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SIAL-näyttely, trendit 

 

Kaija Vesanen 

       

SIAL-näyttelyssä käytiin kahtena päivänä, koko päivä 23.11. ja 25.11.2018 muutama tunti. Jälkim-

mäisen päivän iltapäivä oli huono aika, näyttely oli loppumassa ja esittelijät purkivat jo osastojaan.  

Kävin katsomassa meijerituoteosaston, luomun ja laitteiden lisäksi tarkemmin myös SIAL-innovaa-

tiot ja vaihtoehtoisen ruuan osastot. 

 

Innovaatioissa tuotteita oli kuvailtu erilaisia trendejä kuvaavilla sanoilla; sofistication 16 x, vegan, 

medical 21 x, vegetal 20 x, time saving 6 x, natural 28 x, solidarity 2x, variety of senses 34 x, ecology 

17 x, exotism 2x, easy to handle 5 x, slimness 2x, cosmetic, energy&wellbeing 7x, nomadism. Termit 

on varmaan sen mukaan miten valmistaja on halunnut tuotettaan kuvailla. Vegaanisena tuotteitaan 

kuvaili vain yksi kuvatuista, kasvistuotteita oli enemmän (20), luonnollisuutta (28) ja ekologisuutta 

(17) korostettiin kuten myös ruuan aistittavaa laatua. 

 

Gluteenittomuus, laktoosittomuus, nitriititön, luomu nousivat esille tuotteiden ominaisuuksina. 

Gluteenittomuus oli pinnalla, mutta ei niin vahvana mitä kuvittelin, kävin ehkä väärillä osastoilla. 

Monissa tuotteissa oli yhdistettynä useampi hyvä asia; luomu, gluteeniton ja vegaani, joka onkin kas-

vituotteissa melko helposti yhdistettävissä (esim. Sarchio- tuotteet, joilla näkyy olevan keliakialiiton 

gluteenittoman tuotteen merkki).  

 

Myös matalassa, alle 42 °C lämpötilassa käsiteltyä, ”elävää” raakaravintoa löytyi. Taas oli samassa 

tuotteessa useampi hyvä asia paketoituna, kylmässä prosessoitu, vegaanisertifioitu, gluteeniton, lak-

toositon, ei lisättyä sokeria, luomusertifioitu (LifeFood). 

 

Chilen osastolta löytyi Avenatop  - Patagonian kauraa; puhdasta, maistuvaa.  Tässä puhtaus ei ehkä 

tarkoittanut sitä mitä meillä käsitetään puhdaskauralla.  Pohjoista vastaavalla kuvalla sitäkin markki-

noidaan. 

 

Pohjoinen näyttäisi olevan hyvässä huudossa muutenkin. Viro ja Liettuakin markkinoivat itseään 

pohjoisina ja Wikipediasta katsottuna, pidetään niitä nykyään Pohjoismaina. ”From lithuanian mea-

dows to your table”. Liettuan erikoisuus oli kondensoidulla maidolla/rahkalla täytetyt suklaapatukat, 

joita myydään viileästä. 
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Maitoa saa lehmän, vuohen, lampaan ja puhvelin lisäksi myös mm. manteleista, saksan- ja pistaa-

sipähkinöistä. Myös puuvesiä oli innovaatio-osastolla, raaka-aineena paahdettu tammi, kastanja ja 

akasiapuu ja alkuperämaa ei sen eksoottisempi kuin Ranska. Innovatiivinen oli myös vesikefiiri, ve-

gaaninen ja maidoton inkiväärin tai piparmintun makuinen lähes väritön kreikkalainen juoma. Juota-

vaa oli valmistettu myös mustasta riisistä ja meloneista. 

 

Pellavan siementen jatkojalostuksessa oli menty jyviä ja rouhetta pidemmälle, esillä oli jauhettua 

idätettyä pellavaa luomuna, gluteeniton, kuitupitoinen proteiinin lähde, jossa paljon omega kolmosta 

ja tietenkin vegaaninen. Idätettyinä löytyi myös linssejä, kikherneitä ja kvinoaa. 

