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Anuga 2019 messuraportti 
 

 

Anuga-ruokamessut järjestetään joka toinen vuosi Kölnissä, Saksassa ja se on maailman suurin ruoka-

alan messutapahtuma. Vuonna 2019 messut houkuttelivat paikalle noin 7 500 näytteilleasettajaa ja 

yli 170 000 messukävijää. Tänä vuonna Anuga-messut juhlivat lisäksi 100-vuotista historiaansa. 

Suomalaisia ruoka-alan yrityksiä messuilla oli tänä vuonna näytteilleasettajina 17 kappaletta. Suurin 

osa oli esillä Business Finlandin ylläpitämillä Food from Finland-osastoilla, mutta pari yritystä (Atria 

Oyj ja Roberts Oy Ab) oli mukana omilla osastoillaan. Lisäksi suomalainen hyönteisruokayritys Entis 

oli päässyt esille hyönteisalan start-up -yrityksille varatulle näyttelyalueelle. 

 

Trendit  

 

1. Lihaa korvaavat, kasvipohjaiset proteiinituotteet 

2. Vastuullinen ja ekologinen ruoka, vaihtoehtojen tarjoaminen kaikille 

3. Ekologiset pakkaukset ja muovin vähentäminen 

4. Terveyttä ja hyvinvointia edistämään pyrkivät elintarvikkeet 

5. Pienten start-up -yritysten ajattelutapa ja brändi vetoavat kuluttajiin (myös isoilla toimijoilla) 

6. Välipalatuotteiden laaja tarjonta 

 

Vuoden 2019 Anuga-messuilla selkeimmin näkyvissä oleva nouseva elintarvikealan trendi oli ajatus 

vastuullisesta ja ekologisesta ruuasta. Eläinperäisille tuotteille löytyi runsaasti vaihtoehtoja: lihaa, 

kalaa, voita, maitoa, juustoa, jäätelöä ja kananmunia korvaavia kasvipohjaisia tuotteita markkinoille 

tarjoavia yrityksiä tuntui löytyvän miltei joka hallista. Eniten tarjoajia löytyi lihatuotteiden korvaajille 

(Taulukko 1). Monet lihankorvaajia tarjoavista yrityksistä olivat pieniä tai pienehköjä yrityksiä, ja 

erilaisia innovatiivisia start-up-yrityksiä olikin kerätty miltei jokaiseen halliin erityisille start-up -

esittelyalueille. Kasvipohjaisia tuotteita 

tarjoavat start-up-yritykset olivat näillä 

esittelypisteillä niin yleisiä, että eräs 

perinteisiä makkaratuotteita valmistava yritys 

oli joutunut erikseen ylimääräisellä paperilla 

mainitsemaan tuotteidensa sisältävän 

”oikeaa lihaa” (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Makkaroiden mainittiin sisältävän 

”oikeaa lihaa” (real meat). Vasemmalla 

kasvipohjaisia lihan korvaajia valmistavien 

yritysten esittelijät Etelä-Koreasta ja Saksasta. 
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Taulukko 1. Kasvipohjaisia lihaa korvaavia proteiinituotteita Anuga 2019 -messuilla tarjosivat ainakin 

nämä yritykset: 
 

 Yrityksen nimi Tuotteet Pääraaka-aine Maa 

1 Beyond Meat Hampurilaispihvi, makkara keltainen herne USA 

2 Bunte Burger Hampurilaispihvi herne Saksa 

3 DeliChamp  Champilicious -

hampurilaispihvi, suikaleet, 

nugetit 

herkkusieni Hollanti 

4 Frostmeat  PLANTY-OF-MEAT -

hampurilaispihvi ja ”jauheliha” 

ei selkeästi merkitty, 

mainitaan paikalliset 

raaka-aineet ja 

auringonkukansiemen  

Saksa 

5 LINCK Iso valikoima erilaisia pihvejä, 

pyöryköitä, leikkeleitä, 

suikaleita yms. 

