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Mitä artesaaniruoka on?

• Ilman keinotekoisia lisäaineita jalostettuja tuotteita, joiden
maku ja väri ovat luonnollisia.

• Ihmisen käsi ja osaaminen ovat läsnä koko tuotantoketjussa.
• Paikallinen tai kotimainen raaka-aine jonka alkuperä on 

tunnettu.



Tausta

Eldrimner osaamiskeskus
• Aloitti toimintansa Jämtlannissa Ruotsissa 1995
• Ruotsin kansallinen artessaaniruuan keskus vuodesta 2005
• Kursseja, koulutuksia, tiedonjakelua ja inspiraatiota
• Kehittää ruoka-artesaanien verkostoja Ruotsissa ja 

pohjoismaissa
• Artesaaniruuan Ruotsin Mestaruuskilpailut vuodesta 1997



Eldrimner
• On kehittänyt käsitteen artesaaniruoka pohjoismaissa
• Artesaaniruoka on uusi sana, mutta toimintatavat ovat vanhat 

perinteiset tavat säilöä elintarvikkeita

• Eldrimner on etsinyt tietoa ja perinteisiä säilöntätapoja niin
Ruotsissa ja Pohjoismaissa, kuin myös keski- ja 
eteläeuroopassa



Artesaaniruuan määrittely

”Artesaaniruoka on ainutlaatuisia, maukkaita, korkealaatuisia
ja yksilöllisiä tuotteita.  Tuotteet valmistetaan pääasiassa
paikallisista raakaaineista hellävaroen pienessä mittakaavassa
usein omalla tilalla.   Tunnusomaista artesaaniruualle on, että
ihmisen käsi ja osaaminen on mukana koko valmistusketjussa.  
Näin syntyvät terveelliset tuotteet ilman turhia lisäaineita, 
tuotteet joiden alkuperä on kaikilta osin jäljitettävissä. 
Artesaaniruuassa kunnioitetaan perinteitä, kehitetään
menetelmiä ja luodaan innovatiivisia tuotteita.”

www.eldrimner.com



Artesaaniruoka Suomessa

Suomi on ruokamaana rikas, raaka-aineet niin maataloudesta, 
metsästä kuin kalastuksestakin ovat korkeatasoisia.

Meillä on omat perinteiset artesaaniruokatuotteet joita
valmistetaan ainoastaan Suomessa.

Olemme myös tuoneet jalostustapoja muista maista.  
Meidän omista raaka-aineistamme syntyy täysin uusia
artesaaniruokatuotteita.



• 1900-luvun teollistumisen myötä olemme melkein
unohtaneet vanhat perinteiset jalostus- ja säilöntätapamme
ilman keinotekoisia lisäaineita.

• Mathantverk / Artesaaniruoka on vastareaktio
teollistumiselle.

• Haluamme ostaa aitoja tuotteita joita on valmistettu
luonnollisin toimintatavoin. Tuotteita joilla on tarina ja joiden
alkuperä voidaan jäljittää.

• Paikilliset artesaaniruokatuotteet ovat arvokkaita omalle
identiteetillemme, sekä muualta tulleille vierailijoille.



Artesaaniruoka Suomessa
Rannikon Ruoka hanke

Vuodesta 2012 on järjestetty Eldrimnerin mallin mukaisia
koulutuksia. 
Käsitynöä tehtyä jalostusta ilman E-koodeja, ja joissa ”artesaani”-
sana korvaa ”pienimuotoisen elintarvikejalostuksen”.

Vuonna 2016 käynnistyi Rannikon Ruoka hanke joka on 
Uudenmaan, Turunmaan, Ahvenanmaan ja Pohjanmaa välinen
yhteistyö.

• Kaksi pidempää koulutuksia artesaaniruokayrittäjille.
• Artesaaniruuan Suomenmestaruuskilpailut vuosina 2016, 2017 ja 

2018



Kustens Mat

Hanke loppuu pian, mutta:
• Meillä on kilpailukokonaisuus jonka toivomme jatkuvan.
• Artesaaniruuan Suomenmestaruuskilpailun järjestämisen

käsikirja on työn alla.
• Artesaaniruokayrittäjien kouluttamisen käsikirja on työn alla.
• Artesaaniruokayhdistys on perustettu:

Mathantverk i Finland  r.f. – Suomen Artesaaniruoka r.y.  
Käsikirjat löytyvät valmistuttuaan yhdistyksen kotisivulta
suomeksi ja ruotsiksi http://www.mathantverkarna.fi/?lang=fi

http://www.mathantverkarna.fi/?lang=fi


Artesaaniruuan SM-kilpailu 2016-2018

Osallistujia 2016-2018 
• Yhtensä n. 400 tuotetta
• Yhteensä n. 120 yrittäjää on osallistunut
• Suomesta, Ruotsista ja Virosta
• Suomalaiset osallistujat edustavat 9 maakuntaa ja n. 50 

kuntaa eri puolilta Suomea.

Kilpailuluokat
• Vuosittain yli 40 luokkaa
• 7-9 eri tuomaristoryhmän arvioimat



Artesaaniruuan SM-kilpailu 2016-2018

SM 2018:
• Maitotuotteet 7 luokkaa
• Lihatuotteet 3 luokkaa
• Kalatuotteet 6 luokkaa
• Leipomotuotteet 2 luokkaa
• Marja- ja hedelmätuotteet 7 luokkaa
• Vihannes- ja sienituotteet 2 luokkaa
• Mauste- ja ruokakastikkeet 6 luokkaa
• Snaksit 1 luokka
• Juomat alkoholittomat 3 luokkaa
• Juomat alkoholipitoiset 4 luokkaa
• Innovatiiviset tuotteet 1 luokka



Kilpailun tuoma etu yritykselle

• Verkosto!
• Kilpaileminen kannustaa tuotekehitykseen.
• Ammattitaitoinen tuomaristo arvioi tuotteet ja antaa

kirjallisen arvion yritäjälle.



• Näkymyys ja markkinointietu.
• Uskalla kertoa että osallistut!
• Kilpailuluokassa vain yksi tuote voittaa, mutta osallistuminen

osoittaa että yrittäjä on kunnianhimoinen.



• Voittajan markkinointi. Lehtijutut, diplomi ja mitalitarrat.
• Käytä näitä somessa, kotisivuilla ja tuotteissa.
• Soita paikallislehteen, kerro asiakkaille, kerro ihan kaikille! 

Pidä lippu korkealla!









SM-kilpailun järjestäminen

• SM-kilpailun järjestäminen vaatii hyvin motivoidun tiimin.
• Aloita suunnittelu ja tiedottaminen ajoissa.
• Huolehdi että materiaalin tuottaminen, mediatiedottaminen, 

ilmoittautumiset, maksut, tiedonjakelu osallistujille ja 
tuomaristolle toimivat moitteettomasti.



• Kilpailupäivät vaativat paljon henkilöstöä.
• Huomioi että kilpailun päättymisen jälkeen on vielä paljon

työtä!

• Kannustaa kilpailijoita käyttämään kilpailua
markkinoinnissaan. Tarjoa heille materiaalia, kuvia, logoja y.m.

• Kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi!
• Pidä hauskaa koko ajan!



Kiitos - Tack

Kustens Mat  - Rannikon Ruoka
Artesaaniruuan SM-kilpailu 2016-2018
Jonas Harald, jonas@dynamohouse.fi
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