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Kuluttajat kaipaavat yksinkertaisuutta, 
ymmärrettävyyttä ja huolettomuutta

229.11.2017



Kiinnostus kauraa kohtaan kasvanut
– Elovenan liikevaihto kolminkertaistui

329.11.2017



Kaura vastaisi nykykuluttajan tarpeisiin, 
mutta he eivät tiedä sitä.



529.11.2017

Paras elintarvikevilja?
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Kauran ominaisuuksien tunteminen?

629.11.2017

• 58% tietää kauran olevan runsaskuituinen

• 44%:n mielestä kaura auttaa tasaamaan 
verensokerin heilahteluja

• 40% sanoo tietävänsä, että kaura alentaa 
kolesterolia

• 19% on sitä mieltä, että kaura on 
ravintoarvoiltaan parempi kuin ruis

N=303 (04/17)
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Kuluttajien kuunteleminen ei nyt riitä, 
koska he eivät tiedä tarpeeksi
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Kauran menestykseksi tarvitaan selkeä 
kommunikaatio kauran hyvistä 
ominaisuuksista – yhdessä!



Kauran viljelyn mahdollisuudet
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Kauran tuotannon kehittyminen
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• Kauran tuotanto ei ole lisääntynyt

• Kauran valtakunnallisessa keskisadossa pientä kasvua

• Kauran kokonaiskäyttö ei ole merkittävästi kasvanut

• Kauran vienti on ollut vakaata

• Kauran elintarvikekäyttö on kasvussa

• Tehtävää ja potentiaalia meillä on valtavasti!

• Muutokset tapahtuvat kauraketjussa pikkuhiljaa ja askel 
askeleelta. 

• Vauhtia tarvitaan, jottei jäädä kehityksen kyydistä!



Kauran mahdollisuudet piilevät yhteistyössä



Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet
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• Panostaa tuotekehitykseen ja luoda innovaatioita

• Löytää kauran käytölle uusia tuotekategorioita 

• Etsiä uusia markkinoita maailmalta

• Panostaa markkinointiin

• Lisätä kauran tunnettuutta ja tietoisuutta sen 
loistavista, terveellisistä ominaisuuksista.



Viljelijöiden ja viljelyn mahdollisuudet 
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• Kehittää kauranviljelyä – tavoitteena elintarvikkeiden 
raaka-aine

• Lisätä osaamista – olla kiinnostunut ja utelias

• Ottaa uudet satoisat ja laadultaan korkeatasoiset 
lajikkeet käyttöön

• Sitoutua viljelyyn, mutta myös etsiä itselleen paras 
kumppani ja kehittää yhteistyötä


