuusasteen korkealla.

Ruoka-alaa – monien muiden alojen tapaan – vaivaa pakonomainen tarve tarttua
lyhytkestoisiin ilmiöihin. Kaupallisesti harmittava seuraus tästä on jatkuvasti
lyhenevät tuotteiden elinkaaret ja vastailmiöt. Säntäilyn vastapainona on toisinaan
hyvä keskittyä isoon kuvaan ja tarkastella suuntauksia laajemmalla otannalla. Jotta
tunnistettaisiin kestävämpiä trendejä, olisi katse suunnattava sekä lähitulevaisuuteen
että pidemmälle horisonttiin.

Suomessa on juuri
sopivasti rohkeutta
ruokatrendien 		
omaksumiseen
Suomalaiset kuluttajat ovat trendien
kannalta ihanteellisia, sillä heissä on
sopiva määrä varhaisia omaksujia.
Kohtuullisen hitaasti läpi menevät
trendit luovat vakautta elintarvikeyrityksille – pitäen ne kuitenkin koko
ajan liikkeellä ja hereillä. Ruoka-alaa
eniten mullistava tekijä on uusi vaikeammin ennustettava sukupolvi.

Suomi-visio: Ruokatrendien vientimaa
Erilaisten ruokatrendien kestoa pohdittaessa ei liene kellään aukotonta
varmuutta siitä, mikä ruoka-alan hypetys kulloinkin tulee jäädäkseen.
– Meillä Suomessa on maailman
huippukokkeja, ravintoloita, kokeilevia keittiöitä, innovatiivisia tuotantolaitoksia sekä oman luontomme
tuottamia inspiroivia raaka-aineita.
Suomella on kaikki edellytykset viedä
ruokatrendejä maailmalle, HKScanin
Head of Insight & Foresight Tomi
Kuittinen visioi.
– Eksoottisuus, elämyksellisyys, ainutlaatuisuus, puhtaus ja vastuullisuus ovat tärkeitä attribuutteja trendeille. Niitä on Suomi pullollaan,
hän toteaa.

Pakkaus osana 		
ruokavalintoja
Kuluttajien ruokavalintoihin vaikuttavat ruoan alkuperän, maun ja laadun
lisäksi yhä enemmän myös pakkaus.
Suuntaus tulee vaatimaan merkittäviä
satsauksia - jopa investointeja - elintarvikeyrityksiltä. Opettaisiko luonto
tekemään turvallisia ruokaa suojaavia
pakkauksia ilman muovia?
Esimerkiksi omenan vahamainen
kuori suojaa pilaantumisherkkää hedelmälihaa ja kananmunan kuori pitää
sisällön steriilinä sekä pitkään syöntikelpoisena. Jättiläislumpeenlehti hylkii kosteutta kasviskuitujen ja kemian
keinoin: löytyisikö näiden kaltaisista
luonnon esimerkeistä vastaus turvallisiin ekologisiin tuotepakkauksiin?
– Luontoa on matkittu muun muassa
aerodynaamisissa haasteissa. Taivuttamalla koneen siipiä samalla tavalla
kuin albatrossit ja kotkat taivuttavat
siipiään ilmanvastusta pienentäessään, lentämisessä on saavutettu jopa
15 prosentin energiansäästöjä. Luonto on ratkaissut jo monta asiaa, joita
ihmiskunta vielä opettelee, Kuittinen
valottaa.
– Ihmisen pitää löytää tasapaino
luonnon kanssa ja sillä on vääjäämätön vaikutus myös ruokatrendeihin,
Kuittinen summaa.

Kuka?
TOMI KUITTINEN
Tomi Kuittinen on HKScanin
Head of Insight & Foresight.
Toimenkuvaan kuuluu hankkia
ja jalostaa laaja-alaisesti
sellaista tietoa HKScanin
organisaatiolle, jolla on vaikutusta yrityksen liiketoimintaan.
Vahva kokemus kuluttaja- ja
ostokäyttäytymisestä sekä tuotanto- ja materiaaliketjusta yhdessä analytiikan kanssa antaa
vahvan pohjan tulevaisuuden
ennakoimiseen.
Omaa ruokafilosofiaa kannattelee perustavaa laatua oleva
kysymys: ”Tarjoaisitko tätä ystävillesi?”. Ajatuksena on, että
jos on kiinnostunut ihmisistä,
on kiinnostunut myös laadusta,
nautinnosta ja ruokahetkistä.
Kuittinen uskoo, että tämä
filosofia kantaa myös HKScania
yrityksenä. Varmistetaan, että
laatu ja maku ovat aina kunnossa ja asiakas yllätetään aina
positiivisesti. ”Tällä konseptilla toimittaessa ei ole huolta
huomisesta, mutta sen eteen
on ponnisteltava entistä enemmän”, Kuittinen toteaa.
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Trend
watch

