


JOHDANTO

Jokainen ihminen, aika ja paikka ovat erilaisia. Sinä et ole äitisi, lauantai ei ole 
maanantai eikä Nilsiä Punavuori. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta – siksi 
jokainen K-ruokakauppa on erilainen, asiakkaidensa näköinen. 
 
K-ruokakaupat kuuntelevat kuluttajan tahtoa, asiakkaidensa toiveita. Miltä näyttävät 
suomalaiset ostoskorit vuonna 2017? Mitkä ruokaan liittyvät ilmiöt kiinnostavat 
suomalaisia nyt ja ensi vuonna? Eroavatko Itä-Suomen ja länsirannikon ruokapohdinnat 
toisistaan? Näihin kysymyksiin olemme etsineet vastauksia.
 
Olemme tehneet päivittäistavarakaupan asiantuntijoiden, kauppiaiden, 
tavarantoimittajien ja K-Plussa-asiakkaiden keskuudessa laajan tutkimuksen ensi 
vuoden ruokaan liittyvistä trendeistä. K:n Ruokailmiöt 2017 -raportti kertoo, mitä 
suomalaiset haluavat syödä nyt ja ensi vuonna, mitä ruokavalioita noudatetaan ja mitä 
ruokaa ostetaan.
 
K – Jotta kaupassa olisi kiva käydä
 
Tämän tutkimuksen data on kerätty Keskon Plussa-kannasta lokakuussa 2016  (n=1111). Tutkimuksen on toteuttanut Frankly Partners.   



2016

MARRASKUU
K-Ruoka Awards palkitsi vuoden uutuustuotteeksi Fazer 
juuresleivät ja vuoden ruokailmiöksi Nyhtökauran. 
Pesolan pihvilihasta tuli vuoden lähituottaja ja Teppo Ylä-
Hemmilästä vuoden paikallinen ruokavaikuttaja. 

2016

LOKAKUU
Sesonkisyöminen on suomalaisten 
mieleen. Esimerkiksi kurpitsojen 
myynti on viimeisen seitsemän 
vuoden aikana kuusinkertaistunut.

2016

TAMMIKUU
 Joulun herkuttelujen jälkeen syötiin terveellisesti. Vuoden 
alussa sitrushedelmien sesonki on parhaimmillaan. Sitruksia 
myydään sitä enemmän mitä kylmempää ja pimeämpää on. 
Pussikeittokuurit eivät enää käyneet kaupaksi.

2016

MAALISKUU
Pääsiäinen on vuoden toiseksi suurin 
ruokajuhla, joka lisää ruokakauppojen myyntiä 
20 prosenttia. Karitsaa ja lammasta myytiin 
pääsiäisen aikaan noin 115 000 kiloa.

2016

ELOKUU
Ruokahävikki puhutti hävikkiviikolla. Noin 
90 % K-ruokakauppiaista lahjoittaa ruokaa 
hyväntekeväisyyteen.

2016

SYYSKUU
Suomen tunnetuin oma merkki Pirkka juhli 30-vuotista 
taivaltaan. Asiakkaiden tuotetoiveissa näkyvät 
ruokatrendit: myös omiin merkkeihin toivotaan 
gluteenittomia, maidottomia tai vegaanisia tuotteita.

Sunnuntaista on tulossa normaali 
kauppapäivä, jolloin tehdään 
tulevan viikon isommat ostokset.

K-Ruoka-mobiilisovelluksen on 
ladannut jo 400 000 suomalaista. 
Sovellus helpottaa arjen 
ruokaostoksia ja kaupassakäyntiä.

”Vegaanituotteiden tila 
nelinkertaistettiin. Osasto on 
hyvällä paikalla sisääntulon 
yhteydessä.” 
Veli-Pekka Hussi,  
K-supermarket Manhattan

2016

TOUKOKUU
Kesän trendejä olivat savustus 
ja kasvisten grillaus, suosiotaan 
kasvattivat myös luulliset lihat 
sekä suomalaiset kalat.

2016

HUHTIKUU
Nyhtökaura  
vietiin  
käsistä. 