 

Crickstart- proteiinipatukoissa yhtenä raaka-aineena oli sirkkajauhe, tämäkin gluteenitonta ja ilman 

meijerituotteita valmistettua. Eli isommalla kerrotaan se mitä tuotteessa ei ole kuin se mitä siinä on. 

Hyönteistuotteita oli aika vähän. 

 

Tonnikalasäilykeitä markkinoitiin markkinoiden matalimmalla elohopeapitoisuudella, kestävästi ja 

delfiineille turvallisesti kalastetuksi, GMO-vapaaksi, käsin pakatuksi, jolloin ravintoaineet ja omega 

3 säilyvät. Lisäksi tuote oli Paleo-sertifioitua, mitä sitten tarkoittaakaan kalalla.   

 

Jo muutama vuosi sitten Anugassa esiteltiin musta valkosipuli, jota jo on näkynyt suomalaissakin 

tuotteissa. Täällä niitä oli nättiin pakkaukseen pakattuna innovaatioitten osastolla, ehkä musta väri on 

tulossa. Muitakin mustia tuotteita oli. Mustalla valkosipulilla tuotteista saa colorant- free -tuotteita.  
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Riisin korvikkeeksi oli tarjolla More Than Rice - riisinjyvän muotoiseksi hiottuja muitten viljojen 

jyviä (riced), kikherneitä, linssejä ja herneitä, ja jälleen gluteenittomia, vegaanisia ja proteiinipitoisia. 

Idän eksotiikkaa oli kimchi-hillo Etelä-Koreasta, fermentoituja kimchia ja soijapaputahnaa.  

 

Espanjalaisten innovaatio oli oliivinsiemenjauho, jossa oli paljon proteiinia, kuitua ja omega 3:a. 

Tuote oli tehty oliivinsäilönnän sivutuotteesta, mutta mihin sitä voisi käyttää? Purkeista päätellen 

aika uusi innovaatio. Ekologisina esiteltiin myös tomaatti-, punajuuri – ja porkkanalevyt, joita voi 

käyttää luonnollisina maku- ja väriaineina ruuassa.  

 

Kaiken mikä kasvaa voi kuivata ja tehdä sipseiksi. Innovaatioissa oli esillä myös sipseiksi kuivatut 

puolalaiset kestomakkaraviipaleet.  Sipsipurkkiin voi pakata myös pieniä kauraleipäviipaleita, joissa 

kauran lisäksi raaka-aineina auringonkukan, pellavan, kurpitsan ja seesamin siemeniä.  

 

Innovaatioihin oli otettu myös omenamehu, jonka valmistajat antavat ekologisen lupauksen; tuotan-

nossa otetaan huomioon mehiläiset ja muut pölyttäjät ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.  

 SIAL-innovaatioiden joukkoon mahtui myös muutama suomalainen tuote; Hätälän loimulohi, jonka 

valmistuksessa oli uutta tekniikkaa, Valion lihattomat ja laktoosittomat Mifu-suikaleet sekä eila lak-

toositon voi ja kaurapohjaiset vaihtoehdot jogurtille (Oddlygood).  

 

Uusia raaka-aineita tuodaan esille, kuten kvinoa, sacha inchi (Inkapähkinä) ja bambu.  

 

Ketsupin tapaisia tuotteita voi valmistaa muistakin raaka-aineista, nimeksi vain joku muu chup-lop-

puinen sana, kuten beetchup tai natchup. Myös levitteiden teko käy mistä vain, kuten agave tai chia. 

Tarjolla oli  myös lasipurkkiin pakattuja mikrossa kuumennettavia keittoja, esim. perunaa ja violettia 

porkkanaa. 

 

Vegaanituotteita oli runsaasti erilaisia, esim. kookosmaitojäätelö, nakkeja, keksejä jne. 

 

Mielenkiintoinen oli myös Kantar TNS:n kartta alueista, joista oli saatavilla innovaatioita  ja trendejä 

koskeva tutkimus. Pohjoismaat olivat tutkimatonta aluetta yhdessä Etelä-Amerikan, Afrikan, Itä-Eu-

roopan ja Keski-Aasian valtioitten, Intian, Australian ja Mongolian kanssa. Näiltä alueilta eivät tren-

dit varmaan sitten nouse tai merkitys ei ole kaupallisesti riittävän suuri. 