Konstailematonta
koti- ja baariruokaa

Tiesitkö, että japanilainen
ruoka ja ruokakulttuuri
lisättiin Unescon maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
vuonna 2013.

Nyt puhutaan aasiaa:

Japanilainen keittiö

tuo mukanaan monia arvokkaita asioita
Yksi keittiö nousee vahvana ruoka-alan trendikartalla. Japanissa ruoka on osa ihmisen persoonaa, ei vain pelkkää polttoainetta. Kun meillä kysytään: ”Mitä kuuluu?”,
japanilaiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä haluat tai aiot syödä tänään. Ruokaa
arvostetaan ja kunnioitetaan. Laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi ruoan tuoksulla,
rakenteella sekä esillepanolla on suuri merkitys. Kaiken kokoaa yhteen eleettömyys
ja yksinkertaisuus – asiat, joita etsimme myös muilta elämänalueilta.
paistettu kana, jonka lisukkeena tarjotaan paahdetuilla seesameilla maustettua kaalisalaattia sekä eri tavoin valmisTutkittaessa pikaruoan menestysteki- tettuja säilöttyjä vihanneksia. Tämän
jöitä, yksi sellainen on makujen yksin- annoksen HKScanin kehityspäällikkö
kertaisuus ja tunnistettavuus. Ihminen Sami Rekola toisi mieluusti Suomeen.
haluaa luonnostaan tietää hyvinkin
Suomalaisille tuttuja raaka-aineita
tarkkaan, mitä ruoalta on odotettavissa. löytyy myös okonomiyakista eli kaaliPikaruoasta puhumipannukakusta.
nen saattaa särähtää
Tämä paistos
Japanilaisten mielestä
silmään tässä konon yhdistelmä
ruoka ei voi olla aitoa japamunakkaan ja
tekstissa, mutta yhnilaisruokaa ilman soijapizzan piirteiteys löytyy helposti:
kastiketta, misoa ja dashia.
tä, joten se on
japanilainen ruoka on
osaltaan valmistettu
helposti omakhyvin selkeistä aineksuttavissa suosista. Ajatellaanpa vaikka sushia: riisi ja malaisiin ruokamieltymyksiin.
kala muodostavat yksinkertaisen, maukkaan ja ennustettavan makuparin.

Vähemmän on enemmän

Vapise pubiruoka,
paikkaasi on kyselty
Japanilaisesta keittiöstä nousee keskiöön konstailematon koti- ja baariruoka. Izakayat ovat rentoja ruokapaikkoja,
joissa on tarjolla monenlaisia ruoka-annoksia. Yksi mainio ruoka on rapeaksi

Vahvana makuna 		
vastuullisuus

Kuluttajat tekevät yhä enemmän vastuullisia valintoja, ja niinpä yritysten
tulee konkretisoida, mitä vastuullisuus
tarkoittaa heidän toiminnassaan. Vastuullisuus on monia eri osa-alueita,
kuten hyvä työilmapiiri tai läpinäkyvä
talous.

Ruokahävikin minimointi on iso
osa vastuullisuutta. Japanilaiseen keittiöön tämä on kuulunut luontaisesti
aina, sillä raaka-aineiden kunnioitus
näkyy niiden optimaalisena käyttönä.
Hienoa, että hävikkiin kiinnitetään nyt
myös Suomessa tarkkaa huomiota.

Itadakimasu –
Hyvää ruokahalua!
Maailma pienenee jatkuvasti, niin
myös ilmiöiden ja tapahtumien polttovälit. Aasiasta kantautuu monenlaisia
vaikutteita, kuten musiikki ja elokuvat.
Ruoka, ruokahetket, tunnelmat ja tilat
rantautuvat tyylikkäästi ilmiöiden rinnalla.
– Japanilaista ruokaa kannattaa fiilistellä myös hyvistä kirjoista, kuten Matt
Gouldingin ”Rice, Noodle, Fish” sekä
Nancy Singleton Hachisun ”Japan: The
Cookbook”, Rekola vinkkaa omista
suosikeistaan.
– Lisäksi aiheen tiimoilta valmistuu
keväällä työryhmämme tuottama kirja,
joten kollegat: pysykäähän kuulolla,
hän muistuttaa.

