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Suomalainen kuluttaja syö n. 60 kiloa pe-

runaa vuosittain. Se ei ole paljon se. Esi-

timme viime syksynä Kantaperunassa haas-

teen kaikille perunan parissa toimiville, jossa

asetimme tavoitteeksi sadan kilon haamu-

rajan saavuttamisen viiden vuoden sisällä.

Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Sen

toteutuminen vaatii meiltä alan toimijoilta

näkemystä ja uudenlaista ajattelua. Vanha

latu johtaa pastan ja riisin maailmaan. Pe-

runa on parasta lähiruokaa. Haasteemme

on herättänyt runsaasti keskustelua myös

tiedotusvälineissä, esittelemme otteita kes-

kustelusta tässä lehdessä.

LAJIKEVIESTI KULKEE KETJUSSA

Ruokaperunan tuotanto- ja tarjontaketjus-

sa jalostaja luo lajikkeelle profiilin => sie-

mentalo huolehtii laadukkaasta siementuo-

tannosta => ruokaperunaviljelijät- ja pak-

kaamot jatkavat tuotantoa ja kauppakun-

nostavat => kauppa huolehtii jakelun ja esil-

lepanon kuluttajan ulottuville. Lopulta pe-

runa päätyy kokattavaksi ja syötäväksi. Tä-

män ketjun toimivuus ja laadukkuus vaatii

kaikilta lenkeiltä huolellisuutta. Ketjun toi-

miessa kuluttajalla on ilo ostaa ja nauttia

perunasta. Esittelemme tämän ketjun lenk-

kejä ja tarjoamme jutun sekä siementuo-

tannon laatutyöstä että kaupan esillepanos-

ta. Viimeisen vaiheen, "peruna kuluttajan

käsissä", olemme toteuttaneet parhaiden

perunareseptien gallupina. Ota lehti mukaan

keittiöön, hyödynnä parhaat vinkit ja nauti.

PERUNAMAAILMAN KANSALAISINA

Toimimme osana kansainvälistä perunamaa-

ilmaa. Kuluvan kauden aikana perunaa on

tuotu runsaasti Suomeen. Tuonti on osa

perunamarkkinoiden toimintaa. Keskustelu

tuonnin ympärillä on ollut välillä tunteikas-

takin. Keskustelussa on siirryttävä tuonnin

uhkien lisäksi kansainvälistymisen ja vien-

nin mahdollisuuksiin. Kantaperunassa on

reilun kymmenen vuoden ajan toimittu vien-

nin parissa ja kerätty arvokasta kokemus-

ta. Maailmalla toimiminen on haastavaa,

mutta on myös nähtävissä, että meillä suo-

malaisilla on paljon annettavaa. Käynnissä

oleva "Agrobiotekniikka siemenperunatuo-

tannossa" -ohjelmakokonaisuus, joka sisäl-

tää yli 20 kehittämishanketta, on rakenta-

massa koko suomalaiselle peruna-alalle

sellaista lisäarvoa ja tietoa, että matka

maailmalle on entistä lyhyempi. Jos emme

itse usko mahdollisuuksiimme ja osaami-

seemme, eivät niihin usko muutkaan.

Kantaperunan kasvu- ja kansainvälistymis-

strategiaan liittyen hankimme alkuvuodes-

ta osake-enemmistön Pohjanmaan Luonnos-

ta markkinointi Oy:stä. Luonnostan viljeli-

jäverkoston tuotannosta noin puolet me-

nee vientiin Ruotsiin, Norjaan ja Baltian

maihin. Toivon, että työmme suomalaisen

perunan ja perunaosaamisen puolesta avaa

ovia maailmalla mahdollisimman monille

toimijoille.

Jussi Karjula

jussi.karjula@kantaperuna.com

PS. Siemenkaupassa ollaan loppusuoralla.

Lajittelussa on joidenkin lajikkeiden osalta

siementä vielä vapautunut myyntiin. Kan-

nattaa kysyä. Lisäksi nyt on se aika, jolloin

tehdään Siemenhuoltosopimuksia tuleville

keväille. Tartu mahdollisuuteen.

“Jos emme itse usko

mahdollisuuksiimme ja

osaamiseemme, eivät

niihin usko muutkaan.”
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Kantaperuna haastoi viime syksyn Kuuma
Peruna -kiertueella perunaketjun toimijat ja
kuluttajat talkoisiin perunan kulutuksen puo-
lesta. Haasteen taustalla on huoli siitä, että
kotimainen, puhdas lähiruoka korvataan mm.
pastalla ja riisillä, ja samalla köyhdytetään
suomalaista ruokakulttuuria. Tavoitteeksi
asetettiin perunankulutuksen nostaminen
100 kiloon per henkilö vuoteen 2010 men-
nessä. Nythän suomalainen kuluttaja syö
noin 60 kg perunaa vuodessa. Tavoite on
linjassa myös Kotimaisten Kasvisten suosi-
tuksen, 2–5 perunaa päivässä, kanssa. Haas-
te sai aikaan vuolaan keskustelun.

Suomenmaa-lehden toimittaja Eeva Ketvel oli
mukana Kuuma Peruna -tiedotustilaisuudessa
ja hän intoutui pohtimaan suhdettaan peru-
naan Suomenmaan kakkossivun kirjoitukses-
saan marraskuun alussa. Ketvel kirjoitti seu-
raavasti (tässä vain otteita kirjoituksesta):

Pastan ja riisin syömisessä ei ole mitään
pahaa, mutta parissa asiassa peruna voittaa
eksoottisemmat kilpailijansa tennisluvuin
6–0: Ensinnäkin peruna on ravintosisällöltään
monipuolisempaa kuin kilpailijansa… Toisek-
si: Kotikeittiön pöydässä höyryävä peruna on
varmasti suomalaista, mahdollisesti jopa
pohjoispohjalaista ruokaa. Siis sitä muodikas-
ta, taloudellista ja ympäristöystävällistä lähi-

ruokaa. Kaikkein ihanteellisimmillaan peru-
nat on kaivettu oman kotipihan penkistä.
Riisiä ei tiettävästi kasvateta Pohjois-Pohjan-
maan lakeuksilla, eikä täällä makaroniakaan
valmisteta."

Kalevan toimittaja Janne Nyyssönen kirjoitti
joulukuussa perunan kulutuksesta ja sen
roolista suomalaisessa ruokakulttuurissa:
"Viime aikoina jotkut laihdutusvillitsijät ovat
kieltäneet syömästä perunoitakin hiilihydraat-
tien vuoksi. Puppua, todetaan Painonvarti-
joista.
"Ei ole mitään tieteellistä näyttöä, ettei hiili-
hydraatteja ja proteiineja saisi syödä samal-
la aterialla", sanoo aluetiedottaja Marja Tuo-
minen.
“Painonvartijoiden taulukossa yksi ravintola-
pitsa vastaa energiamäärältään 30 keitettyä
keskikokoista perunaa. Rasvatonta lisäkepe-
runaa saa ahtaa aterialla niin paljon aterial-
la kuin kuin haluaa kahdella pisteellä. Pas-
taa itse haluama määrä vastaa kolmea pis-
tettä. 1,25 desilitraa keitettyä riisiä vastaa
kahta pistettä."

Päätoimittajalle tuli myös sähköpostilla muu-
tamia palautteita. Mieliinpainuva oli mm.
helsinkiläisen Ehon Leipomon tuotantovas-
taavan Heikki Mannerin palaute, josta ohes-
sa otteita: “Finfoodin nettiuutinen kirvoitti

P E R U N A L L E   M Y Ö N T E I S T Ä   J U L K I S U U T T A

Sadan kilon

haaste avasi keskustelun

kirjoittamaan viestin, peruna kun on yksi
suosikkiraaka-aineita niin kotona kuin työs-
säkin. Ei ole kummoinen ihme, että perunan
kulutus ei ole kasvanut, kun muistuvat mie-
len oman koulu- ja armeija-ajan kumiperunat
– ja omien lasten kertomukset edelleenkin
vallitsevasta perunankäyttökulttuurista.
Aikoinaan kun omat lapset olivat pieniä,
peruna kelpasi heillekin kovin huonosti. Va-
jaa kymmenkunta vuotta sitten saimme maal-
ta runsaan perunasadon, jonka kanssa päh-
käilimme kerran jos toisenkin, että miten sen
saamme kulutetuksi, jottei keväällä tarvitse
suurinta osaa pois heittää. Jostain keksimme
sitten perheessämme jo käsitteeksi muodos-
tuneet "meksikolaiset vuoristoperunat", joi-
den pohjalta on tehty mitä erilaisimpia pe-
runaruokia. (Toimittajan huom! Resepti löy-
tyy suosikkireseptien joukosta sivulta 10.)
Muistelen, että söimme tuon kyseisen talven
aikana perunaa reilusti yli 100 kg/hlö.

Makutottumukset muuttuvat koko ajan. Tu-
levaisuuden perunankulutuksen avain on
tämän päivän nuorison suhtautuminen pe-
runaan ruoka-aineena. Mausteiden käyttö ja
erilaisten, totutusta poikkeavienkin raaka-
aineiden yhdistäminen perunan kanssa tuo
sen käyttöön uusia mahdollisuuksia - ja uu-
sia käyttäjiä perunalle. Kumiperunoiden aika
on ohi!" JK
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Laajasti maailmalla, muun muassa Belgias-
sa, Hollannissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa
myynnissä ollut perunaruton torjunta-aine
Ranman on nyt saanut myyntiluvan myös
Suomessa.