 

Esimerkiksi leivontajauheista lueteltiin mitä kaikkea niissä ei ole; gluteeniton, palmuöljytön, gmo-

vapaa, säilöntäaineeton, laktoositon, munaton, ei hydrogenoituja rasvoja. Tuotteet oli tarkoitettu ke-

liaakikoille, joten pakkauksissa oli isolla teksti senza glutine – gluten free (Piaceri Mediterranei). 

 

Nature moi teki vegaanisia tuotteita, joissa ei ollut maidon lisäksi myöskään soijaa, gluteenia, laktoo-

sia, palmuöljyä, mutta vuohenjuuston aromi oli silti yhdessä versiossa, cheddar ja mozzarella toisissa. 
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B12-vitamiini ja kalsium mainitaan pakkauksissa. Nature moin Free from -listassa  oli meijerituotteet, 

laktoosi, soija, palmuöljy, GMO, gluteeni, kolesteroli.  

 

Juustojen seassa oli 100 % kasvipohjainen innovaatio Naturli. Levittyvää kookosöljyä, vegaanista 

kaurajäätelöä, vegaanivoita, vegaanilihaa, vegaanimaitoa manteleista. Vegaanijauheliha oli valmis-

tettu soijaproteiinista ja herneestä, väri oli peräisin punajuuresta ja valkoiset kohdat mantelista, si-

teeksi oli vehnää ja umamimaku saatiin sienistä.  Jauheliha oli aidon näköistä eikä jauhelihapihvin 

maussakaan ollut moittimista. Pakkauksessa tuotiin esiin lihattomuus, GMO-vapaus ja veden säästö. 
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Ecoturca kauppasi gluteenittomia luomujauhojaan; punaisia ja keltaisia linssejä, riisiä, keltaisia ja 

vihreitä herneitä, mungopapuja, kikherneitä. SIAL-innovaatio oli myös kreikkalainen kefiiri, jonka 

erikoisuus taisi olla makeutus stevialla.  Steviaa ei kovin monessa tuotteessa huomannut.  

 

MinusL, laktoositon pitkään säilyvä maito, jossa korkeampi proteiinipitoisuus, MinusL:n plussatuote. 

Luomua oli paljon ja vegeä. Jokunen gluteeniton, sans -tuotteita. Toiset tekevät soijasta lihaa tai jo-

gurttia, toiset markkinoivat soijattomia tuotteita. Pitkään kypsytettyjä juustoja, fetaa, mozzarellaa 

myös puhvelin maidosta. Jogurtteja ei näy dairy-osastolla. Valio tarjosi ratkaisuja globaaleihin ruo-

katrendeihin; korkea proteiinipitoisuus, vähemmän sokeria, laktoositon. 

 

Sveitsiläiset juustonvalmistajat olivat mukana yhteisellä osastollaan, tuotteet ovat erilaisia, eivätkä 

koe kilpailevansa keskenään viennissä. 

 
 

Kuivattuja lisäaineettomia Cheese pop -juustokuutioita oli tarjolla maistettavaksi. Oman teknologian 

kehittäminen kesti kaksia vuotta www.up-grated.com ja www.cheesepop.com. Yritys myy tuotteita, 

ei teknologiaa. Tämäkin oli SIAL-innovaatio ja oikeastikin innovaatio. 

http://www.up-grated.com/
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EU:n rahoittaman kreikkalaisen Fetan markkinointikampanja oli mukana omalla osastollaan ”Enjoy, 

it’s from Europe”. Myös alkuperäsuojatut sinisimpukat Galiciasta Espanjasta olivat näytteillä EU:n 

avustuksella. 

 

Näyttelyalue oli valtava, 10 isoa hallia. Näyttelystä saatu kuva riippuu hyvin paljon siitä mitkä osastot 

kiersi. 
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SIAL-näyttely, ECOTROPHELIA-innovaatiokilpailu 

 

Jari Lehmusvaara 

 

SIAL-messuilla Pariisissa esiteltiin myös ECOTROPHELIA Europe kilpailun parhaita ja innovatii-

visimpia ruoka-alan tuotteita. ECOTROPHELIA kokoaa opiskelijoita Euroopan parhainta yliopis-

toista innovoimaan ruokatoimialalle uusi tuotteita ja toimintamalleja.Konsepti tarjoaa myös avoimen 

innovaatioalustan alan yrityksille, nimeltään ” Innov´in Food”. 

