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Ruokamatkailu
• Ruokamatkailu on kansainvälinen 

kasvava trendi
• Ruoka on yksi osa matkailun 

kokonaisuutta
• Matkailijat hakevat 

ruokaelämyksiä
• Japanilaisia innostaa mustikka
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Presentation Notes
Miten kehittää ruokakulttuuria:Ruokatarinaa voisi brändätä osaksi vientiä ja matkailua. Suomalainen ruoka puhdasta. Suomalaisesta ruoasta ei ole kiinnostunut mikään tietty joukko ihmisiä ainakaan vielä.Ruokamatkailuun voisi panostaa suomessa enemmän; varsinkin lähiruokaa mainostamalla. Suomen luonto, paikallisuus hyviä valtteja ja matkailijaa voi jopa osallistaa. Ruoka vahvistaa matkailun elämystä!Monet matkailualan yritykset järjestävät esimerkiksi marjojen, villiyrttien, sienien keruuretkiä. Niitä hyödynnetään menuissakin ja jopa hemmotteluhoidoissa (villi yrttejä) (http://www.arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/luontomatkailu/) 



Ruokamatkailu, mitä se voisi olla?
• Matkailijoille järjestetty kotiruokailu
• Paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva ravintolaruokailu
• Suomalaisen luonnontuoteruoan tekeminen ohjatusti
• Luonnonantimiin ja keräilyyn liittyvät 

ruokamatkailutuotteet
• Luonnossa tapahtuva ruokailu, nuotioruoka
• Erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, 

yrttivaellus
• Erikoismyymälät kuten juustolat, yrttitarhat sekä 

pienpanimot ja niiden ympärille rakennettu ohjelma. 
Lähde: Haaga-Helia amk



Yksi esimerkki Suomesta
Tertin kartano Mikkelissä

Matkailuun erikoistunut kartano
Tunnetaan ruoasta ja vieraanvaraisuudesta  
Kulinaristien kestihovi, toimiva maatila ja kodikashotelli
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Presentation Notes
Kartano ollut isännöivän Pylkkäsen perheen vuodesta 1978 lähtien. Sinne voi mennä kahville, lounaalle, voi käydä pihapuodissa tai yöpymäänPuodissa mm ostettavana Tertin savumuikkuja ja sinappikastiketta, erilaisia hyytelöitä, makeisia, Karu Arki- olutta.Huom. Tertin Kartanon netti-sivuilla on ruokaohjeitaKäykää tutustumassa itse kartanoon, vierailulla/kahvilla/ohikulkumatkalla ymsTälläiset paikat on tarkkaan mietittyjä kokonaisuuksia, ei riitä, että yksi asia on kunnossa ja kaikkien asioiden pitää liittyä toisiinsa.



Uusia trendejä
Esimerkkejä uusista       

trendeistä, jotka vaikuttavat   
ruokakulttuuriin:

• Erikoisoluet nousussa
• Juustot
• Leipomotuotteet
• Pienpalvaamot, 

makkaranvalmistajat
• Blogien vaikutus 
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Presentation Notes
Pienpanimoita syntyyPienjuustoloita löytyyEnnen sukupolven mukaan siirtyi reseptiikka->  myöhemmin lehdistä reseptejä. Nykyisin blogeissa jaetaan reseptejä, hienot kuvat, vieraat ruokakulttuurit yhdistyvät enemmän



Mikä vetää puoleensa

• Matkailijat tulevat ruoan perässä maakuntiin, koska 
halutaan kokea nimenomaan tietyn alueen ruokaperinteet 
yhdistettyinä tarinoihin.

• Toiminnan ekologisuus, erilaisuus, ainutlaatuisuus, 
hiljaisuus

• Metsässä liikkuminen ja oleminen
• Kalastaminen
• Marjastus, sienetys ja yrttien kerääminen



Marjojen, sienten ja yrttien kerääminen



Lappi on edellä muita maakuntia?

• Lappi edustaa luonnontuotteissa vahvaa kärkeä 
tuotteiden ja matkailun osalta.

