
Kauran tuotteistaminen
Tuula Laukkanen

1 18/3/16 © Fazer. All rights reserved 

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016



Fazer Mylly – osa Fazer konsernia
Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen kahvilan Helsinkiin.
Tänä päivänä Fazer konserni tarjoaa asiakkailleen laadukkaita leipomo-, makeis- ja viljatuotteita, 
sekä ruokailu- ja kahvilapalveluja.

Fazer lukuina vuonna 2014
� liikevaihto €1.65 miljardia
� työllistää yli 15,000 henkilöä
� toimintaa 8 maassa ja vientiä yli 40 maahan



3 18.3.2016 © Fazer. All rights reserved

Food Service Makeiset Leipomot Cafés Mylly



Fazer Mylly

Perustettiin 1971 
turvaamaan
laadukkaat jauhot
Fazer Leipomoille

Toimitukset
ulkopuolisille
asiakkaille sekä omille
Viron leipomoille
alkavat

Miksaamon rakennus

Myllytuotteiden vienti
Eurooppaan

AIB sertifiointi
aloitettiin 2004

Investointi uuteen ja
moderniin
kauramyllyyn

Kauran lisäarvo-
tuotteiden valmistus 
alkaa: beta-glukaani, 
proteiini ja öljy

70 työntekijää ja
kapasiteetti 660 
tonnia/päivä

1971 1990 2000 2013 2015 2020

Fazer Mylly jatkaa
kasvua kauran, 
lisäarvotuotteiden ja
ratkaisujen parissa
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Toimimme maailmanlaajuisesti

Eurooppa

Venäjä

Itä-
Aasia

Etelä-
Aasia

Pohjois-
Amerikka
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Tuotevalikoima

� Vehnä- ja ruistuotteet
� Jauhot
� Rouheet

� Lämpökäsitellyt tuotteet
� Tavallisena sekä luomuna

Jauhot

� Hiutaleet, litisteet, jauhot ja 
leseet (myös vehnä, ruis ja
ohra)

� Tavallisena sekä luomuna

Kaura

� Leipämixit
� Kahvileipämixit
� Leivänparanteet
� Blendit (ripotteet)
� Räätälöidyt ratkaisut

Mixit

� Kauran beta-glukaani
� Kauraproteiini
� Kauraöljy
� Kauratärkkelys
� Ruiskuitu

Lisäarvotuotteet



� Fazerin oma kauramylly aloitti toiminnan keväällä 2013

� Moderni tuotantolaitos ja uusin teknologia takaavat huippulaadun

� Tuotteet ovat saatavilla useilla eri teknisillä ominaisuuksilla sekä erikokoisina
pakkauksina (paperisäkki, suursäkki) 

� Raaka-aineena laadukas suomalainen kaura, myös luomuna

� Ensiluokkainen asiantuntemus tuotekehityksessä ja ratkaisuissa

� EFSA on hyväksynyt 4 terveysväittämää kauran beta-glukaanille: alentaa
veren kolesterolipitoisuutta ja vähentää riskiä sairastuasepelvaltimotautiin

Terveellistä ja maistuvaa kauraa Fazerilta
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• Kokojyväkauran korkea ravitsemuksellinen laatu tekee siitä arvokasta 
ihmiselle

� Kokojyväkaura sisältää
� 9-11 % kuitua

Puolet siitä on beta-glukaanikuitua

� 10-15 % proteiinia
Ravitsemuksellisesti arvokas proteiini, hyvä aminohappokoostumus

� 6-8 % rasvaa (2-3 % enemmän kuin muissa viljoissa) 
Kauran rasva koostuu tyydyttymättömistä rasvahapoista

� Kaurassa on hieno pähkinäinen aromi ja pehmeä, kermainen rakenne

� Hellä vatsalle

Faktaa kaurasta
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1. väite**: Kauran sisältämä beetaglukaani edistää veren kolesterolitasojen 
pysymistä normaalina. 

2. väite**: Kauran sisältämän beetaglukaanin nauttiminen osana ateriaa auttaa 
vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen ja 
tasapainottaa verensokerin suuria heilahteluita.

3. väite***: Kauran sisältämä beetaglukaani alentaa veren kolesterolia, mikä 
vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

4. väite**: Kaurajyvän kuitu edistää vatsan toimintaa. Kaura lisää suolistossa 
kulkevan massan määrää ja siten helpottaa suolen toimintaa. Hyvin toimiva 
ruoansulatus ylläpitää terveyttä ja ehkäisee suolistosairauksia.

** perustuu EFSA – (European Food Safety Authority) hyväksymään terveysväitteeseen / artikla 13

*** perustuu EFSA – (European Food Safety Authority) hyväksymään terveysväitteeseen / artikla 14

Lisätietoja http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/1885.pdf

Kauran terveysväitteet EU:ssa



1.