Ranman myydään laatikossa, jossa on litran
purkki Ranmania ja 0,75 litraa aktivointiainet-
ta. Satsi riittää viidelle hehtaarille.
"Aktivointiaine parantaa tehoaineen vaiku-
tusta, koska se parantaa tehoaineen tunkeu-
tumista ja leviämistä kasvustossa. Se auttaa
tehoainetta pääsemään myös vaikeasti tavoi-
tettaviin kohteisiin, kuten lehtiruusukkeisiin",
tuotepäällikkö Kalle Erkkola Berneriltä kertoo.
Berner toimii Ranmanin markkinoijana.

Erkkola esittelee koetuloksia Hollannista.
Lelystadin kokeissa arvioitiin, kuinka laajal-
le ruttoinfektio pääsi leviämään ruiskutuksen
jälkeen. Uusien, ruiskutuksen jälkeen muo-
dostuneiden lehtien suojaamisessa Ranman
oli aivan omaa luokkaansa. Ruttoinfektiota
uusista lehdistä löytyi korkeintaan 10 prosent-
tia, kun muilla aineilla ruiskutusohjelmasta
riippuen puhuttiin 20–50 prosentin saastun-
nasta.

Kasvin keskellä olevat lehdet ja alimmat leh-
det Ranman suojasi täysin, niistä ei ruttoa
löytynyt.

Kova uutuus

rutontorjuntaan

Teksti: Saara Liespuu • Kuvat: Kalle Erkkola, Saara Liespuu

"Vaikka Ranman ei ole systeeminen aine, se
tunkeutuu hyvin lehtiruusukkeeseen ja suo-
jaa siellä jo olevat pienet lehdenalut", Erk-
kola kertoo.

Lehtirutto pysyy kurissa

Perunaruton itiöpesäke aiheuttaa infektion
joko vapauttamalla parveiluitiöitä tai kasvat-
tamalla rihmastoa. Olosuhteet, erityisesti läm-
pötila, vaikuttavat siihen, kuinka tauti peru-
nan saastuttaa.
"Matalissa, alle 12 asteen lämpötiloissa itiö-
pesäkkeet vapauttavat parveiluitiöitä, mutta

yli 20 asteen lämpötilassa rutto ryhtyy kas-
vattamaan rihmastoa", Erkkola muistuttaa.
Vuosittain kokoontuva, 13 Euroopan maas-
ta koottu asiantuntijaryhmä on rankannut
Ranmanin arvioinnissaan korkealle. Se on
luokiteltu parhaaksi lehti- ja mukularuttote-
holtaan sekä sateenkestävyydeltään.
Lehtiruttoteho on näkynyt myös Suomessa
tehdyissä kokeissa. Petlan viime kesän koe-
tuloksissa pelkän yhden aineen ruiskutusoh-
jelmissa Ranman piti ruton parhaiten kuris-
sa. Satoa viisi kertaa Ranmanin saaneilta
koeruuduilta tuli 39,5 tonnia hehtaarilta, kun
seuraavaksi tullut yhden aineen ruiskutusoh-
jelma tuotti 32,6 tonnia.
"Satoeroa selittää juuri se, että uudet lehdet
suojataan rutolta. Kokeella näki kesällä ha-
vainnollisesti, että Ranmanilla ruiskutetuissa
ruuduissa myös ylälehdet olivat vihreinä.
Peruna pystyy yhteyttämään ja tuottaa silloin
satoakin", Erkkola toteaa.

Paras aine mukularuttoon

Eurooppalaisen asiantuntijaryhmän arvioin-
nissa Ranman on ainoa aine, joka on saanut
täydet kolme plussaa mukularuttotehostaan.
Ryhmän arviointi perustuu kenttäkokeisiin ja
käytännön kokemuksiin.
Erkkola kertoo viime kesän kokeesta MTT:n
Ruukin tutkimusasemalla. Noston yhteydes-

Ranman myydään viiden hehtaarin pak-
kauksessa. Siinä on litra Ranmania ja
0,75 litraa aktivointiainetta.

Perunantutkimuslaitoksen kokeessa viime kesänä tuli hyvin esiin, kuinka Ranmanin aktivaattori parantaa tehoa uuteen kasvuun.
Se saa tehoaineen kulkeutumaan myös lehtiruusukkeiden sisälle ja suojaa pienet kehittyvät lehdet. Verranneruudussa uusi kasvu
oli 5–10 sentin matkalta ruttoista, mutta Ranman-ruuduissa (oikealla) uusi kasvu oli tervettä.
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sä laskettiin saastuneet mukulat. Jos ruisku-
tusohjelmassa oli Ranman, ruttoisia mukuloi-
ta oli enimmillään 0,2 prosenttia sadosta.
Muilla aineilla osuus oli vähintään 0,4 pro-
senttia sadosta.
"Neljän englantilaisen kokeen keskiarvona
Ranmanilla ruiskutetussa sadossa oli varas-
toinnin jälkeen 0,4 prosenttia ruttoisia mu-
kuloita. Samoissa kokeissa muilla aineilla
tulos oli jopa 2,5 prosenttia", Erkkola sanoo.
Ranmanin kanssa käytettävä aktivointiaine
nopeuttaa ruiskutusnesteen kuivumista, jo-
ten sillä on hyvä sateenkestävyys. Sateenkes-
tävyydestä aine onkin saanut asiantuntijoil-
ta parhaat arvosanat.

Kahteen
viimeiseen ruiskutukseen

Erkkola suosittelee Ranmania käytettäväksi
vaikeissa olosuhteissa ja aina kahdessa vii-
meisessä ruttoruiskutuksessa. Kovassa rut-
topaineessa Ranman on oikea valinta.
"Ranmania saa käyttää kuusi kertaa kasvu-
kauden aikana. Meikäläisillä ruttopaineilla
ruiskutuskertojen määrä tuskin tulee heti
vastaan. Peräkkäisiä käsittelyjä voi tehdä
Ranmanilla kolme kertaa, sen jälkeen pitää
välillä käyttää jotain muuta tehoainetta",
Erkkola toteaa.
Hän antaa muutaman esimerkin Bernerin
suosittelemista ruiskutusohjelmista. Neljän
ruiskutuksen ohjelmassa kaksi ensimmäistä
tehdään Tanoksella ja kaksi viimeistä Ranma-
nilla. Viiden käsittelyn ohjelmassa kaksi en-
simmäistä Tanoksella ja kolme seuraavaa
Ranmanilla.
Kuuden ruiskutuksen ohjelmassa kaksi en-
simmäistä tehdään Tanoksella, seuraava
Ranmanilla, sitten Dithanella ja kaksi viimeis-
tä Ranmanilla.
Jos ruttoa joutuu ruiskuttamaan seitsemän
kertaa, kahden Tanos-ruiskutuksen jälkeen
ajetaan kaksi kertaa Ranmania, yksi Dithane
ja lopuksi jälleen kaksi viimeistä Ranmania.

Ranman on jo pitkään ollut myynnissä muun muassa Belgiassa ja Hollannissa, joissa
siitä on erittäin hyviä kokemuksia.

Tehoaine: syatsofamidi
Pitoisuus: 400 g/l
Käyttömäärä: 0,2 l Ranman + 0,15 l ak-
tivointiainetta / ha
Tehoaineannos hehtaarille: 80 g
Varoaika: 7 vrk
Ruiskutusväli: 5–12 vrk
Käyttö: Voi käyttää 6 kertaa kasvukau-
dessa, voi käyttää kolmeen peräkkäi-
seen käsittelyyn

Avaintiedot Ranmanista

Käyttösuositus: kovassa ruttopaineessa,
aina kahteen viimeiseen ruiskutukseen

Parhaat puolet:
- Erinomainen lehtiruttoteho
- Tehokkain valmiste mukularuttoa

vastaan
- Paras sateenkestävyys
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Kantaperuna-ryhmän tiloilla ja yritystasolla on
meneillään puolentoista vuoden mittainen
Laatuhanke. Hanketta rahoitetaan osittain TE-
keskuksen myöntämällä ALMA-rahoituksella.
Syksyllä 2004 käynnistyneen hankkeen aika-
na järjestetään sopimusviljelijöille kymmen-
kunta koulutuspäivää eri aihealueista sekä
puolenkymmentä tilakohtaista neuvontapäi-
vää. Hankkeen aikana sopimustiloilla päivi-
tetään myös laatukäsikirjat ja Kantaperunal-
le päivitetään koko yritystä koskeva laatujär-
jestelmä. Helmikuun puolivälissä n. kolmen-
kymmenen viljelijän joukko kokoontui Raa-
heen teemapäivään, jossa aiheina olivat la-
jikejalostus ja lajike-erot, tuoreita tutkimus-
tuloksia maanparannusaineista sekä peruna-
seitti ja sen hallitseminen.

Päivän alkuun Merja Veteläinen MTT:n Ruu-
kin yksiköstä antoi rautaisannoksen tietoa
jalostustyöstä ja perunan historiasta. Lisäk-
si hän kertoili kokemuksia lajikkeiden käyt-
täytymisestä koetoiminnassa ja lajike-erois-
ta. Merjan esitystä tuki Asko Seppäsen ko-
koama paketti, jossa yhteisesti jaettiin koke-
muksia ja tietoa Kantaperunan lajikkeiden
ominaisuuksista ja käyttäytymisestä erilaisis-
sa viljelyolosuhteissa. "Lajikkeilla on eroa ja
onkin tärkeää, että mm. lannoitusta suunni-
teltaessa huomioidaan nämä erot", Seppä-
nen muistutti.  Lisäksi Kristian Forsman, MTT
Ruukki, totesi biotiitin soveltuvan hyvin pe-
runamaan maanparannukseen.