2016

HEINÄKUU
Pienpanimo- ja erikoisoluiden myynninkehitys oli alkuvuonna 
yli 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna.  Myös 
alkoholittomat drinkit eli mocktailit kasvattivat suosiotaan. 
Miksereiden myynti kehittyi alkuvuonna yli 30 prosenttia. 

2016

KESÄKUU
Kasvisbuumi kiihtyi, K-ruokakaupoissa 
kasvisruokien myynti on kasvanut räjähdysmäisesti. 
K-ryhmän kaupoissa testattiin vegehyllyä, johon 
kootaan kasviproteiinituotteet. 

SU2016

HELMIKUU
Ystävänpäivän viikolla kukkien myynti tuplaantui. Ostetuimpia 
kukkia olivat tulppaanit ja ruusut, mutta suosittuja olivat 
myös sidotut kukkakimput. Makeisten myynnissä korostuivat 
sydämenmuotoiset tuotteet ja kauniit konvehtirasiat.

VUODEN 2016 PUHEENAIHEET



SUOMALAISET 
RUOKAILMIÖT 
Ruokailmiöistä hyvinvoiva arki ja tiedostava kuluttaminen ovat 
olleet jo pitkään läsnä suomalaisten arjessa. Ne ovat edelleen 
keskeisessä roolissa arjen ruokavalintoja tehdessä. Uudemmat, 
toistaiseksi vielä pienempää joukkoa koskettavat ruokailmiöt, 
ovat enemmän tunteisiin vetoavia ja elämyksellisiä. 

NOPEASTI VALMISTA

HYVINVOIVA ARKI

TÄSMÄHYVINVOINTI

RUOKAHIFISTELY

RUOKASEIKKAILUT

TIEDOSTAVA KULUTTAMINEN

MINÄ

ME

JÄRKEVYYS,
RATRIO

ELÄMYKSET,
TUNNE



ELÄMYKSELLISET JA TUNTEISIIN VETOAVAT 
RUOKAILMIÖT KASVAVAT ENITEN

NOPEASTI VALMISTA
X 1,8

TÄSMÄHYVINVOINTI
X 2,2

RUOKAHIFISTELY
X 3,4

RUOKASEIKKAILUT
X 2,1

MINÄ

JÄRKEVYYS,
RATRIO

ELÄMYKSET,
TUNNEHYVINVOIVA ARKI

X 1,2

TIEDOSTAVA KULUTTAMINEN
X 1,3

ME

Suurimmat ruokailmiöt ovat saavuttaneet jo 
vakiintuneen aseman suomalaisten keskuudessa. 
Vakiintuneet ruokailmiöt elävät tässä päivässä 
uusien ruokailmiöiden kautta. Esimerkiksi 
hyvinvoivasta arjesta on omaksi ilmiökseen 
erkaantunut täsmähyvinvointi.

Kerroinluku kuvaa kasvupotentiaalia, 
eli kuinka paljon kiinnostuneita on verrattuna 
jo aktiivisiin asiakkaisiin.



TIEDOSTAVA 
KULUTTAMINEN

Tiedostava kuluttaminen 
koskettaa ihmisiä ympäri 
Suomen. Alailmiöistä eettisen 
ruoan suosiminen kasvaa 
erityisesti Helsingissä ja 
Uudellamaalla ja hävikkiruoan 
ja fiksun kuluttamisen ilmiöt 
idässä ja pohjoisessa.  

Järkevä kuluttaminen on 
saavuttanut vahvan aseman. 
Epävarmoina aikoina ja muutosten 
keskellä ruoka on myös keino 
hakea juurevuutta, keino vaikuttaa 
ja tehdä hyvää. Tähän ilmiöön 
kuuluvat esimerkiksi lähiruoan ja 
eettisen ruoan suosiminen.

Ruokahävikin vähentäminen on 
fiksun ihmisen fiksuja tekoja, jolloin 
hyvää ruokaa ei haaskata. Tähän 
pyrkii jo suuri joukko suomalaisia, 
eikä ilmiö ole vielä hiipumaan päin. 