suurtalouskeittiöihin 

herne, vehnä, soija Monaco 

6 Lord of Tofu Iso valikoima eri tuotteita 

tofusta, esim. ”kanaa”, ”riistaa” 

ja ”tonnikalaa” 

soija (tofu) Saksa 

7 Moving Mountains 

Foods 

Hampurilaispihvi, bratwurst herne, soija, vehnä Iso-

Britannia 

8 Naturli Hampurilaispihvi, ”jauheliha”, 

makkara, ”kanasuikaleet” 

herne, soija Tanska 

9 Organic Plant Protein Kuivattu, soijarouheen ja -

suikaleiden tapainen valmiste 

suurtalouskeittiöihin (kuva 13) 

herne, härkäpapu Tanska 

10 Prima Klima Foods Hampurilaispihvi, ”jauheliha”, 

makkara, nugetit, leikkeleet, 

”kalapuikot” 

kikherne, härkäpapu, 

herne, 

auringonkukansiemen 

Saksa 

11 Rømer Vegan Organic Makkara, falafelpyörykät, 

hampurilaispihvi 

ei merkitty tarkasti,   

”ei soijaa” 

Tanska 

12 The Meatless Farm ”Jauheliha”, hampurilaispihvi soija, herne Iso-

Britannia 

13 Veganz Iso valikoima erilaisia 

vegaanisia tuotteita, mm. 

”kalapuikot”, pihvit, leikkeleet, 

schnitzelit, ”graavilohi” 

 

vehnä, soija, merilevä Saksa 
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 Yrityksen nimi Tuotteet Pääraaka-aine Maa 

14 Vegefarm Corp. Vegaaniset ”katkaravut”, 

”mustekala” ja paljon muitakin 

”mereneläviä” sekä laaja 

valikoima pihvejä ja pyöryköitä 

hera, soija, vehnä, 

siitakesienet 

Taiwan 

15 Vegini Hampurilaispihvi, suikaleet, 

kuutiot, paneroidut pihvit 

herne Itävalta 

16 Verso Food Beanit -suikaleet herne, härkäpapu Suomi 

17 Who’s Jack Suola- tai sokeriliemeen 

säilötyt jakkihedelmän palat 

jakkihedelmä 

(jackfruit) 

Saksa 

18 Zikooin Company Unlimeat -hampurilaispihvi, 

suikaleet, aasialainen myky 

kokojyväriisi, 

pähkinät, kaura 

Etelä-Korea 

 

Kasvipohjaisilla tuotteilla pyrittiin korvaamaan myös muita eläinperäisiä tuotteita kuin lihaa tai 

lihajalosteita. Useampikin yritys tarjosi vegaanista juustoa, jonka raaka-aineena oli käytetty cashew-

pähkinöitä. Cashew-pähkinöitä oli käytetty myös jogurtin kaltaisen vegaanisen välipalan raaka-

aineena (Kuvat 2 ja 3). 

 

 

Kuvat 2 ja 3. Happy Cashew -yritys valmistaa vegaanista juustoa ja jogurttia cashew-pähkinöistä. 

 

Vastuullisuuden teemat näkyivät sekä monenlaisten ilmastoystävällisten tuotevaihtoehtojen kirjona 

että myös perinteisempien yritysten brändeissä ja viestinnässä. Useat liha-alan toimijat korostivat 

messuosastoillaan muun muassa eläinten hyvinvointia, tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja tuotannon 

kestävyyttä varsinkin naudanlihan kohdalla (Kuvat 4 ja 5).  
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Kuvat 4 ja 5. Monet liha-alan yritykset korostivat messuviestinnässään vastuullisuusteemoja. 