V I L J E L I J Ä T   L A A T U K O U L U T U K S E S S A

Seitti hallintaan

Paavo Ahvenniemi Helsingin yliopistosta piti
tehokkaan parituntisen esityksen perunasei-
tistä ja sen torjuntakeinoista. Paavo kertoili
tuoreita tutkimustuloksia mm. Jepualla toteu-
tetuista kokeista. Kokeissa on vahvistunut
käsitys mm. varsiston hävityksen ja noston

Paavo "Mr. Seitti" Ahvenniemi jakoi ylei-
sölle pisteitä vaativista kysymyksistä ja
asiantuntevista kommenteista.

Kantaperuna-ryhmän Laatuhankkeen
konsultti Taito Kurvinen haastatteli lo-
kakuussa kymmenkunta Kantaperunan
asiakasta ja lisäksi alkuvuodesta 2004
Marjo Keränen toteutti laajan asiakasky-
selyn, johon vastasi noin 70 asiakasta.
Näiden selvitysten pohjalta Kantaperu-
nassa laadittiin hankesuunnitelma ja
keskeisimmät toiminnan kehittämistar-
peet. Palautteessaan asiakkaat antoivat
myönteisimmät arvioinnit Kantaperunan
lajikevalikoimasta, markkinoinnin ja
neuvonnan tukipalveluista sekä asiakas-
palvelusta. Eniten kehittämistarpeita
nähtiin pakkaamoiden välisissä toimin-

Opiskelu avartaa ja pitää mielet virkeinä.

välisen ajan riippuvuudesta seitin ilmentymi-
seen. Paavo korosti 10 vrk:n sääntöä varsis-
ton hävityksen ja noston välillä.
"Mikäli tästä ei pystytä pitämään kiinni, ai-
noaksi keinoksi taata sadon taudittomuus on
peitata se", totesi Ahvenniemi.

ta- ja laatueroissa sekä toimitusten oi-
keellisuudessa. Kantaperunassa on tar-
tuttu tuumasta toimeen. Tavoitteeksi on
asetettu laadun parantaminen sekä ny-
kyistäkin korkeampi asiakastyytyväisyys.
Kevään aikana siementoimitusten muka-
na tulee Laatukortti, jonka välityksellä
pyydämme edelleen aktiivista palautet-
ta, sekä risuja että ruusuja - ansiomme
mukaan. Kiitokset kaikille tähän saakka
yhteiseen kehitystyöhön osallistuneille!

Koko Kantaperunan väen puolesta

Jussi Karjula

Laatutyötä asiakas-

palautteen pohjalta
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Naistenlehdet pursuavat GI-dieettejä. Hiilihyd-
raateista on tullut vihollisia, vaikka juuri sitä
luonnon omat tehtaat, kasvit, valmistavat.
Viina on viisasten juoma, mutta sitä on myös
ravintotietous, jolla väärin käytettynä voidaan
tehdä suurta hallaa järjen käytölle.

Ihminen on laskeutunut puusta ja kuvittelee
olevansa esi-isiään fiksumpi. Tavallinen kan-
salainen on koulutettu, käyttää hienoja ter-
mejä ja edistynyttä teknologiaa. Luulemme
tietävämme varsinkin ruoasta, vaikka luem-
me vain entistä ristiriitaisempaa tietoa eri
ruoka-aineista. Usein unohtuu tiedon säikei-
den kytkeminen omaan käsitykseemme to-
tuudesta. Sivistyksen lisääntyessä talonpoi-
kaisjärki unohtuu. Tällä arjen valppaustasolla
ja vaistojen harjaantumattomuudella luola-
mies olisi jo tapettu, tai kuollut nälkään -
tuskin verenpainetautiin tai sydänkohtauk-
seen.

Dinosaurukset eivät sopeutuneet muuttuviin
olosuhteisiin. Ihminen sen sijaan on varsin
mutkattomasti ja nopeasti siirtynyt tervanpol-
tosta auton rattiin. Samaa ei voi sanoa ai-
neenvaihdunnasta. Kohonnut verenpaine,
ylipainoisuus, diabetes, ummetus ja stressi
lisääntyvät, vaikka syömme entistä "terveel-
lisemmin" ja entistä vähemmän kymmenien,
jopa tuhansien vuosien aikana hyväksi ha-
vaittuja ruokia. Vastaavasti syömme enem-
män synteettistä ravintoa, muokattuja rasva-
happoja, keinotekoisia sokereita, hyvässä

Perunako liian nopea?

Maarit Kari, K-ryhmän koetila

uskossa. Ajatella - ihmisen keksimiä yhdis-
telmiä alkuperäisten sijaan! Samalla mieli
kärvistelee kulinaarisen nautinnon köyhyy-
dessä. Ruoasta ei ole lupa nauttia - on hy-
väksyttävämpää ottaa siitä stressiä. Vielä
tarvitaan paljon rahaa, jotta perinteinen ja
yksinkertainen (ei yksipuolinen) ruoka tode-
taan tieteellisestikin ihmiselle hyväksi ravin-
noksi. Ruisleipä on jo "keksitty" uudelleen
- ei ole mennyt raha hukkaan.

Glykeeminen indeksi
– näpsäkkä mediaharava

Tutkimus maksaa. Rahan saamista edistää
julkinen huomio. Sitä saa, kun kaivetaan
kokonaisuudesta irrotettu ja pelkistetty ne-
gatiivissävyinen ominaisuus turvalliseksi
koetusta elintarvikkeesta. Perunan "nopeat
hiilihydraatit" ja sen nostattama kohu on

malliesimerkki siitä, miten vähän ihminen
luottaa omaan järkeen. On lähes koomista,
että vähentynyt perunan kulutus selittäisi li-
sääntynyttä aikuisiän diabetesta tai lihavuut-
ta. Peruna ja kasvikset edustavat noin 10
prosenttia suomalaisen hiilihydraattilähteis-
tä.

On totta, että perunan tärkkelys hajoaa so-
kereiksi tiivisrakenteista pastaa hieman no-
peammin. Sokeri on välttämätöntä, sitä teh-
dään vaikka läskistä ellei sitä saada ravinnos-
ta. Sokeria on hyvä saada suhteellisen tasai-
sesti. Siksi kannattaa syödä säännöllisesti ja
kohtuullisen hitaasti  hajoavia hiilihydraatteja.
Peruna-ateria ei ole sokeripommi, ellei se ole
pelkkää imellettyä ja rasvatonta perunalaa-
tikkoa. Perunan seuralaiset kuten kuitupitoi-
set vihannekset, happamat lisukkeet (esim.
puolukka, etikkasäilykkeet, ruisleipä) ja koh-
tuullinen määrä rasvaa hidastavat tärkkelyk-
sen hajoamista. Tiivistäen, peruna-ateria
nostaa veren sokeria vain kohtuullisesti,
kunhan ateria on edes jotenkin monipuoli-
nen. Harva syö perunansa sellaisenaan. Sen
sijaan ei ole tavatonta, että pasta-ateria nau-
titaan hyvinkin pelkistettynä.

Nopeat vai köyhät energialähteet

Energialla on myös laadullinen ulottuvuus.
Periaatteessa valkoisella sokerilla voisi hoi-
taa energiatankkauksen vaikka tiputuksessa,
ihanteellisella nopeudella. Miksi siis sokeria

Maarit Kari
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nimitettiin erityisesti 70-luvulla "valkoiseksi
myrkyksi"?

Itse glukoosi ei ole haitallista, mutta sen lii-
allinen osuus ravinnossa köyhdyttää elimis-
töä muista tärkeistä aineista, kivennäisistä,
rasvoista, vitamiineista jne. Niitä kun kuluu
varsinaisen energian lisäksi, vaikka elimistö
onkin aika rakennus- ja muuntamistaitoinen.
Ruoan ei silti tarvitse olla tieteellistä tai vai-
keaa. Kunhan muistaa, että  mitä  alkuperäi-
sempää ruoka on, sitä varmemmin se on
monipuolista. Peruna on alkuperäinen ja
monipuolinen, täysjyvä terveellisempi kuin
valkoinen jauho, tumma suklaa on terveelli-
sempää kuin prosessoitu ja värjätty makei-
nen.

Kovan jätkän dieetti

Nykyisillä ravitsemustottumuksilla elimistön
tarve tuottaa insuliinia tasaamaan veren so-
keria on suurempi kuin vain 20 vuotta sitten.
Yleistyvä aikuisiän diabetes kertoo jotain
sokeriaineenvaihdunnan stressikierroksista ja

yhä useammalla sen hallintamekanismit pet-
tävät. Näin voi tietysti käydä myös terveelli-
sillä ravinto- ja liikuntatottumuksilla, mutta
syömällä voimme lisätä sairastumisriskiä.
Ellet jo kuulu kerhoon, voit kokeilla seuraa-
via konsteja.