Kuka?
SAMI REKOLA työskentelee HKScanilla kehityspäällikkönä. Hän kehittää
HKScanissa reseptejä, uutuuksia ja ruoanvalmistusratkaisuja. Kansainväliset
ja paikalliset gastronomiset suuntaukset muuntuvat Rekolan työpöydällä
uusiksi tuotekonsepteiksi.

NOUSUSSA:
Ruokatrendejä maustaa
empatia ja vastuullisuus,
kuten
• ruokahävikin
minimoiminen
• vegaanisten vaihtoehtojen runsaus
• alkoholittomat ja matalaalkoholiset tuotteet
• yhteiset ruokailukokemukset.
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Luotettava raaka-ainetoimittaja
toimii oman keittiön jatkeena

Trend
watch

Nyt ammennetaan
japanilaisen keittiön
aarteita

Jesper Björkell, ToQyo Food Streetin vetäjä, tuntee aina
suurta iloa voidessaan jakaa oppejaan ja osaamistaan hyvän
ruoan merkeissä. Suurta iloa tuottaa myös inspiroituminen
yhdessä muiden ruoka-alan toimijoiden kanssa. Omaan
ydinosaamiseen saa rauhassa keskittyä, kun keittiön
jatkeena toimii luottokumppani HKScan.
Nykymaailma on paineinen, ja ruoka-alalla ajan vauhti ja paine korostuvat. Se, mikä auttaa jaksamaan, on
tyytyväisten asiakkaiden lisäksi hyvä
meininki niin oman tiimin kuin luottokumppaneiden kanssa.
– HKScanilla ja NoHo
Partnersilla on monen
vuoden kumppanuus
taustalla, mutta oma
henkilökohtainen kokemukseni on vielä
varsin tuore, Björkell
kertoo.
– Minulla on syvä tuntemus kaloista ja vihanneksista, mutta
tarvitsen tietotaitoa lihan osaamiseen,
hän tarkentaa.
– Erityisesti kehityspäällikkö Sami Rekolan kanssa olemme olleet heti samalla
sivulla. Olin aloittanut ToQyon kehitystyön jo aiemmin ja pallotellut ideoita myös Samin kanssa. Vielä kun tuli
mahdollisuus matkustaa samaan aikaan
Japaniin, ja kierrellä siellä erilaisia ruokapaikkoja yhdessä, ideointi oli todella
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ToQyo Food Street
Ruokakatutyyppinen ToQyo Food Street tarjoaa
tokiolaisen katukeittiön klassikoita Helsingissä.
Jesper Björkell on japanilaisen ruoan lähettiläs,
joka vastaa ToQyo Food Streetin toiminnasta.
Lisäksi hän toimii Hanko Sushissa tuotekehityksen ja konsultoinnin parissa.

Uutta vastuullisuusohjelmaa varten tehtiin pohjaksi laaja selvitystyö.
– Teimme tutkimuksen, jossa noin
1 300 ihmistä eri markkina-alueiltamme Pohjoismaissa ja Baltiassa kertoi
näkemyksistään yrityksen vastuullisuudesta ja sen merkityksestä. Vastausten perusteella pystyttiin määrittämään
selkeät painopistealueet vastuullisuustoiminnallemme, Ollila kertoo.

Vastuullisuusjohtaja Jussi Ollila:

Kehitystyötä 		
painopistealueittain

Vastuullisuus on tekoja 			
tulevaisuudelle

HKScanin vastuullisuusohjelmassa erottuu neljä selkeää painopistealuetta: laaja-alainen ympäristövastuu, terveellinen
ja vastuullisesti tuotettu ruoka, eläinten
hyvinvointi ja toiminnassa mukana olevien ihmisten hyvinvointi ja osaamisen
kehittäminen.
– Eläinten hyvinvointi on meille erittäin
tärkeä asia. Edellytämme, että eläimet
kasvavat oikeanlaisessa kasvatusympäristössä ja että ne saavat huolellista
hoitoa hyvissä olosuhteissa, Ollila luettelee.