• Esimerkinä Harriniva Oy
– tuottaa monia luontoon liittyviä palveluita majoituksen lisäksi.
– Liiketoimintaidea on rakentunut luonnon ympärille ja arvoina 

on mainittu myös vastuullinen matkailu.
– Ajatuksena ”myy globaalisti, toimi paikallisesti” 

--> on aluetaloudelle merkittävä lisäarvo.



Kasvuolosuhteet erilaiset muualla kuin 
Suomessa samaan aikaan



Toimineet nimisuoja selvittäjinä ja auttaneet 
hakuprosessissa
• Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset ovat valmistelleet 

kalakukon muutoshakemusta ( pieniä reseptimuutoksia). 
Myös mukana valmistelussa savolainen talkkuna 
(maantieteellinen) Suonenjoen mansikka ja 
mustikkakukko.

• Pohjois-Karjala selvittäneet nimisuojaa 
karjalanpiirakkaan 2003 ja auttaneet muutoksien 
tekemisessä 2019.



Nimisuojaa koko alueelle?

• Voisimmeko olla laadukkaiden luonnontuotteiden 
alueena maailmassa?

• Suomessa jokamiehen oikeuksineen voisi hyödyntää 
marjat, yrtit ja sienet sekä osittain kalat. 

• Matkailija voisi hakea ennakkotietoa matkakohteensa 
ruokatuotteista. Ns. etäiset erikoisuudet kiinnostavat yhä 
enemmän ja voivat ohjata jopa matkakohteen valintaa.



SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ 
(SMM)

• Peräisin tietyltä alueelta, tietystä paikasta 
tai maasta

• Laatu, maine tai muu ominaispiirre 
johtuu pääosin sen maantieteellisestä 
ympäristöstä

• Tuotantovaiheista ainakin yhden on 
tapahduttava kyseisellä alueella

• Suomalaiset tuotteet: Kainuun rönttönen, 
Puruveden muikku
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Esimerkkejä nimisuojasta

Waterford Blaa
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Presenter
Presentation Notes
Tämä tarkoittaa sitä, että vain Waterfordissa todella tehty blaa voidaan kutsua blaaksi. 3 lbs leipäjauhoja �2 unssia tuoretta hiivaa tai 1 oz aktiivista kuivattua hiivaa �1 tl sokeria �1 1/4 kupillista lämmintä vettä �2 1/4 pintia vettä �1 tl suolaa



Lambic olut nimisuoja vuodesta 1997
• Valmistetaan hyvin vanhanaikaisella menetelmällä ilman 

lisättyä hiivaa. Käymisen hoitavat ilmassa olevat 
villihiivaitiöt ja mikro-organismit.

• Timmermansin panimo Belgian Itterbeekissä on jo yli 
kahden vuosisadan ajan valmistanut tätä uniikkia olutta.

• Sekoittamaton puhdas lambic on melko harvinaista ja sitä 
löytyy lähinnä Belgiasta hanaoluena. Se toimii pohjana 
muille lambic-lajeille.

• Nimisuojattu Lambic valmistetaan vain ja ainoastaan 
Belgiassa, alueella Seine-joen ympäristössä



Nimisuojan hakemiselle on perusteita

Suomessa olosuhteet luonnontuotteiden kasvulle ovat hyvät
• Ilmamme ja maaperämme ovat tutkitusti erittäin 

puhtaita. 
• Lisäksi luonnontuotteemme kasvavat ilman keinokastelua 

ja –lannoitusta
• Talven pakkasten ansiosta kasvitautien ja tuholaisten 

torjuntatarvetta ei juurikaan ole.



Nimisuojan hakeminen?
• Esimerkiksi: Terveysjuomat, jauheet, muut elintarvikkeet
• Tuotepaketti; keruu luomualueelta 

– Keräämme ruoanvalmistuksessa tarvittavat luonnonyrtit 
lähiluonnosta ja valmistamme niistä yhdessä lounaan laavulla.

– Keski-Suomen alueen mustikasta valmistettu mustikkapiirakka, 
erilaisista yrteistä valmistettu villiyrttijuomat, 
villiyrttikasvispiirakkat jne.