Juo olutta. Se työllistää mukavasti insuliinin-
tuotantoa. Jossain vaiheessa huomaat olevasi
hillittömän nälkäinen, kun veren sokeripitoi-
suus laskee vastareaktiona liian alas. Puna-
viini on pahasta, se hidastavat hiilihydraat-
tien hajoamista. Vältä ruisleipää ja kaikenlai-
sia kasviksia, etenkin raakana tai perinteisillä
tavoilla säilöttynä. Hapankaali on sokerihu-
malahakuisen kauhistus. Se tekee ateriasta
ikävystyttävän hitaan ja pitkävaikutteisen.
Syö makeisia (ei tummaa suklaata) ja juo li-
monadia, siten saat pienelläkin annoksella
nopeita sokereita ja hetken päästä huomaat
jälleen olevasi nälkäinen – kivaa. Myös liikun-
ta on pahasta. Kaikki mahdolliset kuona-ai-
neet saadaan tehokkaammin jäämään krop-
paan, kun suolen toiminta on mahdollisim-
man minimaalista. Keitetyt, jäähtyneet peru-

nat kannattaa ehdottomasti heittää pois. Jos
niistä tekee vaikka perunasalaatin, majonee-
sin ja etikkakurkun kera, voi mennä tosi pit-
kään ennen kuin on taas nälkä. Älä vaan
sorru kahviin aterian päätteeksi. Se estää
sokerihumalaa, nythän siitä on tieteellistäkin
näyttöä. Vältä rasvaa viimeiseen asti, rasva-
liukoiset vitamiinit voivat vaikka maistua
hyvältä ja hidastaa sokerihumalaa. Että elä-
mä risaiseksi.

Pohjoisen Kantaperuna Oy osti tammikuun
alussa enemmistön Pohjanmaan Luonnos-
ta markkinointi Oy:n osakekannasta. Teh-
ty osakekauppa on osa Kantaperuna-ryh-
män kansainvälistymis- ja kasvustrategi-
aa. Kantaperunan siemenperunatuotan-
nosta menee nykyisin vientiin 10-15 %.
Luonnostan ruokaperunamyynnistä vien-
nin osuus on noin 50 %.

Luonnosta jatkaa
itsenäisenä yhtiönä

Kantaperunan sopimusviljelijöiden omis-
tusosuus Luonnosta Oy:stä on ollut aikai-
semmin 28 %. Tehdyillä osakejärjestelyil-
lä omistus siirtyy Pohjoisen Kantaperuna
Oy:lle sekä lisäksi on hankittu majoriteet-

Kantaperunasta

Luonnosta Oy:n pääosakas

tiin vaadittava määrä osakkeita lisää muilta
omistajilta. Tehdyn osakekaupan jälkeen-
kin Luonnosta jatkaa itsenäisenä yhtiönä.

Kansainvälistyminen
mahdollisuutena

"Tehty osakekauppa mahdollistaa sekä ko-
timaisten asiakkuuksien että kansainvälis-
ten yhteyksien hoitamisen molemmille yh-
tiöille entistä tehokkaammin", uskovat
Luonnostan toimitusjohtaja Petri Tölli ja
Kantaperunan toimitusjohtaja Jussi Karju-
la. Skandinaaviset ja muut lähialuemark-
kinat ovat mahdollisuus sekä siemen- että
ruokaperunamarkkinoille. Entistä voimalli-
sempi työ parhaiden mahdollisten lajikkei-
den sekä laadukkaan tuotannon ja toimin-
nan puolesta tulee olemaan Kantaperuna-
ryhmän johtoajatuksena myös tulevaisuu-
dessa. Yhtiöissä uskotaan, että työ suoma-
laisen perunan puolesta tuo mukanaan
runsaasti hyötyjä muillekin kotimaisille
peruna-alan toimijoille.

Luonnostaa lähes kaksi vuosikymmen-
tä luotsannut Petri Tölli näkee tulevai-
suuden valoisana:
"Luonnostan ja Kantaperunan tiivisty-
vä yhteistyö tuo hyötyjä asiakkaille
sekä kotimaassa että vientimarkkinoil-
la."

Suomalaisten tärkeimmät

hiilihydraattien saantilähteet1)

Kulutus, g/vrk (%-osuus kokonaissaannista)

Miehet Naiset

Leivät ja muut

viljavalmisteet 111 (48) 85 (46)

Hedelmät ja marjat 25 (11) 28 (15)

Kasvikset, peruna 23 (9) 17 (10)

Maitovalmisteet 23 (10) 17 (9)

Sokeri ja valmistusaineet 21 (9) 23 (13)

1) Finravinto 2002-tutkimus.
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Kuuma Peruna haastoi muutamia tuttuja
peruna-alan vaikuttajia kertomaan parhaan
perunareseptin muidenkin hyödynnettäväk-
si. Haasteeseen tartuttiin sellaisella innolla,
että perunan kokkaaminen oli kaikille tuttua
ja mieluisaa puuhaa. Samoin korostui se, että
makuseikat ovat ykkösasia kaikille vastaajil-
lemme. Hyvä lukijamme: ota vinkeistä vaa-
rin ja kokeile keittiössä. Tee herkkua peru-
nasta.

R i i k k a   S e p p ä l ä
Kotimaiset Kasvikset

Ihania ja moneen kertaan hyväksi havaittu-
ja ohjeita on monia. Perunakin on niin tilan-
teisiin ja vuodenaikoihin sidottu. Arkena
meillä maistuu peruna sekä keitettynä että
muusina. Ajan kanssa uunissa laitetut vene-
perunat ehkä jonkun muun juureslohkon ja
yrttioksan kanssa on mitä herkullisinta. Iso
pelti ei yleensä näihin riitä ja loput voi aina
syödä kylmänä. Uusia perunoita odotellessa
meidän vappupöytään kuuluu AINA seuraa-
va perunasalaatin ohje. Helppo ja maukas,
voi tehdä lähes valmiiksi jo edellisenä päi-
vänä - taattu suosikki!

RETIISIPERUNASALAATTI

10 perunaa

Kastike
3-4 rkl pestoa
1/2 sitruunan mehu
3 rkl öljyä

T U T U T   P E R U N A V A I K U T T A J A T   P A L J A S T A V A T

SuosikkiPerunaReseptini

Lisää
3 omenaa
1/2 sitruunan mehu
3 maustekurkkua
1 sipuli
1-2 nippua retiisejä
isoja kapriksia

Keitä kiinteät perunat kypsiksi, jäähdytä,
kuori ja leikkaa kuutioiksi. Sekoita kastike-
ainekset keskenään ja nostele seos peruna-
kuutioiden joukkoon. Anna maustua seuraa-
vaan päivään. Lisää seuraavana päivänä
mukaan kuoritut ja kuutioidut omenat, jot-
ka pyöräytät kuutioina ensin sitruunamehus-
sa. Lisää myös kuutioidut maustekurkut, hie-
nonnettu sipuli ja viipaloidut retiisit. Koristele
salaatti suurilla kaprismarjoilla.

K a l e v i   K u o k k a n e n
Toivoniemen tila

PARAS PIKARUOKA (2:LLE)

1 sipuli
2 isoa perunaa
400 g jauhelihaa (hirven)
voita tai öljyä
suolaa
pippuria
kermaa
sinihomejuustoa
valkosipulia

Laitetaan paistinpannuun voita tai öljyä. Pil-
kotaan sipuli. Raastetaan karkealla terällä
raastinraudalla perunat. Sekoitetaan lastalla
kunnes ovat kellertäviä. Lisätään jauheliha.
Lisätään pippuria myllystä maun mukaan.
Kypsennyksen loppuvaiheessa lisätään ker-
maa. Maustetaan sinihomejuustolla, valkosi-
pulilla ja suolalla. Maukasta nopeasti. Valmis-
tusaika n. 15 min.

T e p p o   V e t o n i e m i
Potwell

PERUNASALAATTI
varhais- tai kesäperunoista

(esim. Rikea tai Velox)
Pestään ja lohkotaan perunat. Keitetään kyp-
siksi. Murskataan sipuli. Laitetaan astian poh-

jalle ruokaöljyä ja sipulimurska sekä maus-
tetaan suolalla ja pippurilla. Kaadetaan pe-
runalohkot öljyn sekaan ja sekoitetaan. Pääl-
le kapriksia. Annetaan maustua noin puoli
tuntia. Syömäkelpoista niin kauan kuin sa-
laattia riittää. Yleensä ei riitä kauan.

G ö r a n   N o r d b ä c k
Solanum

HERKULLISET LOHKOPERUNAT
Lohkotaan perunat (esim. Victoria sopiva
lajike). Keitetään öljyssä kypsiksi. Maustetaan
suolalla/yrttisuolalla. Kaveriksi hyvä pippuri-
pihvi. Ja sitten herkuttelemaan.
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M i k k o   T a h k o l a
Real Snacks

PERUNALASTUSALAATTI

1 kerä salaattia
1 kurkku
2 tomaattia
1 pieni purjo
feta- tai muuta vastaavaa juustoa niin

paljon kuin haluat
100 g Real Snacks Oy:n valmistamia pe-
rinteisiä perunlastuja

Pese kaikki tarvittavat raaka-aineet. Revi
salaatti käsilläsi sopivan kokoisiksi palasik-
si, älä leikkaa sitä veitsellä. Leikkaa kurkku
ohuiksi siivuiksi, palastele tomaatti ja silppua
sipuli. Lisää juustot ja perunalastut salaatin
pintaan.

H e i k k i   M a n n e r
Ehon Leipomo

"MEKSIKOLAISET VUORISTOPERUNAT"
(Katso myös juttu sivulta 3)

Perunat (parhaita ovat pienet sormenpään-
kokoiset) pestään hyvin tai kuoritaan kevy-
esti kotikäyttöön tehdyllä perunankuorima-
koneella, keitetään pari-kolme minuuttia
painekattilassa, jonka jälkeen ne kaadetaan
wokki- tai isolle paistinpannulle tilkkaan
kuumaa öljyä. Perunat pyöritellään siinä no-
peasti, niin että pinta saa vähän väriä ja se-
kaan kaadetaan pussillinen tex-mex -maus-
teseosta (noin 20–30 g / perunakilo). Lisä-

tään vähän vettä (tai aikuisten versioon ve-
den ja tequilan seosta) ja annetaan hautua
kannen alla kypsäksi.