Suomalaiset suosivat jo nyt 
kotimaista ja lähellä tuotettua 
ruokaa. Lähiruoka kiinnostaa suurta 
joukkoa vielä ensi vuonnakin. 

Eettisen ja erityisesti ympäristöä 
vähemmän kuormittavan ruoan 
käyttöä halutaan lisätä selvästi 
nykyisestä. 

47% 34% 19%

RUOKAHÄVIKIN 
VÄHENTÄMINEN

ALAILMIÖT:

LÄHIRUOKA EETTINEN RUOKA



”Lähiruoka on pysyvä ilmiö, 
ollut jo kymmenen vuotta. 
Tarinat myyvät. 
Sami Hertell, 
K-citymarket Nummela

TIEDOSTAVIEN KULUTTAJIEN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

56% 33%46% 25%52% 30%45%
LÄHILEIPOMOIDEN 
LEIVÄT

KOTIMAISET 
LUOMUTUOTTEET 

PIENTUOTTAJIEN 
TUOTTEET

HÄVIKKIRUOKALÄHITUOTTAJAN  
LIHA

YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISET  
TUOTTEET

KOTIMAISESTA RUKIISTA 
VALMISTETUT LEIVÄT

TIEDOSTAVA 
KULUTTAMINEN

”Suomalainen ruoka on 
konstailematonta ja se myy 
hyvin. Raaka-aineiden pitää 
olla hyviä ja laadukkaita.”
Mika Timonen, K-citymarket Itäkeskus

”Hedelmissä ja 
vihanneksissa Reilun kaupan 
tuotteiden, erityisesti 
banaanin, myynninkasvu on 
ollut voimakasta.”
Ari Akseli, Keskon päivittäistavaratoimialan 
tavarakaupan johtaja

”In Sweden sustainability is 
an important driver for many 
big phenomenons, like the 
rise of ”veggie”. Veggie is 
not an alternative market 
anymore, but very much in 
the highlight.” 
Market & Consumer Insight, ICA Sverige AB 



NOPEASTI  
VALMISTA

Arjen helpottaminen on tärkeä 
ruokailmiö, mutta se herättää myös 
ristiriitaisia tunteita. Keinoja arjen 
helpottamiseksi etsitään, mutta niitä 
ei aina haluta myöntää. Nopeasti 
valmistuville ruoille sekä puolivalmiille 
tuotteille riittää kysyntää 
jatkossakin. Tuotteiden myyntivaltit 
tulevat kuitenkin todennäköisesti 
olemaan enemmän elämyksellisiä 
kuin järkiperäisiä. Ilmiö kasvaa 
todennäköisesti enemmän kuin mitä 
ihmiset antavat ymmärtää. 

Lähes kaikki suosivat jossain 
määrin jo nyt arkea helpottavia ja 
nopeuttavia ratkaisuja. Ilmiö elää ja 
voi hyvin jatkossakin. 

Arkena suositaan jo nyt 
ruokia, jotka ovat pöydässä 
”15 minuutissa”. Ilmiö kasvaa 
maltillisesti.  

Puolivalmiit ovat arkea nopeuttava 
ratkaisu, mutta lisää nopeuttavia 
keinoja kaivataan. Potentiaalia 
on erityisesti terveellisissä 
sekä laadukkaiksi koetuissa 
puolivalmisteissa. 

ARJEN HELPOTTAMINEN

ALAILMIÖT:

”15 MINUUTTIA” PUOLIVALMIIT

38% 18% 17%

Arkea helpottavia ja 
nopeuttavia ratkaisuja 
kaivataan kaikkialla 
Suomessa yhtä vahvasti. Take 
awayn tai muiden mukaan 
otettavien ruokien kasvua on   
nähtävissä hieman enemmän 
pohjoisessa ja idässä. Etelässä 
suositaan laadukkaita 
puolivalmiita.  