HKScanissa on tehty vastuullisuusohjelma, jonka lähtökohtana on ennen kaikkea yhtiön
prosessien kehittäminen sekä asiakkaiden odotukset. HKScan-konsernin vastuullisuusjohtaja Jussi Ollila kertoo vastuullisuusohjelman tarjoavan HKScan Food servicen asiakkaille monia hyötyjä. HKScan on yhteistyökumppanina monipuolinen ruokatalo, joka
vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksiin sekä kantaa vastuuta ympäristöstä laaja-alaisesti.

Ollilan mukaan vastuullisuusohjelmassa hyvinvoinnin käsite ulottuu
myös ihmisiin.
– Haluamme strategiamme mukaisesti
kehittyä monipuoliseksi ruokataloksi,
jonka arvoissa korostuvat vastuullisuus
ja verkostoituminen. Kehitämme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja, joissa ruoan
laatu, puhtaus, hyvä maku ja terveellisyys ovat keskiössä. HKScanin tekijöissä on aitoa innostusta ja intohimoa luoda uusia vastuullisia ratkaisuja osaksi
monipuolisia aterioita, hän iloitsee.

Matkalla kohti 		
hiilineutraaliutta
Koko HKScan-konserni on mukana ilmastotalkoissa. Toimenpiteet ulottuvat
alkutuotannosta omaan tuotantoon.
– Pienennämme hiilijalanjälkeä ja kannamme vastuuta ympäristöstä yhdessä
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antoisaa. Sparrailu ja kehittely jatkuvat
edelleen, hän iloitsee.
Muutama päivä ennen ToQyo Food
Streetin avaamista Björkell oli kirjaimellisesti liemessä, sillä vision mukainen liemi oli kaukana toteutuksesta. HKScanin

Suomessa on helppo tehdä
japanilaista ruokaa, sillä
raaka-aineet ovat täällä
todella hyviä ja puhtaita!
testikeittiö osoittautui hyväksi paikaksi
hermoilla ja lopulta löytää etsimänsä.
– Ravintolassamme on muutoinkin pienet tilat raaka-aineiden varastoimiseen ja
käsittelyyn. Arvostan suuresti HKScanin
osaamista ja tuotteita, kuten porsaanlihan
leikkaamista käyttövalmiiksi täysin tarpeidemme mukaan, Björkell havainnoi.
– Siellä kaverit osaavat oman hommansa, joten minä voin keskittyä omaan
ydinosaamiseeni. Koen, että HKScan on

luonteva keittiöni jatke, joka takaa sekä
raaka-aineiden tasalaatuisuuden että niiden optimaalisen hyödyntämisen. Ruokahävikin minimointi toteutuu samalla,
hän kuvailee.

Japanilaisesta keittiöstä 		
on vielä valtavasti 		
ammennettavaa
Sen tuntee, kun jokin asia kutittelee sinnikkäästi selkärankaa, eikä jätä rauhaan.
Japanilainen ruoka on ollut Björkellille
tällainen.
– Arvelin jo vuonna 2014, kun vuoden
2020 olympialaisia mainostettiin, että
japanilainen ruoka tulee olemaan trendikästä. Ajattelin tosin, että ilmiö olisi
tullut jo aikaisemmin, Björkell kertoo.
– Japanilainen ruoka ja siihen liittyvä
kulttuuri ovat loputtomia ammentamisen
paikkoja. Yksi ruoka, jonka haluaisin tosissaan rantautuvan meille Suomeen, on
ramen-nuudelit. Ruoan kolme perusosaa
ovat liemi, nuudeli ja topping,
Björkell kertoo.

– Useimmiten topping on lihaa, ja reissuilla on hienoa huomata, miten korkealaatuista liha on meillä Suomessa, hän
huomauttaa.
– Ramen-nuudelit ovat myös lohturuokaa parhaimmillaan ja voisin syödä niitä
juuri nytkin tähän kurjaan säähän, hän
haikailee.
Ruokatrendejä pohdittaessa yhtenä
vahvimmista nousee moderni japanilainen keittiö – mutta ei ainoastaan japanilaisten tekemänä. Etenkin Indonesiassa
– ja siellä erityisesti australialaisten sekä
singaporelaisten ravintoloitsijoiden mestoissa - suuntaus näkyy vahvana.
Omien konseptien laajentaminen sekä
uusien tuotteiden kehitys kuluttajien saataville siintelee myös tulevaisuuden horisontissa. Luovuutta on kuitenkin hyvä
ruokkia porukalla, joten heitetään vielä
yksi haaste kentälle.
– Entistä avoimempi ja laajempi yhteistyö
sekä mutkattomampi dialogien avaaminen meidän kollegoiden kesken palvelisi
koko ammattikuntaa, Björkell vinkkaa.

