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P Ä Ä K I R J O I T U S

Viljelijän asialla?
Viime viikkoina suomalaisen elintarviketeol-

Hyvä lukija,
anna palautetta!

lisuuden huipulla on käynyt puhuri. Johtajavaihdosten syynä on julkisuudessa nähty
etenkin viljelijäomistajien ja johdon väliset

Haluamme kehittää lehteämme perunaväen toivomusten mukaisesti.

näkemyserot. Miksi johdon ja omistajien näkemykset sitten poikkeavat toisistaan? Onko
johto unohtanut osakkaiden kuulemisen vai

- Palveleeko Kuuma Peruna sinua?
- Mitkä teemat puhuttelevat sinua
eniten?
- Mikä on tämän lehden kiinnostavin
juttu?
- Mitä toivoisit lisää?

ontuuko viestintä toiseen suuntaan?
Tiukassa paikassa rivit tiivistyvät. Perunaalalla tämä näkyy siinä, että vuosittain viljelijäjoukko tekee työtä harvenevan markkinointiyhtiöiden lippurivin alla - perunan

Lähetä palautteesi 20.12. mennessä email: jussi.karjula@kantaperuna.com
tai faxaa Kantaperunan numeroon (08)
561 7820.

ja kuluttajien parhaaksi. Tässä temmellyksessä on haasteena säilyttää ja muistaa viljelijätahto. Toisaalta on nähtävissä, että tuotantolähtöinen ajattelu poikkeaa joskus
huomattavasti markkinoiden odotuksista.
Myös agribusineksessa tuotannon sopeut-

"On syytä kantaa

taminen vallitsevaan markkinaan vaatii aika-

huolta viljelijäjoukon

ajoin kipeitä päätöksiä.

Kaikkien palautetta antaneiden
kesken arvomme laadukkaan
ruokakirjan!

pärjäämisestä,
osaamisesta ja

Koko elintarvikeketjun leivän maksaa viime kädessä kuluttaja. Kun osaamme tuot-

jaksamisesta"

taa ja kaupallistaa markkinalähtöisiä tuot-

Perunan ystävien lehti

teita ja palveluja, on niille myös kysyntää.

ja Kantaperuna-ryhmän asiakaslehti

Vastuullisuutta on myös ketjun jakajien kes-

Siemenperunat on monen lajikkeen osalta

ken muistaa, että jokainen lenkki tarvitsee

jo loppuunmyyty. Teidän, joilla tilaus on vielä

osansa elääkseen. Vanha totuus; ketju on

tekemättä, kannattaa toimia nopeasti. En-

Yhteystiedot:

yhtä vahva kuin sen heikon lenkki, pätee

nen vuodenvaihdetta tilaavat palkitaan

tässäkin. On syytä kantaa huolta myös vil-

myös hintaedulla.

Leppiojantie 11, 91800 Tyrnävä
www.kantaperuna.com

3/2006

jelijäjoukon pärjäämisestä, osaamisesta ja
jaksamisesta.

Vuoden viimeinen Kuuma Peruna käsitte-

Toimitus:
Päätoimittaja Jussi Karjula

lee perunaa tärkeänä ruokana ja ravintoai-

Toimittaja Vilho Kinnunen

neiden lähteenä, mutta myös kaupan ja
Ensi vuonna 20 vuotta

ammattikeittiön näkökulmista. Mukavia lu-

Tilaukset ja ilmoitusvaraukset:
Pohjoisen Kantaperuna Oy

kuhetkiä lehtemme parissa!

Puh. 0207 614 800

Edustamani yhtiö Kantaperuna ja Suomen
kärkilajike Van Gogh viettävät ensi vuonna

Toivotan Rauhaisaa Joulun aikaa ja kiitän

20-vuotisjuhlia. Kantaperunan malli on näyt-

kuluneen vuoden yhteistyöstä Kantaperu-

tö viljelijöiden tahdosta ja yhdessä tekemi-

na-ryhmän yritysten ja henkilöstön puoles-

sestä. Kahden vuosikymmenen taival mo-

ta.