”Asiakkaan arkea voi  
helpottaa ruokaideoilla 
tai helpottamalla 
ja nopeuttamalla 
ostosten tekemistä 
kaupassa, esimerkiksi 
myymäläratkaisuin.” 
Sami Hertell, K-citymarket Nummela

NOPEASTI VALMISTA RUOKAILMIÖN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

54% 24%31% 21%43% 24%27%
PATARUOKIEN 
AINEKSIA

VALMIIT 
SALAATTIAINEKSET

TERVEELLISET 
VALMISRUOAT

VALMISSALAATITKALA KALATISKILTÄ VALMIIKSI PILKOTUT 
KASVIKSET

LISÄAINEETTOMAT 
VALMISRUOAT

”Vaivattomuuden vaade ei ole 
kasvattanut niinkään teollisen 
valmisruoan myyntiä. Kasvu näkyy 
eritoten asiakkaiden toiveena saada 
pidemmälle vietyjä tuoretuotteita ja 
helposti valmistuvia puhtaita raaka-
aineita.” 
Jouni Ekholm, K-Supermarket Mustapekka  

”Hedelmissä ja vihanneksissa 
on hyvä esimerkkejä siitä, miten 
tuotteiden käytettävyyden 
parantuminen vaikuttaa niiden 
suosioon.  Esimerkiksi mangon 
ja avokadon myynnit ovat viime 
vuosina moninkertaistuneet 
syöntikypsien versioiden tultua 
kauppoihin.” 
Ari Akseli, Keskon päivittäistavaratoimialan 
tavarakaupan johtaja.

”Kuluttajat ovat 
kokeilunhaluisia 
etenkin loppuviikosta. 
Alkuviikosta asiakas on 
kiireinen ja silloin pitää 
tarjota nopeaa ja helppoa 
ruokaa.”
Mika Timonen, K-citymarket Itäkeskus

NOPEASTI  
VALMISTA



53% 43% 30%

HYVINVOIVA  
ARKI

Arjen hyvinvointi nojaa vahvasti yleisiin 
terveellisyys- ja hyvinvointikäsityksiin 
ja se on jo vakiintunut ilmiö. Toive 
terveellisemmille ruokatuotteille 
kasvaa kuitenkin edelleen. Ruokailmiö 
elää vahvimmin tässä päivässä 
uudenlaisten elämysten ja kokemusten 
kautta. Omaksi ruokailmiökseen on 
jo erkaantunut täsmähyvinvointi. 
Asiakkaat haluavat lisätä kasvisten 
ja vihannesten käyttöä ja vähentää 
sokeria. Vaihtelua arkiruokaan haetaan 
esimerkiksi sesonkiruokien kautta. 

Parempiin valintoihin liittyy 
myös panostaminen parempaan 
arkiruokaan. Paremmuus ei tarkoita 
pelkkää terveellisyyttä, vaan myös 
monipuolisuutta ja nautintoa. 

Ruokavalinnoillaan omasta 
hyvinvoinnista huolehtii jo nyt valtaosa 
suomalaisista, eikä ilmiö ole hiipumassa 
lähitulevaisuudessa. Parempia valintoja 
oman hyvinvoinnin eteen halutaan 
tehdä tulevanakin vuonna ja erityisesti 
kasvisten ja vihannesten suosiminen 
kasvaa tasaisesti. 

Vaade terveellistymiselle näkyy isojen 
tavoitteiden rinnalla myös pieninä 
valintoina ja tekoina. Totutuille 
vaihtoehdoille haetaan terveellisempiä 
vaihtoehtoja, esimerkiksi suositaan 
vaaleamman lihaa punaisen lihan sijaan. 

ALAILMIÖT:

OMA HYVINVOINTI PAREMPAA ARKIRUOKAA VAIN TERVEELLISTÄ RUOKAA

Aktiivinen hyvinvoinnin 
edistäminen on koko maan 
kattava ilmiö. Pohjoisessa 
ja idässä halutaan panostaa 
muuta maata enemmän 
parempaan arkiruokaan.  
Etelässä korostuu rennompi 
suhtautuminen ruokaan. 