Vinkki!
Loistava paikka inspiroitumiseen on vain parin tunnin lennon
päässä! Düsseldorfin Pikku-Tokio tarjoaa
autenttisia japanilaisia ravintolaelämyksiä.

yhteistyökumppaniemme kanssa. Tuottajayhteisöllä on merkittävä rooli ympäristövastuun kehittämisessä. Hyvä
esimerkki on 2019 käynnistetty Agrofood Ecosystem® -yhteistyöverkosto,
jossa kerätyt tiedot ja osaaminen hyödynnetään laajasti, Ollila kertoo.

Vastuullisuus 		
näkyvästi esille
Ollila pitää tärkeänä, että asiakkaat
vaativat vastuullisuutta läpi koko arvoketjun.
– Vastuullisuusohjelman tekojen pitää
olla konkreettisia ja näkyviä. Sellaisia,
joilla on aidosti vaikutusta. Ylipäätään
me suomalaiset voimme olla ylpeitä
edelläkävijyydestämme vastuullisuudessa. Meillä on runsaasti osaamista sekä oikeanlainen asenne ollaksemme parhaita,
hän arvioi.

HKScanin tekijöissä on aitoa innostusta ja
intohimoa luoda uusia ympäristövastuullisia
ratkaisuja osaksi monipuolisia aterioita.

HK Maakarit® Chef’s Special -sarja laajeni:

Tuhti ja maukas Ripen Ryynäri
Artesaanimakkarabuumi ei ota laantuakseen. Käsintehdystä, maistuvasta
ja lihaisasta makkarasta on tullut salonkikelpoinen tarjottava, jota tilataan
myös huippuravintoloissa. Inspiraatio
kumpuaa maailman ruokaisista klassikoista.

Keittiömestari Risto Mikkolan reseptillä on valmistettu uusi HK Maakarit®
Ripen Ryynäri, joka sisältää suomalaista viljaporsaan- ja naudanlihaa. Gluteeniton kvinoa antaa makkaraan hyvän maun ja rakenteen. Pekonikuutiot
sekä sipulirouhe viimeistelevät täyteläisen maun.
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Makoisaa yhteistyötä
Vuoden Kokki -kilpailu on ruoanlaiton
ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu. Arvostettu kilpailu toimii monelle
kokille ponnahduslautana menestykseen.
Tänä vuonna ravintola-alan suomenmestaruudesta kilpailee kaikkiaan 16 kokkia.
HKScan on tehnyt jo pitkään maistuvaa yhteistyötä Vuoden Kokkien kanssa,
kuten Vuoden Kokki 2018 Kalle Tannerin ja Vuoden Kokki 2019 Mikko Kaukosen kanssa. Yhteistyön tuloksena on
syntynyt monta inspiroivaa reseptiä.
– Haastoimme muun muassa Kaukosen
kehittämään asiakkaillemme nipun uusia
ruokaohjeita, joiden raaka-aineina käytetään lihaa ja siipikarjaa monessa eri muodossa. Hän otti haasteen innolla vastaan
ja kehitti yhdeksän maukasta ja helppoa
ruokareseptiä, jotka ammentavat makunsa niin kotimaasta kuin maailmaltakin,
kertoo HKScanin kehityspäällikkö Sami
Rekola.

Suomenmestaruuskilpailuista maailmanluokan mittelöihin
Tänä vuonna Kaukonen on Suomen 15.
edustaja maailman vaativimmassa kokkikilpailussa Bocuse d’Orissa. Bocuse
d’Or -kilpailuihin valittu kokki sitoutuu
harjoittelemaan Euroopan karsintoja ja
loppukilpailua varten täysipäiväisesti
noin vuoden ajan. Euroopan karsinnat
pidetään kesäkuussa Tallinnassa ja loppukilpailut Ranskan Lyonissa tammikuussa 2021.