Taitto: Mainostoimisto Närhi Oy
Paino: Kajaanin Kirjapaino Oy
Painos: 3.300 kpl
Kuuma Peruna 1/07 ilmestyy viikolla 9

nine murroksineen ja haasteineenkin on
juhlan arvoinen. Palaamme juhlateemaan
ensi vuoden puolella.
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Perunat ja kasvikset
tärkeitä painonvartijoille
Perunat ovat tärkeää ruokaa painonvartijoille ja laihduttajille. Ryhmäohjaaja Kerttu Ollila Haukiputaalta sanoo, että ruokalautaselle
he suosittelevat puolet kasviksia, neljännes
perunoita ja neljännes lihaa tai kalaa. Perunoiden päiväannos on 2–5 kappaletta.
Painonvartijat on kansainvälinen järjestö,
joka auttaa lihavuudestaan kärsiviä ihmisiä
pudottamaan painonsa tai pitämään painonsa suosituksien rajoissa. Järjestö kunnioittaa
yksilöllisyyttä, vaikka he kokoontuvatkin
kerran viikossa ryhmissä keskustelemaan ja
tukemaan toisiaan painonhallinnassa tai
painon pudottamisessa.
Ryhmiin on helppo tulla, ne kokoontuvat
sovittuina aikoina ja sovituissa paikoissa.
Kenenkään asioista ei puhuta tai laverrella
ryhmän ulkopuolella. Ryhmät eivät ole jumppakerhoja, joissa hiki paidassa juostaan painoa alaspäin.
Ryhmäohjaaja Kerttu Ollila kertoo, että ryhmissä keskustellaan, annetaan tukea ja motivoidaan painonhallinnassa. "Hyvin paljon
keskustellaan ruuasta ja syömisestä. Kokoonnumme kerran viikossa ja silloin on aina
sama aihe kaikissa maamme 400 ryhmäkokouksessa."

"Me pyrimme tekemään syömisestä ja painosta huolehtimisesta elämäntavan. Ei ole
mitään kiellettyjä ruokia, vaikka niin yleisesti kuvitellaan. Ei ole myöskään mitään erityisiä laihdutusruokia. Me pidämme kohtuutta
tärkeänä", korostaa Ollila.
Kohtuullisuus tärkeää
Mitä painonvartijan ruokalautasella sitten on?
Ollila kertoo, että ihmisten on hyvä syödä
kolme kunnollista ateriaa päivässä. "Kunnon
aamiainen, kunnon lounas ja kunnon päivällinen. Painotus on kolmessa ateriassa. Silloin
niiden välissä kaikki tyhjät kalorit jäävät
pois."
"Erityisesti korostamme kasviksia ja perunoita. Niistä saamme tarvittavat kuidut ja vitamiinit. Perinteiset kuorineen keitetyt perunat
ovat hyvää ja täyttävää ruokaa. Silloin ruokailijalle ei jää tunne, että ruokaa tuli liian
vähän."
"Kaiken kaikkiaan kasviksista tulee hyvä olo.
Kun niitä oppii syömään, niitä aina kaipaa
jokaiselle aterialle", sanoo Ollila.

Ollila korostaa myös hyvän ja kuitupitoisen
leivän merkitystä painonsa hallinnassa. Perunoista ihmiset saavat merkittävän osan Cvitamiinistaan. Sadassa grammassa perunoita C-vitamiinia on kymmenen milligramma.
Perunoissa on lisäksi foolihappoa, tiamiinia
ja 6-vitamiinia.
"Painonvartijoissa me korostamme kohtuutta, sillä ylisuurten ruokamäärien ja erityisesti suurten herkkupalojen nauttiminen lihottaa. Erityisesti me yhdessä tuemme toisiamme tämän kohtuuden pitämisessä."
"Ei pidä palkita itseään tai estää surua syömällä. Jos ihminen on perso suklaalle tai
yleensä makealle, on painon pudottaminen
tai sen pitäminen oikeissa lukemissa vaikeaa. Tässä asiassa me tarvitsemme hyvin paljon tukea, että emme repsahda."
"Erityisesti nyt pikkujoulujen aikana saattaa
tulla repsahduksia. Silloin täytyy muistaa, että
alkoholipitoisia juomia täytyy nauttia hyvin
suurella kohtuudella, koska niiden johdosta
tulee ylimääräisiä kiloja. Rasvainen ruoka
varastoituu, koska alkoholista tulee nopeasti
kaloreita", varoittaa Ollila.
Kerttu Ollilalla on kokemusta painonsa pudottamisessa. 80-luvun lopulla hän pudotti
hyvin nopeasti 35 kiloa pois.
"Pudotus oli liian nopea ja kilot tulivat takaisin. Toisen kerran lähdin pudottamaan
painoani 1997. Silloin nykyiseen painooni
pääsemiseen käytin aikaa kolme vuotta. Kiloja poistui 26 kiloa. Kun painon pudottamiseen käytin tarpeeksi aikaa, painoni on säilynyt suositusten mukaisena."
"Työssäni painonvartioissa autan muita hallitsemaan painoaan ja syömään kohtuullisesti", kertoo Ollila. VK