Meksikolaisiin vuoristoperunoihinkin tietys-
ti kyllästyy. Mutta rajanahan on vain mieliku-
vitus! Samalla perustekniikalla voi tehdä
Välimeren perunoita (tomaattia, tomaattime-
hua + yrttimausteita), Kreikan perunoita (olii-
via + fetaa + retsinaa), Normandian perunoi-
ta (hapokasta kotimaista omenaa, kuivaa
omenasiideriä ja calvadosta), Hawaijin peru-
noita (ananasta + ananasmehua) tai vaikka
suomalaisia metsäperunoita (puolukkaa, ka-
tajanmarjaa ja vähän ruisjauhoa). Ja niin edel-
leen, perunasyötävää löytyy loputtomasti,
varsinkin kun vielä ottaa jokaisen lajikkeen
käyttöominaisuudet huomioon. Suurkeittiö-
käyttöönkin tällainen muhennettu perunaruo-
ka sopii, sen voi tehdä vaikka esikypsenne-
tystä perunasta.
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BIOTIITTI SOPII
MAANPARANNUSAINEEKSI

(Kristian Forsman)

Biotiitti osoittautui varsin ihanteelliseksi
maanparannusaineeksi MTT:n Pohjois-Poh-
janmaan tutkimusaseman kenttäkokeessa
2002-04. Biotiitti sisältää 5 % kaliumia, 7 %
kalsiumia ja 10 % magnesiumia ja kokeessa
sitä levitettiin 10 tonnia hehtaarille. Huolimat-
ta melko suuresta lisäysmäärästä, biotiitin
kalkitusvaikutus oli melko vaatimaton ja sen
käyttö nosti maan pH:ta vain 0,1 pH-yksik-
köä vuodessa. Siten biotiitin käytöstä aiheu-
tuva rupiriski pysyy kohtuuden rajoissa. Bio-
tiitin kalsiumlannoitusvaikutus oli sen sijaan
selvä. Ensimmäisenä vuonna maan kalsium-
luku nousi 150 mg/l ja toisena vuonna 50 mg/
l. Suurin osa tästä kalsiumista huuhtoutui
talven aikana, mutta maan kalsiumluku jäi
silti 50 mg/l pitkävaikutteisesti lähtötilannetta
korkeammalle tasolle. Maan kaliumpitoisuu-
dessa ei ensimmäisenä vuonna tapahtunut
mitään, mutta toisen vuoden jälkeen maan
kaliumluku oli noussut 30 mg/l. Biotiitin ka-
lium on suojassa huuhtoutumiselta, joten
biotiitilla on oletettavasti pitkävaikutteista
kaliumvaikutusta. Vaikka ravinteista biotiitti
sisältää eniten magnesiumia, on tämä mag-
nesium hyvin niukkaliukoista. Alkuperäises-
tä 1000 kilon lisäysmäärästä maahan vapau-
tui magnesiumia vain maksimissaan 30 kiloa.
Täten biotiitin käyttö on mahdollista myös
liian Mg-pitoisilla mailla.
(MTT Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman

lannoituskokeiden tuloksia)

PERUNAN MALLON
VÄRILLÄ ON VÄLIÄ!
(Merja Veteläinen)

Skotlantilaiset tutkijat (Scottish Crop Rese-
arch Institute) selvittävät parhaillaan vihan-
nesten ja  juuresten värien vaikutusta niiden
terveysominaisuuksiin. Punaisen, oranssin ja
keltaisen värin kasveissa aiheuttavat karote-
noidi -nimiset pigmentit. Niiden uskotaan
olevan tehokkaita mm. syövän, sydän- ja
silmäsairauksien ennaltaehkäisyssä. Peruna
on yksi tärkeimpiä päivittäin ravintokasvina
käytetyistä juureksistamme, mutta valtaosa
nykyisistä lajikkeista sisältävää hyvin alhai-
sia pitoisuuksia karotenoideja, mikä johtuu
näiden lajikkeiden hyvin vaaleasta mallon
väristä. Skotlantilaiset tutkijat ovat kuitenkin

kyenneet uusien bioteknologisten menetel-
mien avulla nostamaan perunan karotenoi-
dipitoisuuden kuusinkertaiseksi ja saavutet-
tu taso on jopa korkeampi kuin nk. "Golden
Rice"-riisissä. Perunanjalostajilla on näiden
tutkimusten ansiosta uusi työkalu käytettä-
vissään perunan ravintoarvon kohottamisek-
si.
(Lähde : Ducreux et al. Journal of

Experimental Botany, Vol. 56, No. 409,

©Society for Experimental Biology 2005)

BAKTEERIT BIOFILMINÄ
(Lea Hiltunen)

Viime aikoina on havaittu, että Erwinia-bak-
teerit, joihin tyvi- ja märkämädän aiheutta-
jat kuuluvat,   eivät esiinny vain yksittäisinä
soluina, vaan voivat muodostaa ns. biofilmin.
Biofilmi on bakteerien muodostama yhdys-
kunta, jota sitoo yhteen niiden itsensä tuot-
tama polysakkarideista koostuva lima. Bio-
filmin merkitystä ei täysin tunneta, mutta
näyttää siltä, että se suojaa bakteereja anti-
biootteja ja desinfiointiaineita vastaan. Bio-
filmien on havaittu suosivan tiettyjä pintama-
teriaaleja kuten puuta kasvualustoina. Tämä
tarkoittaa sitä, että desinfiointiaineen teho
saattaa riippuu pintamateriaalista.
(Lähde: Potato Storage International, De-

cember 2004)

RIKKI PERUNALLA
(Elina Virtanen)

Joissakin länsimaissa käytetään alkuainerik-
kiä (S0) alentamaan maaperän korkeaa
pH:ta, osin ruventorjuntakeinona. Funkin ja
Hopkinsin (2004) kokeissa selvitettiin partik-
kelikooltaan kahden erilaisen rikin maata
happamoittavaa vaikutusta sekä haja- että
sijoituslevityksenä. Jauhemainen rikki hajale-
vityksenä happamoitti maata tehokkaammin
kuin vastaavasti rakeinen rikki. Tuottajien
käyttämällä rikin sijoituslannoituksella ei ol-
lut vastaavasti odotettua vaikutusta maan
happamoitumiseen. Tutkijat kyseenalaistivat
tuottajien käyttämän rikkilannoituksen sijoi-
tuslannoituksen yhteydessä. MTT Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasema testasi vuonna
2004 rikkiä ruventorjuntaan ja samalla ana-
lysoitiin maan pH-muutokset. Hajalevitykse-
nä annetut rikkimäärät olivat 45, 90 ja 270
kg/ha. Koska rupea esiintyi kasvukauden ai-
kana erittäin vähän, rikin vaikutusta ruven-
torjuntaa ei saatu esille. Annetuilla rikkimää-
rillä ei ollut Pohjois-Pohjanmaan karkeilla
kivennäismaalla vaikutusta myöskään maan
pH-lukuihin. Koekentän pH-taso oli keväällä
ennen kokeen perustamista 6,7.
(Lähde: American Journal of Potato

Research, vol 81, 2004)

MTT - Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman

Perunauutisia
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“Perunoiden korkea

laatu takaa menekin”

Turun Länsikeskuksen Citymarketin toimitus-
johtaja Petri Kolehmainen vaalii johtamansa
ruokakaupan erinomaisen hyvää mainetta
perunakauppiaana. Perunat tulevat suoraan
sopimusviljelijöiltä ja laadusta pidetään hy-
vin tarkasti kiinni. Länsikeskuksen Citymar-
ket on yksi Suomen suurimpia ruokakaup-
poja.

Länsikeskuksen Citymarketin kovan maineen
hyvien perunoiden ruokakauppana loi toimi-
tusjohtaja Vesa Laakso, rymättyläläisen pe-
runanviljelijän poika. Hän toimii edelleen
Citymarketin johdossa, vaikka toimitusjohta-
jana on nyt hänen vävynsä Petri Kolehmai-
nen. Perinne jatkuu.

Länsikeskuksen Citymarket on suuri peruna-
kauppias, yli miljoona kiloa vuodessa asiak-
kaat kantavat perunoita ulos keittiöihinsä.
Toimitusjohtaja Petri Kolehmainen kertoo
kaiken perustuvan luottamukseen ja hyvään
laatuun.
"Meillä lähes kaikki perunat tulevat sopimus-
viljelijöiltä, yhteistyö on saattanut jatkua jo
vuosikymmeniä. Myyntipöydän yläpuolella on
perunoiden viljelijöistä kuvat, joten asiakkaat

tietävät, kenen pelloilta perunat ovat tulleet.
Näin he voivat ostaa vuodesta toiseen saman
isännän tuotteita, kun ovat vakuuttuneita
hyvästä laadusta."
Citymarketissa on tehty perunoista yhdessä
viljelijöiden kanssa "brändi", tuotemerkki,
johon asiakkaat voivat aina luottaa. Laatikois-
sa on vain hyvälaatuisia perunoita.
"Lisäksi me myymme lähes kaikki perunat
irtotavarana. Asiakas itse voi valita juuri ne
mukulat, jotka hän haluaa. Se on meidän
mielestä paras tapa myydä perunoita", sa-
noo Kolehmainen.