 

ECOTROPHELIA työskentelee läheisessä yhteistyössä mm. ERASMUS+ ohjelmien/hankkeiden 

FOODLAB ja FOOD FOR GROWTH kanssa. Pariisissa esiteltiin nimenomaan ruoka-alan nousevia 

Start-Up yrityksiä ja näiden tuotteita. Näillä toimilla ECOTROPHELIA edistää ruokateollisuuden 

yrittäjyyttä ja kilpailukykyä. Toiminnassa yhdistetään Korkeakouluja ja yliopistoja sekä yrityksiä 

keskenään, jotta lopputuloksena syntyy uusia tulevaisuuden ekoloogisesti kestäviä uutuustuotteita. 

Innovatiivisuus ja tuotekehitys nousee Euroopan melko kypsillä elintarvikemarkkinoille merkitse-

väksi tekijäksi, kun halutaan luoda lisäarvoa koko ruokaketjun toimijoille. 

 

Seuraava luettelo SIALin yhteydessä käytävän innovatiivisuuskilpailun tuotteista antaa hyvän konk-

reettisen kuvan, minkälaiset tuotteet tällä hetkellä nousevat esiin, osallistuvissa 17 maassa: 

 

1. Belgia: BIZZA; terveellinen pizza, jossa taikinaan on käytetty paikallisten panimoiden mäs-

kiä, vierrettä ja oluthiivaa. Mm. taikinan kuitupitoisuus on normaalia korkeampi. 

2. Kroatia: FILIPSOS; Puristettu välipala, jossa mukana maissia, hamppua, kurpitsan siemeniä 

sekä hiivalastuja. 

3. Tanska: CHEESIT! ; Vegaani juusto, joka on valmistettu jauhetuista palkokasveista ja päh-

kinästä. Säilyvyysaika on pitkä, eikä vaadi jäähdytystä. 

4. Ranska: HUSH; Lämpimänä nautittava hedelmä juoma. Valmiiksi kartonkikupissa joka läm-

mitettään mikrossa. Makuina mm. vadelman ja omenan sekoitus. 

5. Saksa: KOF.CO; Aamiaiskeksi, joka saa kofeiiniä Guaranasta ja levistä. 

6. Kreikka: CHESTNICKS; Gluteeniton pikkuleipä, sisältää luomu kastanjaa, inuliiniä ja suk-

laata. 

7. Unkari: BREWBUN; Sämpylä tai leipä, jonka ainesosista 30 % on mäskiä panimoteollisuu-

desta. Kuitupitoisuus ja proteeni sisältö ovat normaalia suuremmat. Hinta on edullisempi kuin 

tavanomaisissa tuotteissa. 

8. Islanti: BREWBAR; Tuote on energiapatukka, joka sisältää mäskiä panimoteollisuudesta. Si-

sältyy mm. kauraa, mantelia, hedelmää ja pähkinävoita. 

9. Italia: SPIRE; Puristettu välipala, joka sisältää sekoituksen riisi- ja hernepohjaisista jauhoista 

ja spiruliinalevästä. 

10. Liettua: BUCKWHEATBAR; Välipalapatukka sisältäen luomu tattaria. 
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11. Hollanti: PANGGIES; Pannukakun valmistukseen käytettävä vihannespohjainen , kuivattu 

esiseos. Tarkoitettu lähinnä lapsille, lisäämään vihannesten syöntiä. 

12. Portugali: BEAN READY; kasvispohjainen muhennos/pata, joka sisältää portugalilaisia kas-

viksia; papuja, sieniä, kaalia ja vegaaneja makkaroita. Kuidun ja proteenin lähde. 

13. Romania: WHOOPIE ICE; Proteenipitoinen jäätelö, joka on tehty herasta, kerman ja hedel-

mien kera. 