Kaikenlaiset buffetit, joista 
asiakas saa itse valita 
tuoretuotteita ovat kasvaneet 
merkittäväksi palveluksi 
kaupassa. Siinä asiakas ostaa 
silmillään ja näkee laadun. Hän 
pystyy tekemään valintoja.”
Jouni Ekholm, K-Supermarket Mustapekka  

”Myyntiään kappalemääräisesti eniten 
vuonna 2016 ovat kasvattaneet muun 
muassa tuoreet marjat ja avokado. 
Marjoja syödään ympärivuotisesti. 
Avokadosta on tullut koko 
kansan suosikki. Sitä myydään 
K-ruokakaupoissa 2,1 miljoonaa 
kiloa. Pääkaupunkiseudulla se on jo 

myydyimpien tuotteiden joukossa.”
Ari Akseli, Keskon päivittäistavaratoimialan 
tavarakaupan johtaja

”Arkenakin halutaan tehdä 
ruokaa alusta asti, eikä 
tyydytä valmisruokaan. 
Puolivalmiilla tuotteilla, 
kuten keittojuureksilla, 
kuitenkin helpotetaan 
valmistusprosessia.” 
Markus Ranne, K-supermarket Hertta

HYVINVOIVAN ARJEN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

51% 30%42% 24%48% 26%34%
MARJAT HUNAJABATAATTI KALKKUNAN JAUHELIJASIEMENET & PÄHKINÄT KOTIMAINEN 

SUPERFOOD
AVOKADO

”Kaupan hyllylle tulee 
uusia tuotteita, kuten 
kukkakaaliriisi, joilla voi 
korvata perinteisiä lisäkkeitä 
viljaa ja riisiä.” 
Ari Akseli, Keskon päivittäistavaratoimialan 
tavarakaupan johtaja

HYVINVOIVA  
ARKI



16% 13%

TÄSMÄHYVINVOINTI

Hyvinvoinnin megatrendi on saamassa 
yhä selvemmin kahdet kasvot. 
Täsmähyvinvoinnissa mennään itselle 
räätälöityyn, omaan ruokavalioon – ei 
välttämättä julkisen ruokaympyrän 
mukaisesti. Elämän rajoittamiselle 
ja säännöille sanotaan ei ja sen 
sijaan kaivataan enemmän jotain. 
Valinnoilla haetaan hyvää mieltä, 
elämyksiä ja seikkailua, mikä tuntuu 
kiinnostavan enemmän kuin kattava 
hyvinvointi. Täsmähyvinvoinnin 
ruokailmiö on voimakkaasti kasvussa 
täsmäruokavalioiden ja joustavan 
kasvissyönnin alailmiöiden myötä. 

Tiettyjen erityisruokavalioiden suosiminen oman hyvinvoinnin 
parantamiseksi on vielä pientä verrattuna isoimpiin ruokailmiöihin, 
mutta voimakkaasti kasvussa. Vatsan ja  sydämen hyvinvoinnin 
rinnalla ollaan entistä kiinnostuneempia myös suoliston ja aivojen 
hyvinvoinnin edistämisestä. Joustavan kasvissyönnin rinnalla myös 
gluteeniton ruokavalio kiinnostaa jatkossakin. 

Joustavan kasvissyönnin alailmiön voimakasta kasvua siivittää 
moni ruokailmiö; hyvinvoivassa arjessa yleiset suositukset 
kasvisten käytön lisäämisestä, täsmähyvinvoinnissa itselle 
sopivien ruokavalioiden kokeilu ja vastuullisuudessa ympäristön 
vähempi kuormittaminen. 

ALAILMIÖT:

TÄSMÄRUOKAVALIOT JOUSTAVA KASVISSYÖNTI

Täsmähyvinvoinnin 
ilmiö lisää kiinnostusta 
ympäri Suomea. Ilmiö on 
saavuttanut Etelä-Suomessa 
jo vakiintuneemman tilan 
ja esimerkiksi joustava 
kasvissyönti -ilmiö kasvaa 
voimakkaammin muualla 
Suomessa. 