 

Italian vanhin juustoa ja voita valmistava yritys Brazzale jopa markkinoi määrittäneensä ensimmäisenä 

maailmassa eräälle juustolleen vesijalanjäljen sekä kompensoineensa koko tuotantonsa 

hiilijalanjäljen. Yritys korosti viestinnässään, että koko organisaation tuottamat kasvihuonepäästöt oli 

laskennallisesti kompensoitu metsänistutushankkeella Brasiliassa (Kuva 6). 

 

Muita vastuullisuustrendiä ilmentäviä yrityksiä 

messuilla edusti lisäksi esimerkiksi acai-

marjoista valmistettuja smoothieita ja pyreitä 

valmistava The Rainforest Company. Acai-

marjat kasvavat Etelä-Amerikan sademetsissä, 

ja marjojen tuotto mahdollistaa paikallisille 

ihmisille elannon saamisen metsästä sen sijaan 

että sademetsiä hakattaisiin karjan laitumiksi. 

Myös elintarvikkeiden pakkausmateriaalien 

ekologisuudesta ja muovin vähentämisestä 

nähtiin esimerkkejä muovin määrän 

vähentämiseen pyrkivissä lihapakkauksissa, 

pahvisissa pakkausratkaisuissa ja helposti 

pakkauksesta irrotettavana erillisenä 

muovikalvona (Kuvat 7, 8 ja 9). 

 

Kuva 6. Italian vanhin juustola mainosti hiilipäästöjen 

kompensaatiota ja vesijalanjälkilaskelmia. 
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Kuvat 7, 8 ja 9. Ekologiset, pahviset pakkaukset ja muovin vähentäminen tulivat messuilla esille. 

 

Jo mainittujen vastuullisuustrendien rinnalle Innova Market Insights -konsulttiyhtiö oli koonnut 

messuille katsauksen kovimmista elintarvikealan nousevista trendeistä. Ekologisten tuotteiden ja 

pakkausten sekä tuotantoketjun läpinäkyvyyden lisäksi katsauksessa painotettiin kuluttajien 

kiinnostusta yksilöllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ruokavalintoihin. Yksi esimerkki tästä 

hyvinvointitrendistä oli kuitujen käytön lisääntyminen erilaisissa elintarvikkeissa ja ravintolisissä. 

Toinen esimerkki näkyi myös messuosastoilla: kollageenia sisältävät ravintolisät ovat viime aikoina 

nostaneet suosiotaan, ja erilaisia kollageeni-ravintolisiä ja energiapatukoita onkin runsaasti 

markkinoilla. Niiden luvataan edistävät mm. nivelten, hiusten ja ihon terveyttä. (Kuvat 10, 11 ja 12) 

 

                                                                                       Kuvat 10, 11 

                                                                                       ja 12.  Esillä  

                                                                                      messuilla oli  

                                                                                      laaja 

                                                                                      valikoima eri 

                                                                                      kollageeni- 

                                                                                      valmisteita  

                                                                                      esimerkiksi 

                                                                                      kanan ja  

                                                                                      lehmän luista 

                                                                                      sekä Pohjan-  

                                                                                      meren 

                                                                                      turskasta. 
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Muita esille nostettuja trendejä elintarvike-

alalla olivat pienten brändien ja start-up -

yritysten kiinnostavuuden nousu kuluttajien 

keskuudessa sekä välipalatuotteiden 

valikoiman ja kysynnän kasvun jatkuminen. 

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia 

uusista ruokainnovaatioista, pienistä 

elintarvikealan start-up -yrityksistä, luomusta 

ja paikallisesti pienissä erissä tuotetusta 

lähiruuasta, sillä se mielletään eettisemmäksi 

ja yksilöllisemmäksi kuin ”bulkkituotanto”. 