Presenter
Presentation Notes
Waterford Blaan reseptiainekset285 - 300 grammaa (285 - 300 ml) haaleaa (100 ° F) vettä10 grammaa (noin 1 ruokalusikallinen plus 3/4 tl) instant hiivaa10 grammaa (noin 2 1/4 tl) sokeria500 grammaa leipäjauhoa (vain alle 4 kupillista) ja lisää rullan päällystämiseen10 grammaa (noin 1 3/4 tl) hienoa merisuolaa10 grammaa (noin 3/4 rkl) huoneenlämpötilaa suolatonta voitaOhjeet    Aseta 285 grammaa lämmintä vettä jalustasekoittimen kulhoon ja lisää hiiva ja sokeri.    Lisää jauhot, suola ja voita. Sekoita puinen lusikka tai taikinaheippa, kunnes se on yhdistetty.    Aseta kulho sekoittimeen ja sekoita taikinan koukkuun 10 minuutin ajan, lisäämällä vettä jo varhaisessa vaiheessa, jotta saadaan tasainen taikina.    Aseta taikina öljyttyyn kulhoon, peitä muovikelmu ja anna kasvaa lämpimässä paikassa, kunnes koko kaksinkertaistuu, noin 40-45 minuuttia.    Leikkaa 9 tuuman 13 tuuman leivinpannu pergamentilla ja pöly se vapaasti jauhoilla.    Poista taikina kulhosta ja tyhjennä se. Jaa taikina kahdeksaksi osaksi (käytin asteikolla).    Muodosta jokainen pala palloon ja paina sitten kutakin palloa kämmenelläsi tasoittamaan se levylle. Aseta jokainen levy vierekkäin pannulle (2 levyä x 4 levyä). Peitä pannu muovikelmulla ja laita se lämpimään paikkaan nousemaan noin 45 - 50 minuuttia.    Kuumenna uuni 410 asteeseen F.    Kun Blaasit ovat valmiita, pölyttää ne vapaasti jauhoilla. Paista 18 - 20 minuuttia.    Nosta pergamentti ulos pannusta ja aseta Blaas langan telineeseen. Levitä jauhoja, jotka ovat jo teloilla tasaisesti, yläosien päälle.    Nämä rullat voidaan tarjoilla lämpimänä tai jäähdytettynä. Jäähdytä kokonaan ennen säilytystä. Päivitys: Tein nämä rullat jälleen, jakamalla taikina 15 kappaleeseen, ja ne olivat suuria. Käytä vain samaa kokoista pannua ja vähennä paistoaikaa pari minuuttia. 



Pakurille haetaan nimisuojaa

• Pro Pakuri Finland ry luotsaa 
hanketta, jossa suomalaiselle 
pakurille haetaan EU:n 
nimisuojaa. Koivun rungolla 
tummana erottuvia 
pakurikäävän aiheuttamia 
pahkuroita on Suomessa jo 
pitkään käytetty muun muassa 
teeaineksena. Nyt nimisuoja 
halutaan laaduntakeeksi 
markkinoille.Pakuri koostuu pakurikäävän

sienirihmastosta ja puun nilasta.
Kuva: Hannu Piispanen, Pro Pakuri ry

Presenter
Presentation Notes
Ongelmana on se, että pakuri on hyväksytty elintarvikkeena käytettäväksi vain teeaineksena eli ei saa markkinoida tai sekoittaa muuten.



Hiisi panimo Jyväskylä



Kuusenkerkkächeddar, Jukolan juusto Oy



Villiyrttisalaatti ja ketunleipäkeittoa



Mustikka

• Villimustikalle on ollut vireillä nimisuojahakemus
• Yhteistyö Ruotsin kanssa ei onnistunut
• Suunnitelmissa uusi hakemus Suomen villimustikasta



Pettu



Kiitos

Mirja Pummila
Elintarvike- ja yritysasiantuntija
Sieni- ja yrttineuvoja
Mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi
Puh. 0400 932 045

mailto:Mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi
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