Painonvartioiden ryhmäohjaaja Kerttu Ollila pitää tärkeänä, että painostaan huolehtivat syövät tarpeeksi kasviksia ja perunoita saadakseen kuituja ja vitamiineja.
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Asko Hannukkala,
MTT, Kasvinsuojelu, Jokioinen, asko.hannukkala@mtt.fi

Lämpimällä säällä nostettu peruna
säilyy huonosti varastossa
Viime syksynä perunannostot aloitettiin
T-paitakeleissä, lämpötilat olivat reilusti
yli 20 astetta ja maa kuivaa. Kukapa nyt
kuivaa perunaa tuulettaisi ja kuivaisi
varastoon vietäessä. Tavallisestihan kehotetaan välttämään nostoa märällä ja
kylmällä säällä ja huolehtimaan märän
perunan tehokkaasta esikuivatuksesta.
Miksi ihmeessä kuivissa oloissa nostettu peruna nyt valuu laatikoista viemäriin?

Lämmin peruna
hengittää kiihkeästi
Varastoitava peruna on tuote, joka elää ja
hengittää. Hengityksen tuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. Kun perunaa jäähdytetään, vesi tiivistyy mukuloiden pinnalle. Lämpimästä maasta nostettu peruna alkoi kastua varastossa ja tilannetta pahensi monien
varastojen hidas jäähtyminen.

Suomalaisille perunantuottajille on ollut arkipäivää välttää nostoa kylmällä säällä ja
esikuivattaa märissä oloissa nostettu peruna hyvin ennen varastointia. Harvinaisen lämmin kesä ja syksy nostivat esiin varastosäilyvyyden toisen ääripään: liian lämpimästä
maasta nostettu pilaantuu yhtä herkästi varastossa kuin sadesyksyjen peruna. Ulkomaisten oppikirjojen mukaan perunaa ei pitäisi nostaa, jos maan lämpötila on yli 20
astetta.

Mukuloiden pinnalle tiivistynyt kosteus puolestaan tarjoaa hyvät olosuhteet mukuloissa
märkämätää aiheuttaville Erwinia-bakteereille. Märän mukulan pinnalla syntyy nopeasti
hapettomat olot, jotka laukaisevat bakteerien lisääntymisen. Korkea lämpö on lisäksi
edellytys bakteerien kasvulle.
Perunan kuntoa varastossa on syytä edelleen
tarkkailla jatkuvasti ja pitää huoli riittävästä
tuuletuksesta. Haihtumisesta koituvat painohävikit ovat kuitenkin pieni tappio siihen
verrattuna, että koko erä mätänee käsiin.

Asko Hannukkala

Tämän syksyn ilmiö näyttää olevan perunoiden mätäneminen pinnalta alkaen eikä tyypillisen märkämädän tavoin sisältä. Alkusyksystä ilmeni tapauksia, joissa peruna etäältä katsoen näytti jokseenkin normaalilta. Kun
sitä alettiin lajitella tai pakata, perunoiden
pintakerros irtosi ja hajosi. Kaikkia kolmea
märkämätäbakteeria on todettu tällaisista
eristä. Lämmin kesä näytti suosivan erityisesti
Suomessa uutta E. Chrysanthemi -lajia.
Viime kesän oloissa märkämätäbakteerit ovat
ilmeisesti levinneet mätänevistä siemenmukuloista satomukuloiden pinnoille ja korkkihuokosiin eikä niinkään rönsyjä pitkin mukuloiden sisään. Loppukesän sateet hyvin
lämpimään maahan, siellä missä niitä saatiin,
loivat bakteeritartunnalle otolliset olot.

Varastoituja perunoita kannattaa tarkkailla huolellisesti kesän olosuhteiden takia.
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Punamätää
pellolla ja varastoissa

Märkämätää.

Poikkeuksellisen lämmin kesä suosi myös
punamädän iskeytymistä. Tauti ei sinänsä ole
harvinainen, mutta se harvoin aiheuttaa Suomessa tuhoja. Taudinaiheuttaja pystyy vahingoittamaan mukuloita pahasti kun maa on
20–27 asteista ja tasaisen kosteaa. Lämpimässä varastossa tauti jatkaa leviämistään.
Sen kasvu loppuu, kun lämpötila laskee alle
12 asteeseen.