”Ennen ostoskoriin kasattiin 
hirveästi proteiineja: proteiinijauhoja 
ym. lisäravinteita sekä 
superfoodeista raakasuklaata. Nyt 
gluteeniton ruokavalio on kasvussa 
ja proteiinirahkat myyvät edelleen.” 
Sami Hertell, K-citymarket Nummela

”Pähkinöiden ja siementen kasvu 
on tasaantunut ja jäänyt pysyvästi 
aiempaa korkeammalle tasolle. 
Raakapatukoiden suosio on nyt 
kasvussa. Suosioon vaikuttaa 
se, että ne ovat helppo ja nopea 
välipala sekä terveellisempi 
vaihtoehto.”
Ari Akseli, Keskon päivittäistavaratoimialan 
tavarakaupan johtaja

”Smoothien valmistus 
kotikeittiössä näkyy kaupassa, 
esimerkiksi marjojen, rahkan ja 
vaikka inkiväärinkin suosiona. 
Kasvis-smoothiet ovat myös 
kasvussa. Inkivääri sopii myös 
ruoanlaittoon, esimerkiksi 
aasialaiseen keittiöön.”
Jouni Ekholm, K-supermarket Mustapekka

TÄSMÄHYVINVOINNIN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

50% 26%31% 24%32% 25%30%
MARJAT, SIEMENET & 
PÄHKINÄT

KOTIMAINEN 
SUPERFOOD

NYHTÖKAURA INKIVÄÄRIKASVISPAKASTEET HÄRKÄPAPUHUNAJA

”Jos nyhtökauraa saataisiin 
myyntiin, niin kysyntää olisi. 
Ylipäätään halukkuus syödä 
muuta kuin lihaa kasvaa.”
Veli-Pekka Hussi, K-supermarket 
Manhattan 

TÄSMÄHYVINVOINTI



16% 12% 10%

RUOKAHIFISTELY

Ruokahifistely on kasvussa oleva 
ruokailmiö, vaikka se on vielä nykyisellään 
suhteellisen pientä. Tätä ruokailmiötä 
– kuten täsmähyvinvointiakin – ajaa 
vahva yksilöllistäminen. Ruoanlaitto 
on statusasia, mikä johtaa enenevissä 
määrin ruokaelämysten hakemiseen, 
kuten esimerkiksi ravintolatasoisen 
ruoan laittamiseen kotona sekä tavallista 
parempien, tuotteiden, brändien sekä raaka-
aineiden suosimiseen. Ruokahifistelyn 
ilmiötä kasvattavat vahvasti sen kaikki 
alailmiöt. 

Ravintolatasoista ruokaa halutaan tehdä 
itse kotona vielä nykyistä enemmän. 
Tämä tulee näkymään erityisesti 
loppuviikon ostoskäyttäytymisessä. 

Uniikkien tuotteiden rinnalla myös 
merkitykselliset tuotteet, kuten 
käsityöläistuotteet ja tarinat niiden 
taustoilla kasvattavat entisestään 
kiinnostusta. 2016 tämä on näkynyt 
esimerkiksi pienpanimoiden juomien 
nousuna. 

Uniikeissa tuotteissa, joita ei löydy joka 
kaupasta, on ensi vuonna selvästi nykyistä 
enemmän vetovoimaa. Ollakseen aidosti 
uniikkeja, yksittäisistä tuotteista ei kasva 
suuria koko kansan suosikkeja, mutta 
suurimmillaan tuotteet voivat saavuttaa 
sen, mitä esimerkiksi Sriracha teki. 

ALAILMIÖT:

”AMMATTIKOKKI” KOTONA TUOTTEET, JOILLA ON TARINA UNIIKIT TUOTTEET

Ruokahifistelyn ilmiö 
kasvaa ympäri Suomen, 
mutta erityisesti Länsi-
Suomessa, missä erityisesti 
ravintolatasoisen ruoan 
laittaminen kotona sekä 
tavallista parempien tuotteiden 
suosiminen on kasvussa. 
Tarinat kiinnostavat eniten 
eteläsuomalaisia. 



