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Perunat suomalaisia. Tuoreet juurekset satokauden ja saatavuden mukaan suomalaisia tai EU-
alueelta.

Tuoreet kasvikset suomalaisia ja satokauden mukaan myös EU-alueelta.

Pakastekasvikset suomalaisia tai EU-alueelta saatavuuden mukaan.

Marjat suomalaisia tai EU-alueelta saatavuuden mukaan.

Hedelmät satokauden mukaan suomalaisia, EU-alueelta tai muualta.

Tuore leipä suomalaista, pakaste ja kuivaleivät saatavuuden mukaan suomalaista tai EU-alueelta.

Maitotaloustuotteet pääasiassa suomalaisia, yksittäisiä EU-alueelta.

Viljavalmisteet (puurohiutaleet, jauhot, suurimot) suomalaisia.
Pastavalmisteet suomalaisia tai EU-alueelta.
Kasvissäilykkeet suomalaisia tai EU-alueelta.

Tuoreet kanamunat suomalaisia. Kananmunajalosteet( esim. kokomunamassa) suomalaisia tai EU-
alueelta.
Soija ja soijavalmisteet  EU-alueelta. Ei ole käytetty geenimuunneltua soijaa.
Lihavalmisteet valmistettu suomessa tai EU-alueelta.
Kasviproteiinijalosteet (Härkis, Beanit, nyhtökaura) suomalaisia, Quorn EU-alueelta, Tofu on
pääsääntöisesti suomalaista, jonkin verran EU-alueelta.
Säilyke tonnikalan alkuperämaa vaihtelee, kuitenkin vähintään WWFn suosituksen mukaan
keltaisia.



Haasteita sekä mahdollisia kehitystoimia
Satokauden, saatavauuden sekä menekin takia on ajoittain käytettävä EU-alueelta tulevia
tuoreita juureksia. Käytämme kuorittuja juureksia, joka rajoittaa suomalaisten juuresten
saatavuutta.

Satokauden, saatavuuden, hintaerojen sekä suuren menekin takia on ajoittain käytettävä EU-
alueelta tulevia tuoreita kasviksia. Suomalaisten kasvisten hinta talviaikaan on todella korkea.

Suomalaisten pakastekasvisten tarjonta ja saatavuus on rajallinen. Tahtotila olisi käyttää
enemmän suomalaisia pakastekasviksia.
Suomalaisten marjojen korkea hinta rajoittaa käytettävyyttä. Lisäksi saatavuus on rajallista.

Suomalaisista hedelmistä pystytään käyttämään vain omenaa korkean menekin sekä
saatavuuden takia.
Pakasteena käytetään mm. luomuleipää, jota ei suomalaisilta toimittajilta saada.

Eu-alueelta tulevia yksittäisiä tuotteita ei juurikaan löydy suomalaisilta valmistajilta esim.
Parmesan.
Viljasuurimoiden hyödyntämistä riisin tilalla tulevaisuudessa selvitetään.
Luomupastaa ei saa suomalaisena tuotteena.
Tavarantoimittajat kilpailuttavat omia toimittajiaan vuosittain, jolloin valmistumaakin voi
muuttua. Tahtotila olisi käyttää suomalaisia kasvissäilykkeitä (maustekurkku, punajuuri,
kurpitsa).
Jalostettuja suomalaisia kananmunatuotteita on vaikea saada, koska suomalainen
kananmunatuotanto ei riitä kysyntään.
Vähennämme soijan käyttöä asteittain tulevaisuudessa.
Lihataloilla on lihavalmisteiden tuotantoa Suomen lisäksi muissa EU-maissa.
Suomalaisten kasviproteiinijalosteiden käyttöä tullaan lisäämään tulevaisuudessa.

Suomalaisten tonnikalan kaltaisten kalasäilykkeiden valmistus lisääntyy koko ajan Suomessa.
Seuraamme kehitystä ja toivomme tulevaisuudessa ottavamme näitä tuotteita käyttöön.
Huomioiden saatavuus ja hinta.