Tyvimätä sisältä.

Punamädän vaikutuksesta mukulat muuttuvat aluksi harmahtaviksi ja kumimaisiksi. Kun
mukula halkaistaan tai kuorta vioitetaan,
malto muuttuu 20–30 minuutissa punertavaksi ja edelleen melkein mustaksi. Sairaissa mukuloissa on imelä haju. Tautisiin mukuloihin iskeytyy hiivoja ja bakteereita, jotka mädättävät mukulan kokonaan.

Punamätäisiä mukuloita.

Taudille ei ole taloudellisesti mielekkäitä torjuntakeinoja, mutta ei yleensä oloissamme
tarvettakaan. Tauti leviää vain maan välityksellä. Perunavaltaisissa viljelymaissa taudinaiheuttajaa esiintyy yleisesti, mutta se aiheuttaa vioituksia vain poikkeuksellisen lämpiminä kesinä.
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Tyvimätä päältä.
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Perunaseminaarissa
pohdittiin tulevaisuutta
Perinteinen peruna-alan kokoontuminen,
Kotimaisten Kasvisten perunaseminaari, järjestettiin tänä vuonna Keuruulla loka-marraskuun vaihteessa. Tilaisuudessa herätti keskustelua niin perunan laatu, kaupan tarpeet
kuin kulutuksen kehittyminen. Keuruulla
palkittiin myös jokavuotiseen tapaan perunan vuoden laatutuottaja.

Uudessa asetuksessa ruokaperuna jaotellaan
I- ja II-luokkaan, joista jälkimmäinen vastaa
vähimmäisvaatimuksia. Erillistä erikoisluokkaa ei uusi asetus tunne laisinkaan. Varhaisperunalla on voimassa vuoden alusta samat
vaatimukset kuin tavalliselle ruokaperunallekin lukuun ottamatta puhtausvaatimusta irtona myytäessä. Ruokaperuna-asetukseen
voi tutustua Internetissä valtion säädöstietopankissa (www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2006/
20060106.pdf).

Laatu puhutti
tulevaisuuspaneelissa
Tutkija Anni Kirveennummi Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta alusti keskustelua perunan kulutuksen
tulevaisuudesta kertomalla uusimpien tutkimusten tuloksista. Keskeisenä antina oli
kuluttajien tottumuksiin vaikuttavien tekijöiden tuonti selkeästi esille. Perunan kulutukseen vaikuttavia tekijöitä voidaan jaotella
terveys-, ateriakokonaisuus-, alkuperä-, perhevaihe-, ajankäyttö- ja laatutekijöihin. Jokaiselta osa-alueelta voidaan erottaa tekijöitä,
jotka voivat nostaa tai laskea perunan kulutusta. Merkittävimpinä Kirveennummi nosti
esiin hyvät ja huonot terveysvaikutukset,
kilpailevat tuotteet, ekologisuuden sekä uudet innovatiiviset tuotteet.
Kirveennummen alustuksen jälkeen kokoontui paneeli peruna-alan toimijoista keskustelemaan kotimaisen laatuperunan saatavuuden varmistamisesta vuonna 2016. Luonnosta Oy:n Antti Karjula toi esille uusien erikoistuotteiden, kuten pienemmissä pakkauksissa toimitettavien perunoiden tarpeellisuuden.
Viljelijä Johan Klåvuksen mukaan he ovat
onnistuneet lanseeraamaan esimerkiksi pussitetun pikkuperunan kauppoihin. Tulevaisuudessa Suomessakin siirryttäneen entistä
enemmän esivalmistettuihin tuotteisiin. Toisaalta tämä vaatii paneelin osallistujien mukaan tuotekehittelyä esimerkiksi pakkausten
osalta. Suurtalouskeittiöiden edustaja Seija
Kettunen toi esiin sen, että nykyään yhä
suurempi osa perunasta kulutetaan työpaikkaruokaloissa, kouluissa ja muissa julkisissa ravintoloissa. Tämä asettaa vaatimuksia
jo alkutuotannossa niin lajikevalinnan kuin
jatkokäsittelynkin suhteen. Heviosaston vastaava Seppo Kaksonen Sokos Mestarinherkusta Jyväskylästä toi esiin myös sen, että
kuluttajat ovat varsin konservatiivisia. Suuret muutokset tulevat siis viemään aikaa.

