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Hyönteiset ruokaketjussa
Tutkimusprojekti  2015 -2017

Edistää hyönteisten hyödyntämiseen perustuvan
osaamisen ja arvoketjun syntymistä Suomeen

Tutkii mahdollisuuksia hyönteisten hyödyntämiseen
ruokaketjun eri osissa raaka-aineena ja ruuan lähteenä.

Monialainen projekti avauksena hyönteistalouden
tutkimukseen Suomessa ja verkottumiseen
kansainvälisesti

Päärahoitus Tekes Green Growth-ohjelmasta



Tarvitaan uusia ja kestäviä proteiinin lähteitä

• Globaali ruokaturva – väestönkasvu
ja ruuan epätasainen jakautuminen

• Lihankulutus 3. mailman
vaurastumisen myötä

• Ruuantuotannon tehostaminen luo
paineita ympäristön kantokyvylle



• Proteiiniomavaraisuus Suomessa 15 %, täydennysproteiinista
tuontisoijaa 40 %

• Ruuantuotannon ympäristökysymykset

• Maatalouselinkeinon muutokset

• Kuluttajien kiinnostus uusiin proteiinilähteisiin

Tarvitaan uusia ja kestäviä proteiinin lähteitä



Hyönteiset perinteisenä osa ruokakulttuureja
• Keräily luonnosta

• Kasvatus ja ekosysteemien hallinta



Hyönteistalouden nousu
• Hyönteisten kasvattaminen hallituissa

olosuhteissa teknologian avulla

• Hyönteiset ihmisten ruuaksi

• Hyönteiset eläinten ravinnoksi

• Kaupallistaminen vielä marginaalista



Kotisirkka (Acheta domesticus)

• Yleisimpiä kasvatettuja ruokahyönteisiä maailmassa
• Kasvatetaan ruuaksi myös Suomessa

• Käytetään kokonaisena
• Sirkkajauhe, -rouhe

• Kasvatetaan kasviperäisellä rehulla noin 6-8 viikkoa
• Lopetus pakastamalla



Jauhopukki (Jauhomato) Tenebrio molitor

• Laajasti kasvatettu laji Euroopassa
• Mahdollisuudet sekä ruoka- että rehukäytössä

• Toukka käytetään kokonaisena
• Usein kuivattuna, myös prosessoituna jauheena

• Kasvaa tehokkaasti kasviperäisellä rehulla
• Tuotantomenetelmät jo varsin pitkälle kehittyneet

rehukäyttöön



Mustasotilaskärpänen (hermetia illucens)
• Eläinrehuna
• Katsotaan erityisesti kalajauhon korvaajaksi

• Erittäin tehokas kasvu ja lisääntyminen
• Pienet vaatimukset rehulle

• Toukat käytetään, prosessoitu eläinproteiini ja rasva
• Teollinen kasvatus myös Euroopassa, toistaiseksi ei

Suomessa



Hyönteiset elintarvikkeissa
• Kokonaiset hyönteiset

• Elintarvikkeen osana

• Hyönteiset ingredienttinä

• Erotetut raaka-ainekomponentit
…proteiini, rasvat, kitiini
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• Ravitsemukseltaan ruokahyönteiset lihaan ja kalaan verrattavaa
eläinperäistä ravintoa



• Tasapainoinen rasvahappojen koostumus
• Linolihappo (omega-6) luonnostaan korkealla
• Omega-3 rasvahapot saatava rehulähteistä
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Rumpold & Schluter 2013; Yi et al 2014
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• Proteiinin aminohappokoostumus vastaa eläinproteiinia
• Ihmiselle välttämättömät aminohapot



• Lajien erot huomattavia, yleisesti
1. Proteiinipitoisuus korkea, hyönteisproteiini sisältää ihmiselle

välttämättömät aminohapot
2. Rasvakoostumus tasapainoinen, runsaasti tyydyttymätöntä rasvaa
3. Hivenaineilla voidaan korjata erityisryhmien ravinnontarpeita
4. Hiilihydraatti on kitiiniä eli kuitua



Kuluttajien ideoimat tuotekonseptit GER ja FIN(8)

Rapeita napostelusirkkoja ja dippikastiketta
Kokonaisia sirkkoja uppopaistettuna hyvin maustettuna
sekä mukana dippikastiketta.
Myydään syöntivalmiina pienestä pussista (vrt
suolapähkinät) ja mukaan voi ostaa erikseen
dippikastikkeen.

Sirkka-ruis –snacksit
Sirkka-ruis –snacksit yhdistävät kaksi terveellistä raaka-
ainetta sirkat ja rukiin. Ohuet lastut on paistettu uunissa,
joten ne ovat terveellisempi valinta kuin perinteiset
perunalastut.



Kana-jauhomato nugetit
Perinteisiin kananugetteihin on käytetty jauhomatoja
korvaamaan puolet kananlihasta. Paneroinnissa on
käytetty panko-jauhoja, jotka tekevät paistopinnasta
herkullisen näköisen ja antavat rapean tuntuman.

Hyönteis - marja rouhesekoitukset
Kuivatuilla hyönteisillä ja marjoilla maustettu
hyönteisrouhe esim. jugurtin joukkoon lisättäväksi.
Makuvaihtoehtona mm. mustikka ja muurahainen.



Jättijauhomato -wokki
Lämmittämistä ja maustamista vaille valmis ateria.
Pakastealtaasta myytävä pussi sisältää
esikypsennettyä riisiä, kasviksia sekä jättijauhomatoja.
Lisäksi joukossa on mausteina inkivääriä, valkosipulia
ja punaista chiliä.