Luottamusta ja täsmällisyyttä

  Sopimusviljely perustuu luottamukseen ja
toimitusten täsmällisyyteen. "Me yhdessä
sovimme lajikkeet ja toimitusmäärät sekä
laadun. Jos hyviä perunoita ei ole jonakin
päivänä tulossa pelloilta, me mieluummin
odotamme kuin lähdemme hankkimaan
markkinoilta eriä, joita me emme tunne",
sanoo Kolehmainen.
"Meillä ovat hyvät keskusteluyhteydet sopi-
musviljelijöihin. Jos on jotain sanomista puo-
lin taikka toisin, me tuomme asiat esille ja

Turkun Länsikeskuksen Citymarketin toimitusjohtaja Petri Kolehmainen tarkastaa myyntiin tulevien perunoiden laadun päivittäin.

näin asiat pysyvät hyvin kunnossa ja kaup-
pa käy."
Kolehmainen muistuttaa, että vaikka hinta ei
ole aina ratkaisevassa asemassa, markkina-
hintoja seurataan tarkasti. "Laadulla ja toi-
mitusten varmuudella on kuitenkin merkittä-
vä osa hinnoittelussa. Pidämme huolen sii-
tä, että tuottajalle ja kauppiaalle jää katetta
työlleen", hän sanoo.
Toimitusjohtaja Kolehmainen kertoo, että he
tekevät tuotantosopimukset viljelijöiden
kanssa aina ennen kuin perunat istutetaan
peltoon. Silloin molemmat tietävät, mitä
pellosta tulee ja minne se menee ja mihin
hintaan.

Sopimusten mukaan viljelijät itse toimittavat
perunat kauppaan päivittäin. Kaupan omas-
sa varastossa perunoita on hyvin vähän.
Perunoiden pitäminen viljelijöiden varastoissa
takaa laadun, koska ne menevät tavallisesti
asiakkaille jo seuraavana päivänä kun ne
otetaan ulos viljelijän varastosta. Näin ne
säästyvät muun muassa vihertymiseltä, joka
on varsin suuri ongelma silloin, kun perunoil-
la on pitkä tie ennen kuluttajan ruokapöytää.
VK
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Alkavana keväänä perunat on saatava maa-
han ennen toukokuun puoltaväliä, muutoin
niiden istutus onnistuu seuraavan kerran
vasta pitkällä kesäkuun puolella. Näin sanoo
ruukkilainen säiden tietäjä Tauno Junttila.
Ainakin viime kesän sateet hän tiesi etukä-
teen.

Viime kesä oli sateinen ja märkä. Monet tau-
dit vaivasivat perunakasvustoja. Vuosi 2003
oli sitä vastoin lämmin ja kuiva. Vuodet ei-
vät olleet veljeksiä.

Tauno Junttila kertoo, että hänen sääennus-
tuksensa Pohjois-Pohjanmaalle ja muutoin-
kin läntiseen Suomeen osuivat molemmille
viime vuosille ihan nappiin. Todisteena hä-
nellä ovat monet lehtijutut ja kirjatut ennus-
tukset sekä jokaisesta päivästä tehdyt muis-
tiinpanot, millainen sää todellisuudessa oli.

Millainen on ensi kesä? Se varmasti kiinnos-
taa kaikkia maanviljelijöitä ja erikoisesti pe-
runantuottajia. Sää ratkaisee vuoden tulok-
sen ja toimeentulon.

Säiden ennustaja Tauno Junttila Ruukista:

Perunat peltoon

toukokuun alkupuolella

Tauno Junttila kertoo, että hänen ennustuk-
sensa yltävät normaalisti neljän kuukauden
päähän, mutta poikkeustapauksissa hän voi
katsoa puolenkin vuoden suursään.

Kokonaisuudessaan ensi kesä on Junttilan
näkemyksen mukaan kylmä. Paitaa ei tarvit-
se monesti ottaa päältä pois.
"Toukokuun alkupuoli on hyvää aikaa peru-
nanviljelijöille. Silloin perunat täytyy istuttaa,
sillä toukokuun loppupuoli on kylmää ja
sateista. Tulee vettä ja räntää, takatalvikin voi
yllättää."

"Kesäkuun alkupuoli juhannukseen saakka
on aurinkoista, mutta kylmää. Kasvustot ei-
vät kehity tavanomaiseen tapaan."
"Juhannuksen tietämissä alkavat sateet ja
niitä kestää aina heinäkuun loppupuolelle
saakka. Heinäkuu on huono kuukausi", en-
nustaa Junttila.

Junttilan mukaan elokuussa tulee kesä, loma-
säät. "Erityisesti elokuun loppupuoli on ihan
hyvää viljelyn kannalta ja perunat saadaan

hyvin varastoihin, jos ne on saatu keskike-
sän aikana kasvamaan ja suojeltua taudeil-
ta", sanoo Junttila.
"Myös syyskuun alkupuoli on tavanomaista
parempaa aikaa varastoida pellon tuotteita",
hän muistuttaa.

Mistä Tauno Junttila sitten tietää tai voi en-
nustaa tulevien kuukausien säät? Ensinnäkin
hän huomauttaa, että säätieteilijän vuosi al-
kaa heinäkuussa. Suursäähän vaikuttavat
erittäin monet asiat, muun muassa kuun kier-
rot.
Ennustajan tärkein työkalu on almanakka.
Sitä on luettava oikein ja siitä on nähtävä
monet merkit. Siihen on kirjoitettava muis-
tiin jokaisena päivänä, millainen sää oli.
"Kolmanneksi sääennustajan on pystyttävä
seuraamaan luonnon merkkejä, eläinten, lin-
tujen ja kasvien käyttäytymistä."
Junttilalla on jo nyt tuvassa kasvussa koivun
ja pajun oksia. "Niistä näkee, miten luonto
aikoo ensi kesänä asioitaan järjestellä, jotta
elämä jatkuisi mahdollisimman hyvin huo-
noinakin kesinä", sanoo Junttila. VK

Säiden ennustaja Tauno Junttila tarkastelee tärkeintä työkaluaan, almanakkaa ja kertoo tulevan kesän suursään.
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Sauvon Agrimarketin myymäläpäällikkö
Klaus Hautala korostaa siemenperunoiden
hyvää laatua kertoessaan Agrimarkettien ja
Pohjoisen Kantaperuna Oy:n yhteistyöstä.
"Meillä Sauvossa laatu korostuu erikoisesti
kasvihuoneviljelyssä ja varhaisperunatuotan-
nossa."

Pohjoisen Kantaperuna Oy on tiivistänyt suh-
teita Agrimarkettien kanssa niin, että viljeli-
jät saavat maatalousmyymälöistä kaikkia
Kantaperunan lajikkeita.

Lähellä Turkua sijaitsevassa Sauvossa tuote-
taan merkittävä määrä Varsinais-Suomessa ja
Uudellamaalla myytävistä varhaisperunoista.
Parin viime vuoden aikana varhaisperunoiden
viljely on lisääntynyt kasvihuoneissa. Tänä
vuonna muovihuoneissa oli perunoita kolmi-
sen hehtaaria. Siemeniä meni kasvihuonevil-
jelijöille noin kuusi tonnia.

Agrimarketin myymäläpäällikkö Klaus Hautala
Sauvosta kertoo, että erityisen suuri vastuu
siementen laadulla on kasvihuoneviljelijöil-
le. "Silloin jokaisen mukulan on tuotettava
uutta satoa, koska viljelyn kustannukset ja
samalla myös riskit ovat suuret. Tänäkin
vuonna ensimmäiset uudet perunat Sauvosta
tulevat kauppoihin pääsiäiseksi."

"Kantaperuna Oy:n lajikkeiden laatuun kas-
vihuoneviljelijät ovat olleet tyytyväisiä", ker-
too Hautala. Hän jatkaa, että siementen kul-
jetukset vuoden kylmimpään aikaa täytyy
hoitaa erittäin tarkasti, jotta siemenet eivät
matkalla saa kylmyyttä ja palellu. Elävien
siementen kuljetukset vaativat kuljetusliik-
keiltä erityiskalustoa, jotta siemenet saadaan
siemenvarastoilta hyvinä viljelijöille.

Hautala arvelee, että perunoiden kasvihuo-
neviljelystä on jo tullut vakiintunut tuotan-
totapa. Kaikkia keväällä varhain markkinoil-
le tulevia perunoita ei tarvitse tuoda ulkomail-
ta, vaan kuluttajille on tarjolla hyviä ja tur-
vallisia kotimaisia varhaisperunoita jo maa-
liskuun loppupuolelta tai huhtikuun alusta
alkaen.

Avomaalla harson alla sauvolaiset viljelijät
kasvattavat varhaisperunoita noin 30 hehtaa-

rin alalla. Hautalan mukaan myös avomaal-
la tarvitaan laadukkaita siemeniä, jotta satoa
saadaan varmennettua joka vuosi. "Tänä
vuonna välitämme viljelijöille noin 70 tonnia
varhaisperunoiden siemeniä", arvioi Hauta-
la.

"Sauvon Agrimarketissa emme voi väheksyä
myöskään palstaviljelijöiden perunanviljelyä.
Kun kevät koittaa, ihmiset kantavat kymme-
nen kilon siemenpusseja hyvin paljon. Meil-
lä on erittäin paljon loma-asuntoja ja loma-
laiset haluavat omilta palstoiltaan kesäperu-
noita", sanoo Hautala.

Klaus Hautala on erittäin tyytyväinen Pohjoi-
sen Kantaperuna Oy:n ja Agrimarkettien al-
kaneeseen yhteistyöhön. "Me voimme pal-
vella kaikkia viljelijöitä hyvin monipuolises-
ti. Siemenkaupassa ei ole aukkoja, kun voim-
me toimittaa suuretkin siemenperunaerät
viljelijöille", toteaa Hautala.