Vuoden
laatutuottajat Kuopiosta

Pertti ja Taina Venäläinen palkittiin pitkästä panostuksesta laatuun.
Ruokaperuna-asetus muuttuu
Seminaarin alkajaisiksi Paavo Kuisma Perunantutkimuslaitokselta esitteli uuden ruokaperuna-asetuksen mukanaan tuomia muutoksia perunan kauppaan. Uusi asetus tulee
voimaan ensi vuoden alusta ja se sisältää
muutamia muutoksia nykyisiin käytäntöihin.
Merkittävin muutos on Kuisman mukaan
asennepuolella eli asetuksessa keskitytään
nyt entistä enemmän todelliseen käyttöarvoon vaikuttaviin tekijöihin. Käytännössä
muutosten vaikutus perunakauppaan lienee
vähäinen ja kuluttaja ei sitä välttämättä huomaa. Kauppojen omat laatuvaatimukset pitävät huolen tasaisesta laadusta.
Kelpaamattomiksi perunoiksi luetaan ensi
vuoden alusta alkaen myös kuivamädät tämänhetkisten paleltuneiden, märkämätäisten
ja vihertyneiden lisäksi. Vihertymisessä sääntönä on, että peruna on kelpaamaton, jos
vihertymä ei lähde tavallisessa kuorinnassa.
Tavallinen kuorinta on avainsana myös perunarupea arvioitaessa. Uudessa asetuksessa peruna on ruven takia vioittunut, jos rupi
ei poistu tavanomaisessa kuorinnassa. Tämä
pykälä tullee aiheuttamaan ainakin alussa
epätietoisuutta laatuvaatimuksista. Hyvä
kysymys on esimerkiksi, mikä on tavallisen
kuorinnan syvyys? Käytännössä rupisuuteen
tullaan varmasti kiinnittämään huomiota
entiseen tapaan eli kuluttajat suosivat ruvettomia perunoita. Tärkeää onkin markkinoida
kuluttajille, sitä että yksittäiset rupipahkat
eivät alenna perunan käyttöarvoa.
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Kuopiolaiset Pertti ja Taina Venäläinen valittiin vuoden laatutuottajiksi palkintona heidän
pitkäjänteisestä toiminnastaan laadun ja
asiakastyytyväisyyden edistämiseksi. Pertti
Venäläisen mukaan heillä on vajaa 9 hehtaaria perunaa ja 30 hehtaaria muita kasveja.
Perunaa Venäläiset ovat viljelleet yli 20 vuotta
ja vanhimmat yhtäjaksoiset asiakkuudet ovatkin jo 80-luvun puolivälistä. Lajikkeina Venäläisillä on Timoa ja Veloxia aikaiseen markkinaan sekä lisäksi Van Goghia, Suvia, Victoriaa ja Pitoa. Tällä lajikevalikoimalle he ovat
pystyneet vastaamaan kaupan vaatimuksiin
eri tyyppisistä lajikkeista ja mahdollisimman
pitkästä toimituskaudesta.
Venäläisten mukaan laadulle on tähän päivään asti saanut parempaa hintaa. Käytännössä tämä on näkynyt markkinahintoja pienempinä heilahteluina ruokaperunan hinnoissa. Samalla asiakassuhteet ovat muodostuneet pitkäaikaisiksi. Venäläiset kertovat, että
kesäisin mukavan lisän toimintaan tuo suoraan pellolta kuluttajille ja kyläkaupoille
myytävä peruna. Tällä tavoin perunan tuottajakin tulee tutuksi kuluttajille ja samalla
vahvistetaan ihmisten luottamusta kotimaiseen laatuperunaan.
Pertti Venäläinen on ollut aktiivisesti mukana peruna-alan järjestötoiminnassa. Hän on
ollut muun muassa alueen perunakerhon
puheenjohtaja ja mukana myös Kotimaisten
Kasvisten hallituksessa 90-luvulla. Pertti Venäläinen uskookin yhteistyön voimaan viljelijöiden toimintaa helpottavana tekijänä.
Savossa esimerkiksi säkkihankintoja tehdään
yhdessä muiden viljelijöiden kanssa sekä
järjestetään koulutusta. AA
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Joulupöytä on katettu
Joulu on juhlan aikaa ja pöytä on jälleen täynnä toinen toistaan houkuttelevempia herkkuja. Kantaperunan keittiötonttu on koonnut perinteiseen tapaan
muutamia herkullisia ruokaohjeita joulun ja pyhien tähtihetkiin. Näistä ruoista on ilo nauttia perheen ja ystävien kera.