Tämä kiinnostus on kannustanut myös 

suurempia yrityksiä luomaan uusia, pienen 

yrityksen tuotteilta vaikuttavia brändejä ja 

tuotesarjoja. Välipalatuotteiden kysynnän 

kasvu taas on edelleen kannustanut yhä 

uudenlaisten ja monipuolisempien tuotteiden 

innovointiin. Ekologisuus näkyy myös näissä 

tuotteissa: esimerkiksi tanskalainen Organic 

Plant Protein markkinoi messuilla herneestä 

kehittämiään snack-tuotteita (Kuva 13). 

Kuva 13. Herneestä, härkäpavusta ja kaurasta  

kehitettyjä kuivia proteiini- ja välipalatuotteita. 

 

Innovaatiot 

 

Messuilla oli esillä tietenkin myös laaja kattaus 

uusimpia elintarvikealan innovaatioita ja 

tuotteita. Myös näissä uutuustuotteissa 

näkyivät vastuullisuus-, terveys- ja 

välipalatrendit. Vastuullisuusteeman pioneeri-

yrityksenä profiloitunut Beyond Meat esitteli 

messuilla uusinta innovaatiotaan: ilman munia 

tuotettua kasvipohjaista munakokkelia. 

Raaka-aineena on mungopapu, ja kokkelia voi 

paistaa lorauttamalla pannulle nestemäistä 

tuotetta suoraan pullosta (Kuva 14).  

          Kuva 14. Beyond Meatin kasvipohjainen munakokkeli. 
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Maitotuotteiden korvaajaksi oli messuilla tarjolla laajasti kasvipohjaisia uutuustuotteita. 

Yhdysvalloissa toimiva yritys Fora Foods markkinoi messuilla kasvipohjaista Faba-butter -”voita”, 

jonka raaka-aineena käytetään aquafabaa eli kikhernelientä (Kuva 15). Tanskalainen kasvipohjaisiin 

elintarvikkeisiin erikoistunut yritys Naturli oli näilläkin messuilla liikkeellä laajalla tuotevalikoimalla: 

lihankorvikkeiden lisäksi esittelyssä oli mm. vegaanista jäätelöä ja kaurajuomaa maidon korvikkeeksi 

(Kuva 16). Kaurajuomia löytyi myös usealta muulta yritykseltä: muiden muassa brittiläinen Glebe Farm 

Foods ja saksalainen Berief maistattivat messuilla omia kaurajuomiaan.  

 

Kuvat 15 ja 

16. Kasvi-

pohjaista 

voita (vasen 

kuva) sekä 

kaurajuoma 

ja jäätelöä 

(oikealla) 

tarjosivat 

Fora Foods 

USA:sta 

sekä Naturli 

Tanskasta. 

 

 

 

Vastuullisuustrendiin oli vastattu myös 

innovoimalla uutuustuotteita, joissa lihan 

määrää oli vähennetty tavanomaisesta. 

Hollantilainen Diviande / Jan Zandbergen 

esitteli messuilla FiftyFifty -valmisruokasarjaa, 

jossa annoksista puolet oli lihaa, puolet 

kasviksia (Kuva 17). Irlantilainen Bord Bia taas 

esitteli hampurilaispihvejä, joissa oli käytetty 

70% naudanlihaa ja lisäksi 30% kvinoaa ja 

punajuurta (Beefroot Burger) tai herkkusieniä 

(Moo-shroom Burger). 

            Kuva 17. Puolet kasviksia ja puolet lihaa sisältävä  

           ”FiftyFifty” – valmisruokatuote. 

 

 



 

 

     

        Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatioympäristö  
                     ja kestävä uudistuminen - INNOKIERTO 
 

 

 

 

9 
 

Eräs terveystrendiin vastauksen luonut yritys on Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimiva Keto Pint, joka 

valmistaa sokerittomia, vähähiilihydraattisia ja ketogeeniseen ruokavalioon soveltuvia jäätelöitä. 

Israelilaisen Yofix Probiotics -yrityksen uutuustuotteena taas oli probiootteja sisältävä ja 

terveysvaikutteinen, täysin kasvipohjainen ja soijaton ONLY-kaurajogurtti. 