Käytännössä Kantaperuna Oy:n ja Agrimar-
kettien yhteistyö toimii mahdollisimman jous-
tavasti niin, että viljelijät tilaavat siemenet
Agrimarkettien myymälöistä ja Kantaperuna
Oy toimittaa perunat suoraan viljelijöiden

Myymäläpäällikkö Klaus Hautala on toimittanut tänä talvena siemenperunoita muun
muassa kasvihuoneviljelijöille. Varhaisperunoiden siemenet ovat juuri tulossa.

Agrimarketit kasvattavat

perunoiden siemenkauppaa

varastoihin. Laskutuksen hoitaa taas Agrimar-
ket.

Tuotantopäällikkö Martti Yli-Kleemola Hank-
kija-Maatalous Oy:n Alastaron siemenkeskuk-
sesta kertoo Pohjoisen Kantaperuna Oy:n ja
heidän yhteistyön käynnistyneen erittäin
hyvin. "Kantaperuna Oy pitää meidän myy-
mälät hyvin ajan tasalla, kuinka paljon ja
millaisia siemenperunaeriä on tarjolla. Kau-
pan myymät erät ovat heti tilastoissa ja näin
voidaan seurata kaupan kehittymistä ja va-
rastotilannetta", sanoo Yli-Kleemola.

"Kaiken kaikkiaan yhteistyöllä me haemme
joustavaa toimintatapaa niin, että siitä hyö-
tyvät ennen kaikkea meidän omat asiak-
kaat", mainitsee Yli-Kleemola. VK
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T U O T E -   J A   Y R I T Y S U U T I S I A

HUMISTAR
PARANTAA SATOA JA LAATUA

Humistar on humus- ja fulvohappoja sisältävä
nestemäinen maanparannusaine, joka tehos-
taa kasvien veden ja ravinteiden ottoa pa-
rantamalla maan fysikaalisia, kemiallisia ja
biologisia ominaisuuksia. Maan rakenteen
paraneminen perustuu savi-humus komplek-
sien muodostumiseen, jonka seurauksena
vettä pidättyy maahan enemmän, maan hap-
pitilanne paranee ja ilmavuus lisääntyy.

Humistarin käytöstä perunalle on myönteisiä
kokemuksia. Göran Nordbäck Solanumilta,
Kristiinankaupungista kertoo, että useat hei-
dän viljelijöistään on käyttänyt ainetta: "Pe-
runan hehtaarisato on noussut, mukulat ovat
tasakokoisempia ja sadossa on vähemmän
pienikokoisia mukuloita." Humistarin hehtaa-
rikustannukseksi perunalla on laskettu 150
euroa. Lisää osoitteessa www.humistar.fi

A-NAP TUOTEPERHE ON
SIIRTYNYT INTERNET-AIKAAN

a-Nap lämpötilaloggereiden tiedot voidaan
nyt tallentaa a-Nap Netlink-nimiseen tietokan-
taan yhdessä yksilöintitiedon(esimerkiksi
rahtikirjan tai lähetyslistan numero) kanssa
helposti vain parilla hiiren napin painalluk-
sella. Tällöin kaikki tietoihin oikeutetut osa-
puolet voivat vaivatta tarkastella tietoja in-
ternetistä millä tahansa tietokoneella vaikka
vuosien päästä. Tietojen haku yksilöintitiedol-
la on nopeaa ja vaivatonta.
Palvelun osoite on www.a-nap.net
Demotietoja pääsee katselemaan tunnuksil-
la: käyttäjätunnus: demo, salasana: demo

UUTTA MANTER-KALUSTOA

Manter pakkaus- ja punnituskonekanta Suo-
messa on kasvanut viimeisimmän puolen
vuoden aikana neljällä täydellisellä yksiköl-
lä.

Pakkauskonepuolella pääpaino on ollut ns.
taittokalvokoneissa, punnitusteknologiassa
nopeat "V-12" vaa’at ovat rantautuneet Suo-
meen. Ensimmäinen  "V-12" vaaka käyttöön-
otettiin Kalajoen Tyngällä Joulukuussa 2004.
Lisätiedot www.konekanta.com

IMANTS-LAPIOMUOKKAIN
– MAAN RAKENNE KUNTOON

Viimeisten vuosikymmenten aikana viljely-
kierrot ovat yksipuolistuneet, jolloin vaarana
on humuksen vähentyminen viljelykerrokses-
ta. IMANTS-lapiomuokkain on uusi tuttavuus
Suomen markkinoilla, jolla rikotaan haitalli-
set tiivistymät ja lisätään orgaanisen ainek-
sen sitoutumista maahan. IMANTSilla saa-
daan yhdellä ajokerralla valmis kylvöalusta
suoraan esimerkiksi sänkipellosta. Lapio-
muokkain voidaan kytkeä yhteen useampien
kylvökoneiden ja lannoittimien kanssa. Ajo-
kerrat vähenevät minimiin ja pelto säästyy
tallaamiselta muokkauksen jälkeen.

Manter 12000 ja RSB-P taittokalvopakkaaja Lapinojan Peruna OY:n
pakkaustiloissa Tyngällä.

Edut lyhyesti:
• koko kasviala on muokkaukseltaan

tasalaatuinen
• mahdolliset pinnan painanteet (pyöräurat)

tasoitetut
• ei kyntöanturaa
• ei rakennevaurioita
• vähemmän kuivumisesta aiheutuvia

kasvuhäiriöitä maan kapillaarisuuden
säilyessä

• ei vesiongelmia kosteallakaan jaksolla

Lisätiedot: Matti Laurila p. 0400 563 9496 ja
www.imants.com



K u u m a   P e r u n a   1 / 0 5 21

Aloitamme tässä Kuuma Peruna
-numerossa uuden juttusarjan,
jossa esittelemme eri maita ja nii-
den perunakulttuuria. Ensimmäi-
senä on esittelyvuorossa Italia.

Italialainen syö keskimäärin 42 kiloa
perunaa muodossa tai toisessa vuoden
aikana. Se on eurooppalaisessa mittakaa-
vassa yksi vaatimattomimmista nooteerauk-
sista. Italialaisten rinnalla meidän suomalais-
tenkin reilun 60 kilon kulutus tuntuu jo
saavutukselta. Toisaalta Italiassa asuu 58
miljoonaa ihmistä, joten maan perunan-
kulutus on 2,4 mrd. kiloa. Se on 8 ker-
taa enemmän kuin suomalaisten koko-
naiskulutus, joten pulinat pois. Kyllä ita-
lialaisetkin jotain ymmärtävät perunasta.

Italiassa on 127.000 perunanviljelijää. Maa
tuottaa lähes kaiken tarvitsemansa perunan
itse. Toisaalta perunaa liikkuu sujuvasti maa-
han ja maasta pois. Yhteydet eurooppalaisiin
perunataloihin ovat tiiviit. Vuosittain Italiaan
viedään n. 90 milj. kiloa siemenperunaa.

Italia on pitkä maa, jossa on selviä taloudel-
lisia eroja. Pohjois- ja Keski-Italia muodosta-
vat taloudellisen elämän ytimet. Etelä-Italia
kehittyy hitaammin. Maa on lisäksi jaettu 20
provinssin, lääniin, joilla on myös oma iden-
titeettinsä. Emilia Romagna on perunantuo-
tannon ja perunakehityksen avainlääni. Siellä
majailevat maan johtavat perunayritykset.

Lajikkeissa
uutta ja vanhaa

Italian perunamarkkinaa hallitsee puolenkym-
mentä kaupallista yritystä, jotka myös edus-
tavat keskeisten eurooppalaisten jalostajien
lajikkeita. Maan siementarpeesta 80 % tuo-
daan hollannista, joten he määrittelevät pit-
kälti maan markkinahinnat.

Italiassa seuraavat lajikkeet ovat vahvassa
roolissa pohjoisessa:
• Agatha, Monalisa, Primura,

etelässä:
• Mondial, Nicola, Siglinda, Spunta
muita yleisiä ovat mm:
• Adora, Agria, Ambra, Arinda, Asterix

Pastamaassa

syödään perunaakin

Maassa sukulais- ja ystävyyssuhteet ovat
korkeassa kurssissa. Asioiden hoitamista
helpottavat hyvät henkilösuhteet kumppanei-
hin. Lisäksi maassa on nähtävissä vahvat
poliittiset ja uskonnolliset rajat. Maan peru-
nantuottajat ovat järjestäytyneet keskusta-
oikeistolaiseen UNAPAan ja vasemmiston
ITALPATATEen, jotka ovat viljelijöiden toisen
asteen osuuskuntia. Molemmilla osuuskun-
nilla on lisäksi alueelliset ja paikalliset osuus-
kunnat.

Alueellisten osuuskuntien ja vil-
jelijöiden toimesta italialaiset
ovat luoneet perunabrändejä
esim. "Patata tipica di Bologna"

ja "Selenella", joilla on nostettu
perunan arvostusta ja hintaa. "Pata-

ta tipica di Bologna" on erinomainen
esimerkki viljelijöiden yhteen hiileen puhal-

tamisesta, jossa Bolognan alue on nostettu
markkinoinnin kärjeksi. Otetaan mallia maa-
ilmalta.