Pyhäpäivän parempi pata
700 g
3 rkl
3 rkl
5 dl
2–3 rkl
3 dl
2 rkl
2
2 tl
4
1/2

naudan tai hirven paistia
voita
vehnäjauhoja
vettä
tomaattisosetta
pakastettuja sieniä
soijakastiketta
valkosipulinkynttä
paprikajauhetta
isoa sipulia
purkkia smetanaa
mustapippuria
suolaa

Leikkaa liha kuutioiksi ja ruskista pannussa
muutamassa erässä. Siirrä pataan. Huuhdo
pannu paistokertojen välillä ja ota huuhteluliemi talteen. Ripottele lihoille hieman suolaa, mustapippuria ja vehnäjauhot. Lisää
pataan siivilöity neste sekä mausteet, sienet
ja sipulit. Sekoita tasaiseksi. Anna hautua
uunissa noin 2 tuntia 175 asteessa tai kunnes liha on pehmennyt. Sekoittele aika ajoin.
Lisää lopuksi smetana ja sekoita. Tarjoa keitettyjen perunoiden tai perunasoseen kanssa.

Imelletty perunalaatikko
2,5 kg
50 g
3/4 dl
n. 1/2 l
1 rkl
2 rkl

jauhoisia perunoita
(Suvi, Rosamunda)
voita
vehnäjauhoja
maitoa
suolaa
siirappia

Pese perunat hyvin ja keitä ne suolattomassa vedessä kuorineen. Kaada vesi pois ja
kuori perunat heti. Soseuta ne tasaiseksi
soseeksi voin kera. Ripottele hieman jäähtyneen soseen sekaan puolet vehnäjauhoista
ja sekoita tasaiseksi. Anna soseen imeltya
peiteltynä tunnin ajan ja lisää joukkoon loput jauhot. Anna soseen imeltyä lämpimässä paikassa vähintään 3–5 tuntia – jos mahdollista, niin kauemminkin.
Sekoita sosetta muutaman kerran. Imeltyessään sose löystyy ja saa makean maun. Lisää soseeseen maitoa sen verran, että saat
puuromaisen, löysähkön seoksen. Mausta
seos suolalla ja siirapilla. Kaada seos voideltuun uunivuokaan vain puolilleen sillä laatikko kuohuu kypsentämisen aikana. Paista
laatikkoa 150 asteessa 2–3 tuntia, kunnes
pinta saa kauniin värin.

Täyteläinen perunalaatikko sulaa suussa.

Juhlapyhinä maistuu kinkun ohella myös lihapata.
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Savukinkku-perunalaatikko
(4 annosta)
8
150 g
1
2
3 dl
2 dl
1 tl

Rosolli on perinteinen joulupöydän herkku.

1 tl

isoa perunaa
(Van Gogh, Felsina)
savukinkkua
punasipuli
munaa
maitoa
kermaa
rosepippuria hienonnettuna
(tai viherpippuria)
yrttisuolaa
pinnalle voinokareita

Kuori ja suikaloi perunat, punasipuli ja kinkku. Voitele uunivuoka ja nostele kerroksittain
peruna-, sipuli ja kinkkusuikaleita. Sekoita
keskenään maito, kerma, munat ja mausteet.
Kaada neste vuokaan ja pudottele pinnalle
voinokareita. Kypsennä laatikkoa uunissa
200 astessa n. 1 tunti tai kun perunat ovat
saaneet kauniin kullan ruskean pinnan.

Rosolli
2
3
2
1/2
1
1

1 dl
1 tl
1/2 tl
1/2 tl

perunaa
(Asterix, Victoria, Van Gogh)
punajuurta
porkkanaa
sipulia
suolakurkku
omena
suolaa
Kastike
kuohukermaa
punajuuren lientä
suolaa
sokeria

Keitä peruna, punajuuret ja porkkanat kuorineen lähes kypsiksi. Anna jäähtyä, kuori ja
kuutioi. Hienonna sipuli, kurkku ja omena
silpuksi. Sekoita kaikki ainekset keskenään
ja mausta tarpeen mukaan suolalla.
Vatkaa kerma kevyeksi vaahdoksi ja värjää
punajuuren liemellä. Halutessasi värikkäämmän kastikkeen voit lisätä varovasti lientä.
Mausta kastike suolallla ja sokerilla. Tarjoa
vaahto erikseen tai rosollin päällä. Voit koristella rosollin esimerksiksi parilla persiljan
oksalla tai kananmunan lohkoilla.