2.

3.

* Four approved health claims by EFSA

4.

� Luonnollinen
� Kasviperäinen
� Ei GMO

Kauran beta-glukaani

� Ihanteellinen leivontaan
� Sydämen terveyteen ja vatsan hyvinvointiin,*

antamaan pitkäkestoista energiaa
� 30% ja 10% konsentraatit

Kauraproteiini

� 30% konsentraatti
� Vähärasvainen proteiini
� Loistava ravitsemuksellinen sisältö

Kauraöljy

� Puhdas ja jäämätön öljy
� Paljon Omega-6 rasvahappoja
� E-vitamiinin lähde

Kauratärkkelys

� 70% luonnollinen hiilhydraatti

* EFSAn hyväksymät terveysväittämät

� Soijaton
� Maidoton
� Ei jäämiä

Keksit ja välipalapatukat

Smoothiet, juomat ja 
ravintolisät

Aamiaistuotteet
(puuro, leipä, mysli, granola)

Fazer Myllyn uudet kauran ainesosat on helppo lisätä useisiin tuotteisiin antamaan lisäarvoa

Fazer Aurora - lisäarvoa tuotteille
kauran beta-glukaanilla, proteiinilla, öljyllä ja tärkkelyksellä



Elintarvikkeita
• Leipä
• Puuro, mysli
• Välipalapatukat
• Keksit

•Kokojyväkaura

•Kuorinta

•Kuoret •Hiutaleet

•Öljyn 
erottaminen

•Kauraöljy

Eläinrehua

• Osa kaurasta palaa 
maatalouteen 
eläinten rehuksi

• Uusia kauratuotteita voidaan käyttää 
esimerkiksi funktionaalisissa elintarvikkeissa, 
kuten sydänterveyttä edistävissä 
välipalapatukoissa, kekseissä, leivissä,  
maitotuotteissa ja ravintolisissä

• Proteiinin ja erityisesti kasviproteiinin tarve 
kasvaa, ja joissakin elintarvikkeissa voidaan 
puhua proteiinibuumista

•Uusi fraktiointiprosessi

•Kauran beta-
glukaani

•Kaura-
proteiini

•Kaura-
tärkkelys

Energiaa

• Fazer Mylly valmistaa
kauran kuoresta 
brikettejä energiayhtiön 
käyttöön

Kauran kaikki osat tulevat meillä käyttöön:
Elintarvikkeita, energiaa, kosmetiikkaa



FAZER ALKU PUURO
Täysin uudenlainen puurovalikoima
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Puurovalikoima kuluttajien toiveisiin

• Fazer halusi tuoda aamiaispöytään
uudenlaisia aitoja makuelämyksiä, joista
maailmalla jo nautitaan

• Alku puurot on suunniteltu kuluttajien
toiveisiin

� Hyvinvointia edistävä kaura

� Valloittavat maut, myös ilman sokeria

� Luonnollisuus ja lisäaineettomuus

� Trendikkäät jyvät ja siemenet

� Monikäyttöisyys

� Nopeus ja valmistamisen helppous
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Muut raaka-aineet

• Terveellisiä, luonnollisia, 
lisäaineettomia, hyvänmakuisia

• Toimivat puurossa

• Toimivat tuotantoprosessissa

• Luotettavilta auditoiduilta
tavarantoimittajilta



15 18.3.2016 © Fazer. All rights reserved

Pakkaus

• Pakkaus on suunniteltu kätevän kokoiseksi
ja helppokäyttöiseksi

• Pakkauksissa on uudenlainen
KAATONOKKA, joka aukeaa kuten maitopurkki ja
helpottaa käyttöä olennaisesti



Palkittu Alku Sadonkorjuupuuro ja
Palkittu Alku puurosarjan pakkaus

• VUODEN SUOMALAINEN ELINTARVIKE 2015

• PRO CARTON EMCA AWARD 2015

• Kilpailun finalistit valinnut raati kuvaili Alku 
Sadonkorjuupuuroa seuraavasti: ”Uuden puurokulttuurin 
edelläkävijä, jossa yhdistyy perinteinen puuro ja hyvää 
tekevät siemenet. Herkullinen maku on saatu aikaan ilman 
suolaa. Pakkaus kurkistusikkunoineen ja kaatonokkineen on 
onnistunut ja puuro on myös helppo valmistaa. Myynnillisesti 
vahva terveellinen tuote, jolla on myös hyvät vientinäkymät.”
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Herkullisesta valikoimasta
löytyy jokaiselle
sopiva
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Puuro ei ole enää
entisensä
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Kiitos!