HKScanin 								
yhteistyökumppani Annimari Korte:

Hyvälaatuinen ruoka
vaikuttaa urheilijan tuloksiin

Kuka?
MIKKO KAUKONEN
työskentelee tällä hetkellä
ruoka-alan monitoimiyrityksessä Food Camp Finlandissa.
Aikaisemman työuransa hän
on tehnyt muun muassa ravintola Olossa ja Groteskissa.

Nappaa
maukkaat
reseptit talteen
www.hkscanpro.fi/
kaukosenreseptit

Vuoden alusta HKScan on aloittanut yhteistyön suomalaisen
huippuaitajuoksija Annimari Kortteen kanssa. Korte valmistautuu parhaillaan tuleviin Tokion olympialaisiin. Useissa arvokilpailuissa Suomea edustanut Annimari on joutunut kohtaamaan
monia terveysongelmia. Vakavat ruokatorven vaivat ja allergiat
ovat karsineet urheilijan ruokavalion hyvin yksinkertaiseksi.
Mitä yhteistyö HKScanin kaltaisen
ruokatalon kanssa merkitsee
sinulle urheilijana?

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari
Paul Bocuse.
Kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna pidetään sekä
maakohtaiset edustajakarsinnat että maanosakohtaiset karsintakierrokset, joiden kautta valikoituu toisen vuoden 24 finalistia. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa.
Kilpailu koostuu 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan 14 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 14 annosta lautasille. Tuomaristo koostuu jokaisen kilpailevan
maan Bocuse d’Or Academyn presidentistä.
Tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön,
pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Keittiötyöskentely vaikuttaa
lopulliseen sijoitukseen.

Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme www.hkscanpro.fi/palvelut/tilaa-uutiskirje ja
saat aina tuoreimmat uutiset suoraan sähköpostiisi!

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

– Arvostan tukea, jota saan laadukkaita suomalaisia tuotteita valmistavalta
yritykseltä. Koska vietän paljon aikaa
muualla maailmalla, suomalaisuus on
minulle todella tärkeää ja se on myös
merkki laadusta. Yhteistyö HKScanin
kanssa auttaa minua valmistautumaan
olympialaisiin parhaalla mahdollisella
tavalla.
Olet joutunut terveyssyistä
karsimaan ruokavaliotasi. Mitkä
asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä
ruokailussasi ja ravinnossasi?
– Minulle on tärkeää syödä mahdollisimman monipuolista sekaravintoa allergioideni sallimissa rajoissa. Teholajin
urheilijana proteiinin saanti on tärkeää ja
sitä saa parhaiten hyvälaatuisesta lihasta.
Yritän syödä myös mahdollisimman paljon kotimaisia marjoja.
Olet kokenut monia haasteita
urallasi. Mistä ammennat 		
henkistä voimaa?
– Vaikeudet vahvistavat, ja halu nähdä
omat rajani antaa voimia jatkaa. Saan
paljon viestejä henkilöiltä, jotka ovat
saaneet saavutuksistani motivaatiota ja
toivoa. Se antaa myös itselleni voimia.

Mitä sinulle merkitsee 		
laadukas ruoka?
– Huippu-urheilijalle ravinnon laatu on
tärkeää. Kaikki mitä syömme vaikuttaa
harjoituksista palautumiseen ja siten tuloksiimme.
Minkälaisia ravitsemuksellisia
neuvoja antaisit nuorille 		
urheilijoille?
– Monipuolinen kotiruoka on tärkeintä
nuorelle urheilijalle. Suosittelen kotimaisen lihan lisäksi syömään mahdollisimman paljon kotimaisia kasviksia ja
marjoja. Niitä parempaa ravintoa ei palautumiseen ja harjoitteluun ole.
Mikä on suosikkiruokaasi?
– Suosikkiruokiani ovat pihvit tai perinteinen siskonmakkarakeitto. Aamupalaksi tai iltapalaksi minulle maistuu
mieluiten gluteeniton leipä herkkumaksamakkaralla.
Minkälaisiin asioihin kiinnität
huomiota valmistaessasi 		
itsellesi aterian?
– Kiinnitän huomiota proteiinin ja kasvisten määrään. Vaikka teenkin todella
terveellistä ruokaa, siitä täytyy voida
nauttia, eli maun on oltava hyvä.