 

Välipalatrendiin vastasivat uutuustuotteillaan monet yritykset. 

Brittiläinen yritys The Protein Ball Co. tarjoaa nimensä mukaisesti 

proteiinipitoisia, pallon muotoisia välipalatuotteita, joista osa on 

vieläpä valmistettu maitoteollisuuden sivuvirrasta herasta (Kuva 18). 

Näkyvästi välipalatuotteiden kategoriassa olivat esillä myös erilaiset 

hyönteisproteiinituotteita markkinoille tarjoavat yritykset, ja erilaisia 

hyönteispatukoita, -keksejä ja -suklaata esittelivät messuilla 

esimerkiksi yritykset nimeltä SENS, Insnack, Eat Grub, Wholi Foods ja 

suomalainen Entis. Hyönteisproteiinista oli välipalatuotteiden lisäksi 

valmistettu myös hampurilaispihvejä (Bold Foods), pihvejä ja 

makkaroita (Bug Foundation) sekä pyöryköitä (Essento Food Ag). 

 

Kuva 18. Herasta valmistettuja 

proteiinivälipalatuotteita. 

 

Myös eksoottisempia raaka-aineita oli käytetty 

messuilla innovatiivisella tavalla. Esimerkiksi 

merilevää oli käytetty tanskalaisten 

kasvipohjaisten Rømer Vegan Organic -

bratwurstien kuoressa ”napsahtavan” suu-

tuntuman aikaansaamiseksi (Kuva 19). 

Norjalainen Lofooteilta lähtöisin oleva yritys 

Lofoten Seaweed Company käyttää merilevää 

innovatiivisesti osana tuotteitaan: sitä lisätään 

suklaaseen ja myydään myös mausteena suolaan 

sekoitettuna. Merilevän terveysvaikutuksia 

korostetaan ja tuotteita markkinoidaan ”meren 

tarjoamana superfoodina” (Kuva 20). Mausteiden 

ja yrttien kategoriassa tanskalainen Liquid Herbs 

Company on brändännyt luomuyrttinsä 

”nestemäisinä mausteina”, joissa yrttien tuore 

maku säilyy kuivattuja mausteita pidempään. 

                   Kuvat 19 ja 20. Merilevätuotteita: suola-merilevä 

               -maustetta ja merilevästä tehtyjä makkaran kuoria. 
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Suomalaiset yritykset esillä 

 

Suurin osa suomalaisista yrityksistä oli tänä vuonna messuilla mukana Business Finlandin 

pystyttämillä Food from Finland -messuosastoilla. Suuremmalla osastolla, joka sijaitsi muidenkin 

maiden maakohtaisia esittelypisteitä sisältävässä hallissa, esittelivät tuotteitaan mm. Apetit Oyj, 

Raisio, Verso Food, Helsingin mylly, Nordqvist Oy, Savuhovi Oy, Kouvolan lakritsi Oy ja Osuuskunta 

Maitomaa (Kuva 21). Monet yritykset brändäsivät tuotteitaan arktisuudella ja puhtaudella, ja kaura 

oli raaka-aineena näyttävästi esillä. Apetit esitteli messujen trendien mukaisesti vegepitsaansa sekä 

uutuustuotteena lanseerattuja, vegaanisia ja gluteenittomia paneroituja kukkakaalinugetteja. Verso 

Food esitteli juuri markkinoille lanseerattuja Beanit-härkäpapusuikaleita. Nordqvistin 

teepakkauksissa oli otettu käyttöön uusi hiilineutraaliudesta kertova pakkausmerkintä. Helsingin 

Mylly houkutteli mukaansa ”kauraseikkailulle” (engl. ”oatventure”, Kuva 22). 

Kuvat 21 ja 22. Useimmat suomalaisyritykset olivat näyttävästi esillä Food from Finland -osastolla. 

