
Kasviproteiinia Finnamyliltä



Finnamyl Oy
numeroina

105 000 tn  
Perunaa

24 000 tn
Perunatärkkelystä

16 M€

Liikevaihto

Vakinaisia

20
Määräaikaisia

1942
Perustettu

24 1 000 tn
Proteiinia



Miten tähän on tultu?

• Proteiinilaitos valmistui 2015. Elintarvikelaatuisen 
perunaproteiinin valmistuksen oli tarkoitus alkaa heti

• Syksy 2015 kului koeajojen merkeissä
• Syksyksi 2016 prosessi muutettiin rehulaadulle
• 2016 alkaen saatu lähes kaikki proteiini talteen rehulaatuisena, samalla 

kehitetty elintarvikelaatuisen proteiinin prosessia
• Dilemma: syksyllä kun olisi raaka-ainetta, ei ehditä ajaa koeajoja ja keväällä 

kun olisi aikaa ajaa koeajoja, ei ole raaka-ainetta -> kehitys hidasta
• Normaalin yrityksen 12 kk kehitystyö kestää meillä 4 x 3 kk käyntiaika = 4 v
• Kaikki perunaproteiini oli tarkoitus valmistaa syksyllä käyntikauden aikana -> 

etsittiin kasvia jota voidaan prosessoida keväällä kun tehdas tyhjä
• Kevään kasviksi valikoitui härkäpapu monien kokeilujen jälkeen
• Toistaiseksi tehdään elintarvikelaatuisen proteiinin puolivalmiste syksyllä ja 

valmistetaan se loppuun keväällä eli härkäpavulle ei jää paljoa aikaa



Perunaproteiini
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Perunaproteiini
• Neutraali maku – tärkein ominaisuus!
• Kuiva-aine > 90 %

• Proteiinipitoisuus korkea, > 80 %
• 100 % kotimainen raaka-aine
• Vegaaninen

• Gluteeniton 
• Kosher ja halal
• 25 kg paperisäkki, suursäkki
• Erinomainen aminohappokoostumus
• Raaka-aineena vain peruna: sopii lähes kaikille
• Käyttö proteiinilisänä



Käyttökohteet

• Leivonnassa leivän ja keksien proteiinipitoisuuden nostoon
• Gluteeniton leivonta ja muut gluteenittomat tuotteet
• Lihaa korvaavissa tuotteissa proteiinipitoisuuden nostoon
• Kasvipohjaiset meijerituotteet kuten juusto ja levitteet
• Hyvän aminohappokoostumuksen vuoksi välipalatuotteet ja myös paksut 

nestemäiset tuotteet jotka ei läpinäkyviä
• Proteiinipatukat
• Leivitteet paistossa. 



Applikaatioita

• Lusikoitava tuote
• Vuokaleipä
• Keksi



Lusikoitava
tuoteaihio

• Perunaproteiini 20 % + vesi, sekoitus

• Perunaproteiini muodostaa helposti hyvän, 
pysyvän massan

• Lämmitettäessä massa geeliytyy voimakkaasti

• Massan maku on perunamainen, suutuntuma
vähän hiekkainen

• Massan väri on miellyttävä, kypsentäessä väri
taittuu hiukan harmaaseen

• Massaa maustamalla ja värjäämällä lusikoitava
tuote

• Jos yön yli jääkaapissa, pehmeämpi
suutuntuma



Vuokaleipä
tuoteaihio

• Vasemmalla maitojauheella, 
oikealla perunaproteiinilla 
tehty leipä

• Proteiinimäärät vastaavat 
toisiaan

• Ulkoisesti leivissä ei ole isoa 
eroa eikä paistohäviöt eroa 
toisistaan. 



Vuokaleipä
tuoteaihio

• Vasemmalla maitoproteiini, oikealla
perunaproteiini

• Leikkauskuvassa näkyy väriero kypsässä
leivässä

• Leivän maussa ei ole erotettavissa
perunaproteiinin makua

• Kypsennysvaiheessa muodostuu perunalle
ominaista tuoksua mutta valmiissa tuotteessa
haju ei nouse enää pintaan

• Perunaproteiinia sisältävä leipä säilyy
mahdollisesti kauemman tuoreena



Keksi
tuoteaihio

• Perunaproteiinilla leivottu keksi oikealla

• Keksien ravintoarvoissa saatiin proteiinipitoisuutta nostettua hyvin

• Perunaproteiinin vaikutus makuun tai hajuun ei ollut suuri, väriin vaikutus helposti 
havaittavissa

• Suutuntumaltaan keksit hyvin samantapaisia, rakennemittauksen mukaan myös 
samansuuntaisia : rakenne, suutuntuma, maku ja haju hyvin samanlaiset

• perunaproteiinia sisältävät keksit hauraampia 

• ei suurta eroa tuoreena ja kolmen päivän jälkeen. 