14. Serbia: ACORNICO; maitopohjainen kuumakaakaojuoma, johon lisätty tammenterhojau-

hetta. 

15. Slovenia: MOUSSE-HAVE; valikoima vegaani jälkiruokia. Sisältää suklaamoussea ja 

aquafabaa( papumehua) ja hedelmää. 

16. Espanja: ESSENZA DI VEGA; Tuorepastaa, johon käytetty amarantti- ja qinoajauhoja, sekä 

persimonimehun valmistuksen sivutuotetta. 

17. Isi-Britannia: POM PUFFS; Saatavana barbaque-, suola- ja etikanmakuisena. Omenamehu-

pohjainen välipalatuote. 
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Tapaaminen, Ranskan kansallinen kiertotalousinstituutti (Institut national de 

l'économie circulaire) 

 

Maiju Tiiri 

 

Tapasimme keskiviikkona 24.10. iltapäivällä Ranskan kansallisen kiertotalousinstituutin asiantuntija 

Emmanuelle Moesch:in hotellin kokoushuoneessa. Hän kertoi meille kiertotalouden toteuttamisen 

edistämisestä Pariisissa ja laajemminkin Ranskassa. Institut national de l'économie circulaire on 

vuonna 2013 perustettu organisaatio, jonka jäseninä on yhteensä 150 eri yritystä, yliopistoa ja voittoa 

tavoittelematonta organisaatiota. Sen perusti ranskalainen kansanedustaja, poliitikko François-

Michel Lambert, ja hän toimii edelleen organisaation hallituksen puheenjohtajana.  

 

Kiertotalousinstituutti toimii pääasiassa ajatuspajana ja poliittisena lobbausinstituutiona, ja pyrkii toi-

minnallaan edistämään kiertotalouteen siirtymistä Ranskassa sekä tuomaan eri jäsenorganisaatioitaan 

ja valtiollisia organisaatioita yhteistyöhön tehokkaampien kiertotalousprosessien kehittämiseksi. Tär-

keä yhteistyökumppani on Euroopan Unionin komissio sekä komission alaisuudessa toimiva Euro-

pean Circular Economy Stakeholder Platform. Kiertotalousinstituutti toimii pääasiassa Pariisissa, 

mutta kahdeksasta työntekijästä osa työskentelee myös Pariisin ulkopuolella. Tapaamisen aikana Em-

manuelle esitteli kiertotalousinstituutin toimintaa ja sen pääasiallisia kehityskohteita Ranskassa tällä 

hetkellä. Tavoitteena on muuttaa yhteiskunnan rakenteita ja ajattelutapoja kiertotalouden mahdollis-

tamiseksi.  

 

Kiertotalousyhteiskuntaa tavoitellaan pääasiassa kolmen peruspilarin avulla: toimia keskitetään jät-

teiden käsittelyyn ja kierrätykseen, yritysten palvelujen kehittämiseen sekä kuluttajakysyntään vai-

kuttamiseen. Jätteenkäsittely on laaja kokonaisuus, ja laskelmien mukaan jokainen ranskalainen tuot-

taa 5 tonnia jätettä vuosittain. Ranskassa on vasta viime vuosina alettu enemmän kiinnittää huomiota 

orgaanisiin jätteisiin sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Juuri nyt esimerkiksi kotitalouksien 

tuottamaa biojätettä ei lajitella tai käsitellä lainkaan erikseen Ranskassa, vaan se päätyy sekajätteen 

mukana joko polttoon tai kaatopaikoille. Onneksi uuden säädöksen mukaan kuntien on organisoitava 

orgaanisen jätteen keräys ja käsittely vuoteen 2025 mennessä.  