Italiassa on runsaasti tarjolla erilaisia pakaste- ja valmistuotteita.
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HUNDRA KILO PER MAN

Under turnén Het Potatis förra hösten ut-
manade Kantaperuna aktörerna i potatis-
kedjan och konsumenterna att hjälpas åt att
främja konsumtionen av potatis. Bakom ut-
maningen låg oron för att inhemsk, ren när-
föda ersätts med bl.a. pasta och ris och att
den finländska matkulturen samtidigt görs
fattigare. Man uppställde som mål att höja
potatiskonsumtionen till 100 kilo per person
fram till år 2010. För närvarande äter den fin-
ländska konsumenten cirka 60 kg potatis om
året. Målet är helt i linje med Inhemska träd-
gårdsprodukters rekommendation om 2-5
potatisar om dagen.

KVALITETSARBETE UTGÅENDE
FRÅN RESPONS FRÅN KUNDERNA

Konsulten Taito Kurvinen i Kantaperunagrup-
pens Kvalitetsprojekt intervjuade i oktober ett
tiotal kunder till Kantaperuna och utöver det
sände Marjo Keränen i början av året 2005
en bred enkät till kunderna som besvarades
av ett 70-tal kunder. Utgående från dessa
utredningar utarbetades i Kantaperuna en
projektplan och kartlades de centralaste
behoven att utveckla verksamheten. I respon-
sen gav kunderna de positivaste bedömnin-
garna om Kantaperunas sorturval, marknads-
föringens och rådgivningens stödtjänster och
kundservicen. Det största utvecklingsbeho-
vet ansågs ligga i packeriernas inbördes verk-
samhets- och kvalitetsskillnader och i leve-
ransernas felfrihet. Kantaperuna har skridit till
verket. Man har uppställt som mål att höja
kvaliteten och att ytterligare höja belåtenhe-
ten bland kunderna. Under våren åtföljs ut-
sädesleveranserna av ett Kvalitetskort, gen-
om vilket vi ännu ber om aktiv respons, vare
sig vi risas eller rosas. Tack till alla som hit-
tills deltagit i det gemensamma utvecklingsar-
betet!
På alla medarbetares vägnar i Kantaperuna

Jussi Karjula

POTATISEN I JORDEN I BÖRJAN AV MAJ

I vår måste potatisen sättas före mitten av
maj, annars kan de sättas först långt in i juni.
Så säger väderspåmannen Tauno Junttila i
Ruukki. Han spådde åtminstone förra som-
marens regn.

Svensk Resumé

AGRIMARKET-KEDJAN ÖKAR
HANDELN MED UTSÄDESPOTATIS

Butikschef Klaus Hautala på Agrimarket i
Sagu understryker utsädespotatisens goda
kvalitet då han berättar om samarbetet mel-
lan Agrimarket-kedjan och Pohjoisen Kanta-
peruna Oy. "Hos oss i Sagu understryks kva-
liteten särskilt vid odling i växthus och vid
produktion av tidig potatis.
Pohjoisen Kantaperuna Oy har intensifierat
sitt samarbete med Agrimarket-kedjan så, att
odlarna kan få alla Kantaperunas potatissor-
ter från lantbruksbutikerna.

Verkställande direktör
Petri Kolehmainen i Åbo:

POTATISENS HÖGA KVALITET
GARANTERAR ÅTGÅNGEN

Verkställande direktör Petri Kolehmainen på
Citymarket i Västra centrum i Åbo värnar om
matbutikens utomordentligt goda rykte som
potatishandlare. Potatisen kommer direkt
från kontraktsodlare och kvaliteten är något
man absolut inte prutar på. Citymarket i Väst-
ra centrum är en av de största matbutikerna
i Finland.

Citymarkets  goda rykte som en butik som
säljer god potatis i Västra centrum skapades
av verkställande direktör Vesa Laakso, son
till en potatisodlare i Rymättylä. Han sitter
ännu i ledningen för Citymarket, fastän hans
svärson Petri Kolehmainen nu innehar pos-
ten som verkställande direktör. Traditionen
går vidare. Citymarket i Västra centrum är en
stor potatishandlare, kunderna bär hem över
en miljon kilo potatis om året. Enligt verks-
tällande direktör Petri Kolehmainen bygger
allt på förtroende och en god kvalitet.

"Hos oss kommer så gott som all potatis från
kontraktsodlare, samarbetet har i många fall
pågått redan i årtionden. Ovanför diskarna
hänger foton av potatisodlarna och kunder-
na vet således från vems åkrar potatisen
kommer. Så kan de år efter år köpa potatis
från samma odlare och vara säkra på att
kvaliteten är god."

Tillsammans med odlarna har Citymarket
gjort potatisen till ett varumärke som kun-
derna kan lita på. Låren innehåller endast
högklassig potatis.

"Vi säljer också så gott som all potatis som
lösvara. Kunden kan själv välja just de knö-
lar han eller hon vill ha. Vi tycker det är det
bästa sättet att sälja potatis", säger Koleh-
mainen.

FÄRGEN PÅ POTATISENS FRUKTKÖTT
SPELAR EN STOR ROLL! (Merja Veteläinen)

Skottiska forskare (Scottish Crop Research
Institute) utreder som bäst hur grönsakers
och rotfrukters färg inverkar på deras häl-
soegenskaper. Röd, orange och gul färg hos
växter bildas av pigment som kallas karote-
noider. De tros vara effektiva vid förebyggan-
de av bl.a. cancer, hjärtsjukdomar och ögons-
jukdomar. Potatisen är en av de viktigaste
rotfrukterna som hos oss dagligen konsume-
ras som näringsväxt, men huvuddelen av de
nuvarande sorterna innehåller mycket låga
halter karotenoider. Det beror på att dessa
sorter har en mycket ljus färg på fruktköttet.
Skottiska forskare har ändå med hjälp av
avancerade bioteknologiska metoder kunnat
höja karotenoidhalten i potatis till den
sexdubbla och nivån man uppnått är rentav
högre än i riset "Golden Rice". Tack vare
dessa forskningar har potatisförädlarna nu ett
nytt verktyg att ta till då man vill höja pota-
tisens näringsvärde.
(KÄLLA : DUCREUX ET AL. JOURNAL OF EXPERIMENTAL

BOTANY, VOL. 56, NO. 409, ©SOCIETY FOR EXPERI-
MENTAL BIOLOGY 2005)
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E e r o :   P O T U T   P O T T U I N A

P e r u N a p a K i n a a

Perunaviikko oli ja meni. Yhtenä aamuna

ratiosta tuli juttua perunan laavusta. Tuntu

siinä ensinnä, että värivikasia oli ollu palijo

kaupan pottuisa. Lähinnä viheriöistä oli

kysymys. Eivät siinä tarkentanu, että oliko

kysymys Soininvaaran vai Vanhasen sävys-

tä. Ne on vähä eri lailla vihertyneitä. Sitte

minä funteerasin, että jos Asteriksi tai Ro-

samunta vihertyy, niin se on vissiin sitä Sii-

meksen punaviheriää. Onkohan sitte se

BluuKongo liikaki sininen Kataisen pöytään?

– Yksi Tyrnävän mies kyllä sano, että ku

potut kuoritaan, keitetään ja isketään nui-

jalla muusiksi, niin kyllä siittä temokratiaa

tullee olipa ne aluksi mitä väriä tahansa. Ei

muuta ku voita silimäksi ja nauttimaan!

On se toisaalta kumma juttu, että ihiminen

on käyny kuussaki, mutta pottuja ei saaha

hyvälaatusena kuluttajalle. Ne oli siihen ra-

tiouutiseen keränny näytteistä tuloksia ja

arviointi oli arvosanoilla lueteltuna säälit-

tävän ja naurettavan rajamailla. Niin että

eipä sitä sitte muuta ku aloitetaan keski-

näinen syyttely vilijelijöitten, pakkaamojen,

tukkujen ja kaupan kesken…

Sano se Kasvisyhistyksen Erkki Rautio sille

toimittajalle, että on niitä hyviäki perunoita

olemasa. Tuntuu vain siltä, että me ei nähä

nokkaa pitemmälle siinä, että kaupasa edes

voi olla tarijolla huonojaki perunoita. Jos

kaikki perunaketjun lenkit ois pitäviä, niin

peruna ois kansallinen herkku ja suosio

taattu niin vanahojen ku nuortenki ruoka-

valiosa.

Täsä lehesä on toisaalla Karin Maaritin jut-

tu perunan hiilihytraateista. Kannattaa lu-

kia tarkasti, että ossaa inttää perunan puo-

lesta, ku meitä ruvetaan sortamaan. Peru-

naa on moitittu viime aikoina ruokajuttui-

sa, että se on liika äkkinäistä enerkiaa. Kohta

sitte huomataan, että tieto oli yksipuolinen

ja väärä, perunan muut hyvät ominaisuu-

vet onki tärkiämpiä. Vähä niinku silakoisa,

että niitä on vaarallista syödä, mutta vielä

vaarallisempaa on, jos niitä ei syö.

Joku aika sitte oli se kohu ranskanpottujen

vaarallisuuvesta, niisä ku syntyy kuumen-

nettaisa myrkyllisiä aineita. Oli tutkimukse-

sa syötetty rotille ranskanpottuja ja syöpää

oli ruvennu pukkaamaan. Tuttu elukkalää-

käri päästi pitkät naurut, ku se sano että

eipä hän oo nähäny rottia nuotiolla ruokaa

laittamasa. Eihän niitten elimistö oo sopeu-

tunu niinku ihimisellä, joka on tuhansia vuo-

sia valamistanu ruokaa tulella. Eipä tullu

ruotsalaistutkijat tuota ajatelleeksi, päästi-

vät jutun kiertään maailmaa, vaikka tuskin

lienevät itekkään uskoneet siihen…

Kannan Otto
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