Proteiinirikastettu 
Helmi-suurimo



Proteiini-Helmisuurimo

• Valmistetaan perunatärkkelyksestä ja perunaproteiinista = pelkkää perunaa
• Proteiinia 12 %
• Samat käyttökohteet kuin tavanomaisella Helmi-suurimolla -> 

puuro, vanukkaat, ’lisäkeriisi’, laatikkoruuat, patukat
• Kasvimaitoon keitettynä nostaa puuron proteiinipitoisuutta
• Antaa purutuntumaa ruokaan
• Gluteenittomat tuotteet
• Suurkeittiöille, teollisuudelle raaka-

ainetta, ei kuluttajatuote



Härkäpapuproteiini



Härkäpapuproteiini

• Neutraali maku – tärkein ominaisuus!
• Kuiva-aine > 90 %
• Proteiinipitoisuus erittäin korkea, > 90 %
• 100 % kotimainen
• Vegaaninen
• Gluteeniton 
• 15 kg paperisäkki; suursäkki
• Osittain funktionaalinen



Härkäpapu pulppa kuiva-aine 12 %

Härkäpapu tärkkelys

Härkäpapu ja sen eri jakeet

Kuorittu ja jauhettu härkäpapujauho

Kokonaisia härkäpapuja

Härkäpapuproteiini (91 % 
proteiinia kuiva-aineessa) Härkäpapu ravintoliuos



Finnamyl Oy – Härkäpapuproteiini prosessi
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Härkäpapuproteiini
Härkäpavussa on erilaisia haitta-aineita:
• visiini ja konvisiini voivat aiheuttaa hemolyyttistä

anemiaa eli favismia siihen perinnöllisesti alttiille
• tanniinia on erityisesti kuoressa, mutta myös pavun 

sisällä ja se aiheuttaa kitkerää makua sekä tummaa 

väriä tuotteeseen
• Lipoksigenaasi entsyymin inaktivointi estää ’beany

flavor’ia
• Papusokerit aiheuttavat turvotusta ja ilmavaivoja

Nämä haitta-aineet saadaan pesemällä prosessissa 

lähes kokonaan pois



Käyttökohteet

• Leipomotuotteet: leivät, kakut, keksit
• Gluteeniton leivonta ja gluteenittomat tuotteet
• Snack tuotteet, välipalakeksit ja patukat 
• Proteiinijuomat, smoothiet
• Suurusteena keitot, kastikkeet 
• Meijerituotteiden korvikkeet: juustot, levitteet, jugurtit, vanukkaat, jäätelö, 

pakastetut jälkiruoat, maidon korvikkeet, dipit
• Lihankorvikkeet, makkarat ja leikkeleet 
• Proteiinituotteet urheilijoille: jauheet, juomat, vanukkaat, patukat



- ISO 9001-2015

- FSSC 22 000

- Kosher

- Halal

- EU Organic Certificate

- AOECS

Sertifikaatit



Finnamyl Oy

Toimimme vastuullisesti sekä yhteiskunnassa että 
luonnonvarojen käytössä. Tuote- ja 
prosessikehityksessä pyrimme kehittämään 
tuotteita sekä menetelmiä, jotka ovat turvallisia, 
perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja 
edistävät kierrätystä. Teemme kaikkemme 
vähentääksemme tuotantomme 
ympäristökuormitusta: pienennämme syntyvän 
jätteen määrää ja päästöjä ja tehostamme raaka-
aineiden, energian ja muiden voimavarojen 
käyttöä.



© Luonnonvarakeskus

Natiivi kuiva perunatärkkelys, Finnamyl (461 kgCO2-ekv/t)
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Tästä eteenpäin?

• Etusijalla elintarvikelaatuisen perunaproteiinin tuotanto
• Perunassa on paljon muitakin arvojakeita kuin proteiini
• Pulpasta kehitetään perunakuitua. Millaista kuitua käyttäjät haluavat?
• Lannoitejakeessa pieniä mutta kallisarvoisia ainesosia, mutta erotuslaitteistot kalliita
• Elintarvikelaatuisesta perunaproteiinista funktionaalinen versio ns. matalalämpötekniikalla
• Proteiini-Helmisuurimo
• Härkäpapuproteiinin tuotanto käyntiin
• Eli kehitystyö jatkuu…



www.finnamyl.fi

Käythän tykkäämässä:

Kiitos

http://www.finnamyl.fi/