 

Toinen Food from Finland -messuosasto löytyi maitotuotteiden hallista, ja siellä olivat esillä 

Jokilaakson Juusto sekä Juustoportti. Jokilaakson juusto markkinoi vegaanisia ILO-tuoteperhettään, 

johon kuuluu valikoima erilaisia hummuksia ja vegaanista juustoa. Juustoportti oli niin ikään 

näyttävästi vegaanisella kaurajuomallaan esillä. Uusia, markkinoille tulevia tuotteita Juustoportilta 

olivat kaurapohjaiset jugurtit, creme fraichet ja kylmät kahvijuomat. Juustoportti esitteli messuilla 

paitsi tuotteitaan, myös uutta, vientimarkkinoita ajatellen rakennettua Friendly Vikings -brändiään. 

Sekin viittaa pohjoisuuteen ja pyrkii hyödyntämään skandinaavista mielikuvaa puhtaasta luonnosta 

ja raaka-aineista.  
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Kuvat 23 ja 24. Maitotuotteiden hallissa suomalaiset yritykset korostivat skandinaavisuutta. 

 

Suomalaisista yrityksistä vain kaksi oli 

pystyttänyt messuille omat osastonsa: Atrian 

osasto löytyi yhdestä lihahalleista ja Roberts 

Oy Ab luomutuotteiden hallista (Kuvat 25 ja 

26). Atrian osastolla kävi kova kuhina, ja 

suomalaiset lihatuotteet selvästi kiinnostivat 

vientimarkkinoilla. Myös Robertsin osastolla 

riitti kiinnostunutta väkeä, ja yhtiön mm. 

mustikasta, puolukasta, karpalosta ja tyrnistä 

valmistettujen Berrie-marjatuotteiden 

mainostettiin olevan peräisin ”maailman 

puhtaimmasta kasvuympäristöstä”. 

 

Suomalainen hyönteisalan start-up -yritys 

Entis oli myös mukana Anuga-messuilla omalla 

näyttelypöydällään osana yhtä pienyrityksille 

varatuista teema-esittelyalueista. Entiksen 

sirkkasuklaat olivat esillä myös Anugan 

innovatiivisia uutuustuotteita sisältävällä Taste 

Innovation Show -alueella. 

 

             Kuvat 25 ja 26. Atrian ja Roberts Berrien omat osastot. 
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Asiantuntijaseminaarit 

 

Messuilla järjestettiin myös elintarvikealan asiantuntijaseminaareja monenlaisista aiheista. 

Mielenkiintoisimpien puhujien joukkoon kuului yhdysvaltalaisen Beyond Meat -yrityksen Chief 

Growth Officer Chuck Muth, joka kertoi yhtiön strategiasta ja viimeaikaisesta menestyksestä. Beyond 

Meat valmistaa erilaisia lihaa ja muita eläinperäisiä elintarvikkeita korvaavia kasviperäisiä tuotteita, ja 

tunnetuin tuote on nyt Suomessakin myynnissä oleva hampurilaispihvi. Tuotteet ovat soijattomia ja 

vegaanisia, mutta sitä ei millään muotoa markkinoinnissa korosteta – Beyond Meat kun haluaa 

ensisijaisesti palvella suurta ”fleksaamiseen” eli lihankulutuksen vähentämiseen pyrkivää sekasyöjien 

joukkoa pienen marginaalisen vegaaniryhmän sijaan. Tuotetta markkinoidaan paitsi ekologisilla 

argumenteilla, varsinkin Pohjois-Amerikassa myös terveysnäkökohdilla. Näistä syistä Beyond Meat 

on käyttänyt mainonnassaan paljon esimerkiksi tunnettuja urheilijoita. 