RUOKAHIFISTELYN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

”Mikä on muuttunut? 
Aikaisemmin, kun 
ihmiset halusivat syödä 
italialaista ja aasialaista, 
he ostivat tuotteita 
valmispakkauksissa. 
Nykyään asiakkaat haluavat 
itse tehdä tuoreista raaka-
aineista”
Jouni Ekholm, K-Supermarket Mustapekka

56% 20%29%39% 26%
LÄHIALUEIDEN JA 
PIENTUOTTAJIEN 
TUOTTEITA

LAMMAS & KARITSAMODERNISOIDUT 
PERINNERUOAT

SESONKIRUOAT SUOMALAINEN 
SUPERFOOD

”Järjestimme kauppamme 
parkkipaikalla 
sadonkorjuujuhlat, jossa 
oli paikallisia viljelijöitä.
Kotimaiset laadukkaat 
raaka-aineet ovat 
laadukkaan ruokakaupan 
perustekemistä.” 
Jouni Ekholm, K-Supermarket Mustapekka

”Asiakkaan toiveesta hyllyyn on tuotu esimerkiksi aidon 
italialaisen pizzataikinan valmistukseen tarkoitettua todella 
hienojakoista nollajauhoa.”  
K-citymarket Nummela, Sami Hertell

RUOKAHIFISTELY



13%30% 21%

RUOKASEIKKAILUT

Ruoasta haetaan yhä enemmän 
elämyksiä ja yhteisöllisyyden 
kasvun myötä myös yhdessä 
tehden. Eksoottisempien 
raaka-aineiden suosio on jo 
suhteellisen vakiintunut, mutta 
ruokainnovaatioita ja uusia 
makuelämyksiä kaivataan 
tulevaisuudessa entistä 
enemmän. 

Uusien maailman makujen 
ja reseptien kokeilu on jo 
vakiintunutta ja ilmiö on tullut 
jäädäkseen. Mm. inkivääri, 
kookosmaito ja korianteri kuuluvat 
kauppojen vakiovalikoimaan.

Uudet makuelämykset piristävät ja yhä 
kasvava joukko kaipaa niitä koko ajan 
lisää. Makuelämyksiä haetaan muun 
muassa uusiin mausteisiin ja yrtteihin 
tutustumalla, mutta myös etsimällä 
inspiraatiota historiasta ja mummolan 
keittokirjoista. 

Yhteisöllisyyden kasvun myötä 
ruoanlaitto yhdessä kasvattaa 
vahvimmin kiinnostusta. Perheen ja 
ystävien kesken jaettu ruoka liittyy 
kotoilun vielä kasvavaan trendiin.

ALAILMIÖT:

MAAILMAN MAUT UUDET MAKUELÄMYKSET SOCIAL COOKING

Ruokaseikkailujen ilmiö 
kiinnostaa ympäri Suomen. 
Uusien ruokauutuuksien 
kokeilu ja uudet 
makuelämykset ovat 
vakiintuneimpia ilmiöitä 
Etelä-Suomessa ja kasvussa 
erityisesti Länsi-Suomessa.  
Yhteisen ruoan laiton 
ja ruokailun alailmiö on 
voimakkaassa kasvussa 
erityisesti Etelä-Suomessa, 
mutta lisäämässä suosiotaan 
hyvää vauhtia muuallakin 
Suomessa. 



RUOKASEIKKAILUIDEN MYÖTÄ VUONNA 2017 OSTOSKORISTA LÖYTYY ENEMMÄN SEURAAVIA:

”Sushi on 
myyntivolyymiltään jo yhtä 
suuri tuote kuin banaani.”
Jouni Ekholm, K-Supermarket Mustapekka
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BATAATTI HÄRKÄPAVUTKOOKOSMAITOINKIVÄÄRIAVOKADO PIIMÄ

”Inkivääri ja kookosmaito 
ovat tulleet osaksi arkea.”
Sanna Mäkinen, K-Market Karppala

”Aasialaisen ruoan trendi 
toi korianterin Suomeen, 
nyt se on vakiintunut osaksi 
normaalia ruokaa ja sitä 
pitää saada lähikaupastakin.”
Mikko Länsiluoto, K-Market Töölöntori

”Ruoanlaitosta itsestään 
on tullut trendi. Halutaan 
kokeilla uusia reseptejä ja 
raaka-aineita sekä kokkailla 
yhdessä ystävien ja perheen 
kanssa.” 
Markus Ranne, K-supermarket Hertta