Vaniljainen luumurahka
(6 annosta)
1 prk
1 prk
2 dl

(300 g) luumumarmeladia
(200 g) maustettua rahkaa
vanilja (Valio)
kuohukermaa

Sekoita luumumarmeladi ja rahka.
Vaahdota kerma ja lisää rahka-marmeladiseokseen. Sekoita massa kevyesti keskenään. Koristele annokset mielesi mukaan
vaikkapa piparinmuruilla.
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Van Gogh edelleen
selkeästi viljellyin lajike
Tike julkisti lokakuussa viime kesän viljelytilastot perunan osalta. Kokonaisviljelyala
laski edellisvuodesta n. 800 ha ollen nyt
28 049 hehtaaria. Ruokaperuna-alaksi Tike
on tilastoinut 10 678 ha, jossa on laskua
edelliskesään 556 ha. Ruokateollisuuden viljelyala pysyi parin hehtaarin tarkkuudella
muuttumattomana. Tärkkelyspuolella on tapahtunut tilastojen mukaan reilun 200 hehtaarin alan kasvu. Lajikkeiden osalta viljelymäärissä muutokset ovat olleet maltillisia.

Ruokaperunalajikkeet TOP 6.
Van Gogh
Van Gogh, Saturna
ja Posmo viljellyimmät
Suomen viljellyin lajike on ensi vuonna 20vuotis taivaltaan juhliva Van Gogh. Lajiketta
viljeltiin nyt toista vuotta peräkkäin yli 4 000
hehtaarin viljelyalalla. Ruokaperunatilastoissa
Van Gogh saavutti ennätyksellisen 26 %
osuuden koko ruokaperuna-alastamme ja
sen asema vahvistui entisestään. Vahvat teollisuuslajikkeet Saturna ja Posmo ylittivät
myös 3 000 hehtaarin rajapyykin. Posmo lähestyy viljelyalassa Saturnaa, sillä takavuosien ykköslajike on enää 180 ha viljellympi
kuin Posmo. Viime vuosien trendin perusteella Posmo ohittaa ensi kesänä Saturnan viljelyalassa.
Velox
kasvoi voimakkaimmin
Ruokaperunalajikkeista Van Goghin jälkeen
selkeä kakkonen on Nicola. Lajikkeen viljelyä tukee se, että lajike on ns. vapaa lajike
ja sen siementä on saatavissa kaikilta kotimaisilta siementaloilta. Selkeä kolmonen
ruokaperunatilastossa on Asterix ja yhtä selkeästi kärkijoukkueeseen on asemoitunut
Victoria. Viime kevään Victorian niukasta siemensaatavuudesta huolimatta lajike lähestyy
1000 hehtaarin rajapyykkiä vauhdilla. Victorian vanavedessä tulevat kesä- ja syysperu-
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na Rikea sekä vahvalla kasvu-uralla oleva
Velox. Veloxin viljelyala kasvoi yli 40 % ja se
olikin kärkikuusikon selkeästi voimakkain
kasvulajike. Velox on saanut kiitosta sekä
vähittäiskaupassa että kuorimo- ja teollisuuskäytössä. Lajikkeen "buumi" näkyy myös
siemenkysynnässä ja lajikkeen sertifioitu siemen loppuunmyytiin jo lokakuussa. Kuuden
viljellyimmän ruokaperunalajikkeen siemenperunaa saa Pohjoisen Kantaperunasta ja sen
valtuuttamilta jälleenmyyjiltä.

Velox
Timo suvereeni
varhaisperunalajikkeissa
Hankkijan Timolle ei löydy haastajaa kattenalaisten varhaisperunoiden sarjassa. Lajikkeella on yli 80 % osuus kyseisessä sektorissa. Siikliä viljellään n. 9 % alalla varhaisperunaksi, mutta muiden lajikkeiden osuus
on vain muutamia hehtaareja. Näyttäisi siltä, että ainakaan toistaiseksi aitoa haastajaa
kylmään maahan istutettaessa ei ole Timolle löytynyt.
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Timo
Viljellyimmät kärjessä
myös siemenaloissa
Sertifioidun siemenperunan viljelyaloissa
kärjessä ovat Van Gogh (209 ha ) ja Nicola
(137 ha). Posmo ja Saturna ovat kärkisijoilla
tärkkelysperunan omassa siemenlisäyksessä.
Tässä tilastossa Posmo on jo lähes 40 %
edellä siemenviljelyalassa Saturnaa. Muista
lajikkeista tilastoissa hieman alle sadan hehtaarin alalla tulevat Hankkijan Timo, Asterix
ja Fambo. JK

Kauppiaat Päivi ja Seppo Ahoketo Raahesta:

Viljelijän ja kauppiaan hyvä
yhteistyö näkyy
perunoiden kaupassa
la sopimuksella muutaman kymmenen kilometrin säteeltä pitkäaikaisilta toimittajilta.
Pirkka-tuotteet tulevat Keskon tukun kautta,
mutta nekin perunat ovat Pohjois-Pohjanmaalta ja viljelijä on tiedossa.