 

Biokaasun tuotanto on viime aikoina alkanut kiinnostaa valtakunnallisesti: suuri kansallinen kaasu-

yhtiö GRDF on ollut kiinnostunut biokaasun tuotannon aloittamisesta ja investointien tekemisestä, ja 

uusia start-up -yrityksiä syntyy alalle koko ajan. Mallia haluttaisiin ottaa mm. Saksasta, jossa biokaa-

sun tuotantoa on kehitetty jo pitkään. Ristiriitojakin on alkanut nousta pintaan: raaka-aineita syntyy 

paljon alkutuotannosta, ja viljelijät haluaisivat pitää niiden hallinnan tiukasti itsellään. Eläinperäiset 

sivutuotteet ovat lisäksi sivutuoteasetuksen piirissä ja niiden käsittely tarkasti säänneltyä, mutta esi-

merkiksi biopolttoaineiden ja öljyjen eristykseen löytyy Ranskastakin kiinnostusta. Todennäköisesti 

ala siis kehittyy ja biokaasun tuotantoyksiköitä noussee Ranskaankin enenevissä määrin lähivuosina.  
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Ruokahävikki on toinen kiertotalouden kehityskohde, johon on vasta nyt viime vuosina alettu kiin-

nittää Ranskassa huomiota. Tämä kytkeytyy kiertotalousinstituutin kolmesta peruspilarista jälkim-

mäisimpään eli kuluttajakysyntään vaikuttamiseen. Erilaisia kuluttajille suunnattuja kampanjoita ruo-

kahävikin vähentämiseksi on toteutettu Ranskassa (esim. Love Your Waste) ja sitä kautta on pyritty 

vähentämään orgaanisen jätteen päätymistä sekajätteeseen tai kaatopaikoille.  

 

Ruokahävikkiä on pyritty ehkäisemään myös lainsäädännöllisin keinoin: uuden lain mukaan kaikkien 

suurimpien elintarvikkeita myyvien vähittäiskauppojen on solmittava sopimus paikallisen ruoka-apua 

vähävaraisille toimittavan yhteisön kanssa kaupan hävikkielintarvikkeiden toimittamisesta ruoka-

avun jakelun piiriin. Mikäli kauppa ei solmi lahjoitussopimusta, sen on organisoitava hävikkiruuan 

käsittely itse, mikä aiheuttaa niille kustannuksia. Tästä on seurannut huomattavia ongelmia, kun mm. 

logistiikkaketjujen hallintaan ei ole ollut niin kaupoilla kuin ruoka-apujärjestöilläkään riittävästi re-

sursseja. Tähän tarpeeseen syntynyt ranskalainen Phenix-niminen start-up -yritys on kehittänyt logis-

tiikan ja ruokalahjoitusten hallintaan digitaalisen alustasovelluksen, jonka avulla logistiikkaa voidaan 

hallita ja suunnitella. Yrityksen toiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin, ja se laajentaa toimin-

taansa vauhdilla. Myös muihin maihin laajeneminen on mahdollista tulevaisuudessa. 

 

Lähiruoka on Ranskassa todella vahva - luomuakin vahvempi - trendi ja lähellä tuotetut elintarvikkeet 

myyvät hyvin. Lähiruuan trendistä kertoo mm. se, että kouluihin haluttaisiin enemmän lähellä tuotet-

tuja elintarvikkeita ja eräällä pienellä paikkakunnalla (Mouente Sartoux, lähellä Cannesia) kaupunki 

on jopa ostanut maata, jolla viljelee ruokaa koulun tarpeisiin. Viime vuosina on alettu puhua yhä 

enemmän myös kaupunkiviljelystä, orgaanisen jätteen kompostoinnista ja hyödyntämisestä kaupun-

geissa paikan päällä siellä, missä sitä eniten syntyy.  

 

Erilaisia yhteisöjä ja start-up-yrityksiä on syntynyt kattoviljelyn ympärille (CitizenFarm, Topager, 

Les Parisculteurs) ja kaupunkimehiläisten kasvatukseen (Happy Culteur) sekä ruokasienten kasva-

tukseen kahvijätteestä (La Boite Champignons). Tällaisiin uudenlaisiin yrityksiin ja toimintamallei-

hin kiertotalousinstituutti haluaisi kannustaa: se liittyy instituutin kolmen kiertotalouden peruspilarin 

edistämiseen (yritysten palvelujen kehittäminen). Ranskassa on vastikään julkaistu kansallinen kier-

totalouden tiekartta, ja uudet, kiertotaloudesta liiketoimintaa tekevät yritykset edistävät tiekartan ta-

voitteiden toteuttamista. 

 

 

 