RUOKASEIKKAILUT



SUOMALAISTEN OSTOSKORISSA 2017

RAAKA-AINEET, TOP5
1.  Lähituottajan liha 
2.  Marjat, siemenet, 

pähkinät
3.  Valmiiksi perattu ja 

fileoitu kala kalatiskiltä
4.  Bataatti
5.  Avokado

UUDET LAAJEMMAT PALVELUT JA TAVAT TOP5
1. Enemmän vihanneksia ja hedelmiä
2. Täsmähyvinvointi: Vatsan, suoliston, sydämen ja 

aivojen hyvinvointia tukevat ruoat
3.  Sokerin vähentäminen
4.  Lähellä tuotettu ruoka
5.  Sesongin mukaiset ruoat

TUOTTEET, TOP5
1. Oman alueen pientuottajien 

tuotteet (lähileipomon leivät)
2. Kotimaiset tuotteet: 

suomalaisesta rukiista valmistetut 
leivät ja luomutuotteet

3. Nyhtökaura 
4. Paremmat valmisruoat: 

Terveelliset ja lisäaineettomat 
5. Kasvispakasteet

RESEPTIT/RUOAT, TOP5
1. Pataruoat
2. Tähteiden hyödyntäminen
3. Sesonkireseptit
4. Välimeren ruoat
5. Puurot

LÄHELTÄ

Pitkään kypsytettävät lihat (kuten kassler), vaaleampi liha. 

LÄHELTÄ JA TERVEELLISESTI

Kasvussa myös mahdollisimman prosessoimattomat tuotteet, 
valmiit salaattiainekset, taikinajuureen valmistetut leivät.

TERVEELLISESTI JUURI MINUN TARPEISIINI

Kasvussa ovat myös lähellä viimeistä käyttöpäivää olevien 
tuotteiden suosiminen, rasvan ja suolan vähentäminen ja omien 
yrttien viljely. 

FIKSUSTI JA ELÄMYKSIÄ HAKIEN

Kasvussa myös modernisoidut perinneruoat, riistaruoat ja 
samalla eksoottisemmat keittiöt, kuten Lähi-itä. 

TUOTERYHMÄT, JOTKA 
TULEVAT KASVAMAAN 2017

On-the-go välipalasyöminen ja juominen 
kasvaa. Tarvetta on erityisesti paremmille 
valinnoille. Superfoodien ja raakapatukoiden 
kysyntä kasvaa.

Kiinnostus hyvinvointijuomia kohtaan kasvaa 
edelleen. Kauppojen hyllyiltä tulee löytymään 
vielä enemmän erilaisia vitamiinijuomia, aloe 
vera –juomia ja kookosvesiä.  

Kaura kautta linjan on raaka-aine, joka 
kasvattaa suosiotaan Nyhtökauran rinnalla 
vahvistuvat muut kauratuotteet, kuten 
kauraleipä, kaurajugurtit jne.

Luonnollisesti makeutetut herkut ja 
raakasuklaa ovat sallittuja herkkuja ja 
mahdollistavat kohtuullisen nautiskelun.  

Pientuottajien ruoka kiinnostaa edelleen, 
lähiruoka jalostuu artesaani-ruokakulttuurin 
arvostamiseksi (laadukas liha, makkarat, 
suklaat, juustot, pienpanimo-oluet ja siiderit, 
aidot maut).

Mummolan maut: Ravintolamaailmassa 
piimää käytetään ruoanlaitossa. Odotamme 
piimän paluuta myös kotiruokapöytiin.

Lähde: Keskon päivittäistavaratoimialan tavarakauppa



Jokainen ihminen on erilainen, siksi jokainen K-kauppa 
on erilainen. Jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Lisätietoja:
Minttu Tirkkonen,  
viestintäpäällikkö,
Keskon päivittäistavaratoimiala
p. 050 350 4937  
s-posti: minttu.tirkkonen@kesko.fi

Hanna Kivelä, 
tutkimuspäällikkö,  
Frankly Partners
p. 050 384 2587  
s-posti: hanna.kivela@franklypartners.fi