 

Beyond Meatin hampurilaispihvien pääraaka-aine on keltainen herne, joka ostetaan pääasiassa 

Ranskasta. Soijaa ei kuluttajien kielteisten asenteiden takia käytetä lainkaan raaka-aineena. Tällä 

hetkellä hinta on vastaavaa lihaisaa hampurilaispihviä korkeampi, mutta tavoitteena on saada hinta 

perinteisten pihvien tasolle 

seuraavan viiden vuoden aikana. 

Avainasemassa yhtiön kasvussa on 

Muthin mukaan ollut se, että yhtiö 

on koko ajan vaatinut 

hyllypaikakseen kaupassa 

lihahyllyn, eikä erillistä 

kasvisvaihtoehtojen hyllyä. 

Tuotteet on ehdottomasti haluttu 

tarjota kuluttajille vaihtoehtona 

lihalle samasta hyllystä kuin mistä 

lihatuotteetkin löytyvät – mikä ei 

ole ollut helppoa, mutta missä on 

lopulta onnistuttu. 

Kuva 21. Beyond Meatin Chuck Muth esitteli yhtiön strategiaa. 

 

Björn Witte Foods Unitedilta esitti laajemman katsauksen vaihtoehtoisten proteiinien tuotantoon ja 

innovaatioihin nykyisillä elintarvikemarkkinoilla. Hän totesi, että uusia ja pieniä start-up-yrityksiä on 

syntynyt eri maihin lukuisia, ja nyt kuluttajakiinnostus lihaa korvaaviin tuotteisiin alkaa olla jo niin 

huomattavaa, että myös suuremmat ja perinteiset elintarvikeyhtiöt ovat käynnistäneet joko omat 

tuotekehitysprosessinsa vaihtoehtojen kehittämiseksi tai ostaneet lupaavia, pienempiä yrityksiä 

osaksi yhtiötä. Esimerkkejä löytyy useita: Nestle on aloittanut omien vegaanisten lihankorvikkeidensa 
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sekä pähkinäpohjaisen ”maitonsa” kehittämisen, Unilever osti Vegan Butcher -yrityksen, 

Yhdysvaltojen suurin lihatalo Tyson on ilmoittanut tuovansa markkinoille oman vegaanin 

proteiinituotteensa, Danone tavoittelee kasvipohjaisten tuotteidensa liikevaihdon triplaamista 

vuoteen 2025 mennessä ja saksalainen siipikarjatalo PHW osti SuperMeat-yrityksen. Nähtävissä on, 

että koska siipikarjan ja varsinkin broilerin kulutus on muista lihatuotteista poiketen edelleen kovassa 

kasvussa, myös lihan korvaajien markkinoille on odotettavissa yhä enemmän broilerin tapaisia 

kasvipohjaisia tuotteita. Useimpien korvaavien tuotteiden raaka-aineena käytetään herneproteiinia, 

jonka hinta määräytyy tällä hetkellä rehumarkkinalla. Witte maalailikin alkutuottajia miellyttäviä 

ennusteita herneproteiinin hinnannoususta tulevaisuudessa. 

 

Kolmas mielenkiintoinen puheenvuoro kuultiin keinolihaa kehittävän hollantilaisen Meatable-

yrityksen toimitusjohtajalta Krijn De Noodilta. Laboratoriossa naudan ja possun lihassoluista 

kasvatettuja hampurilaispihvejä on jo onnistuttu kasvattamaan, mutta niiden hinta ei vielä ole 

tavallisen kuluttajan ulottuvilla. Meatable kehittää parhaillaan omaa laboratoriolihapihviään, ja vision 

mukaan seuraavilla Anuga-messuilla vuonna 2021 voisi prototyyppejä olla jo messuvieraiden 

maisteltavana. Ensimmäinen teollisen mittakaavan tuotantolaitos voitaisiin perustaa jo viiden vuoden 

päästä vuonna 2024. Raaka-aineena ovat lihaskantasolut, mutta hyvään makuun tarvitaan myös 

rasvasoluja, ja niitä Meatable pyrkii myös tuomaan tuotteeseensa. 

 

 