Chilimaustettu jauhomatorouhe
Maustettu hyönteisrouhe, jolla voi keittiössä korvata
jauhelihaa tai soijarouhetta proteiinin lähteenä. Kuivattu
ja hyvin säilyvä hyönteisrouhe on monikäyttöinen
erilaisissa kastikkeissa ja padoissa.



Proteiinipatukka
Patukka valmistetaan kotimaisista viljoista, kuivatuista
marjoista sekä hyönteisproteiinista. Proteiinipitoisuus
on korkea joten tuote soveltuu hyvin kuntoilijoille.



Haaste I  Kuluttajien hyväksyntä
• Kuluttajien on helpompaa hyväksyä

konseptit, joissa hyönteinen ei ole
näkyvissä

• Suomalaisista tutkimukseen vastanneista
70 % kiinnostunut hyönteisruuasta

• Liki puolet ostaisi hyönteisruokaa mikäli
myynnissä ruokakaupoissa



• 34 % suomalaisista vastaajista on syönyt
tai maistanut hyönteisruokaa

• Hyönteisruoan omaksuminen osaksi
normaalia ruokavaliota tapahtuu hitaasti
ja edellyttää tiedon lisääntymistä ja
mahdollisuuksia kokeiluun

(Turun yliopiston kuluttajatutkimus)



Haaste II: Lainsäädäntö
Hyönteiset ihmisten ruokana
- Tällä hetkellä kokonaisia tai prosessoituja hyönteisiä ei saa tuoda maahan, myydä,
markkinoida tai kasvattaa elintarvikkeeksi
- Syynä EU uuselintarvikestatus……paitsi Belgia, Hollanti, Tanska, Iso-Britannia
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/hyonteiset-elintarvikkeina/

Hyönteiset tuotantoeläinten rehuna
- Käsitelty eläinproteiini hyönteisistä sallittu vesiviljelyssä 1.7.2017->
- TSE-asetus ja sivutuoteasetus ja rehulainsäädäntö ja eläinten hyvinvointi
- Kokonaiset hyönteiset sallittuja muille kuin märehtijöille
- Lemmikkieläinten ruokinnassa ei rajoituksia



Haaste III: Tuotannon skaalaaminen kannattavaksi

• Proti-farm,
Hollanti



Hyönteiset elintarvikkeiden raaka-aineena
• Ruokateollisuuden odotukset

hyönteisten käyttöön
teollisessa
ruoanvalmistuksessa ja
ravintolaympäristössä

• Tunnistaa haasteet ja
epävarmuustekijät, joiden
avulla uusia ratkaisuja
hyönteisten hyödyntämiseen
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Kokemus hyönteisruuasta ruoka-alan yrityksissä

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kyllä, paraikaa

Kyllä, aiemmin

Ei, mutta asia kiinnostaa

Ei, asia ei ole ollut esillä
• Hyönteisruuasta kaikkiaan

vähäistä kokemusta
• Yksi yritys kokeillut omassa

tuotekehityksessä
• Maistaminen messuilla ja

matkoilla

Oletteko kokeilleet hyönteisiä tai hyönteisraaka-ainetta yrityksenne
tuotteissa/annoksissa?



Erottaa tuotteet
Ekologiset ja eettiset arvot
Ravintopitoisuuden
parantaminen
Kiinnostusta herättävä ja
eksoottinen

Mitä lisäarvoa hyönteisraaka-aine toisi?
Kuluttajalle
Tarjoaa kestävän
vaihtoehdon
Kannanottona
vastuulliseen kuluttamiseen
Vastatrendinä
kasviproteiineille
”Äijäruoka”

Yritykselle
Vastuullisuuden imago
Edelläkävijyys kestäviin
valintoihin
Brändääminen
Innovatiivinen



Ensisijaisesti kiinnostava hyönteisraaka-aine?

• Jauhettu hyönteinen kiinnostavin
• Odotetaan monikäyttöisyyttä, soveltuvuutta

erilaisiin tuotekonsepteihin
• Kokonainen hyönteinen sopii

ravintolaympäristöön, mutta erikoisuutena
myös valmisruuassa tai leipomotuotteissa

• Vähäinen tieto pidemmälle jalostetuista
raaka-aineista / fraktioista
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Muu hyönteisistä eristetty
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Hyönteisrehulla kasvatettu kala tai broileri?

• Hyönteisrehulla kasvatetulle kalalle/broilerille ei nähty esteitä kunhan laatu ja ominaisuudet
vähintään tavanomaisen tasolla tai parempia

• Etuina kestävä kehitys, ravintopitoisuuden parantaminen, luonnollisuus ja eettisyys
• Hyönteiset voi ajatella luonnollisena ravinnonlähteenä, jolloin eläin voi paremmin

1

5

8

Ei

Kyllä

Kyllä, ellei eroja tavanomaiseen
3

4

5

2

Hinta

Maku

Koostumus

Muu

Edullisin ero tavanomaisella rehulla ruokittuun
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Haasteet ruokahyönteisten käyttöön elintarviketeollisuuden
raaka-aineena?
•Suurimpana haasteena kuluttajien valtavirran hyväksyntä
•Tuoteturvallisuus korostuneen tärkeä
•Lainsäädäntö epävarmaa. Toisaalta hyväksyntä antaisi positiivisen leiman kuluttajille
•Maku ja aistittava laatu on epävarmaa (vähäinen kokemus)
•Tällä hetkellä saatavuudesta ei ole tietoa