Raahen K-Citymarketin kauppiaat Päivi ja
Seppo Ahoketo ovat tyytyväisiä toimivaan
perunakauppaan. "Me saamme laadultaan
hyviä perunoita ja tuottajien palveluihin
olemme hyvin tyytyväisiä. Pitkäaikaiset suhteet viljelijöiden kanssa ovat hyvin toimivat",
he toteavat.

Seppo Ahoketo kertoo, että heillä viljelijöiden kanssa on ollut jo vuosia jatkunut hyvä
yhteistyö. Laatuasiat ja lajikkeet on sovittu
yhdessä ja toimitukset saadaan jopa päivittäin. Lajikkeet päätetään käyttötarkoitusten
mukaan. Myös hinnat sovitaan yhteisissä
neuvotteluissa.

Raahen K-Citymarket on suhteellisesti mitattuna suuri perunakauppias. Sen kokonaismyynnistä perunoiden osuus on 0,8 prosenttia, kun Suomessa K-Citymarkettien perunoiden osuus kokonaismyynnistä on keskimäärin 0,7 prosenttia.
Tonneina Raahen K-Citymarketin myynti
merkitsee noin 200 tonnia suomalaisia perunoita. Sen lisäksi Ruotsista tulee varhaisperunoita noin viisi tonnia. Etelä-Euroopasta tulee muutama sata kiloa varhaisperunoita
lopputalven myyntiin.
Raahen K-Citymarketissa käy pyöreästi miljoona asiakasta vuodessa. Perunakaupalle
tämä merkitsee sitä, että jokaisen asiakaskäynnin yhteydessä asiakkaan mukaan lähtee 250 grammaa perunoita.

"Syksyllä ennen joulua olemme pitäneet
yhdessä toimittajien kanssa perunapäivän,
jolloin kerromme kuluttajille perunoista ja eri
lajikkeiden käyttötarkoituksesta", kertoo
Ahoketo.

Katri Kolehmainen huolehtii Raahen Kcitymarketin perunoiden myyntipisteestä.

Päivi Ahokedon mielestä on erittäin tärkeää,
että perunat tulevat lähialueelta, koska silloin voidaan reagoida välittömästi, jos asiakkailla on laadusta huomautettavaa.
"Myös kaupan sisällä perunoiden myyntipaikka täytyy pitää kunnossa ja tarkkailla laatua.
Meidän omat työntekijät tuovat heti terveiset, jossa heidän käyttämissään perunapusseissa on huonolaatuisia perunoita. Myös me
itse tarkkailemme laatua, myös perunoiden
sisäistä laatua, koska sitä ei näe ulkopuolelta", korostaa Päivi Ahoketo. VK

Kauppias Päivi Ahoketo on tyytyväinen perunakaupan suhteelliseen suureen osuuteen,
koska se merkitsee sitä, että heidän myymälässään perunoiden laadun täytyy miellyttää
asiakkaita ja perunat ovat hyvin esillä. Samalla se merkitsee myös sitä, että myymälän
koko vihannesosasto on onnistunut myynnissään.
Myymälässä suurin osa perunoista myydään
irtoperunoina mustista suursäkeistä, joista
perunat valuvat esille sitä mukaa, kun asiakkaat vievät niitä pois. Osa perunoista tulee
pakattuina Pirkan tuotemerkillä. Luomuperunat tulevat paperipusseissa tuottajan omalla tuotemerkillä. Kaikissa pakkauksissa ovat
värikoodit.
Perunat lähialueelta
Raahen K-Citymarkettiin Ahokedot hankkivat
perunat lähialueilta. Osa tulee heidän omal-

Kauppias Seppo Ahoketo on tyytyväinen
viljelijöiden ja kauppiaan väliseen yhteistyöhön ja perunoiden laatuun.
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Norjassa laatua
arvostavat markkinat
Suomea ympäröivillä perunamailla on yksi
yhteinen ominaisuus: kuluttajat pitävät punakuorisesta perunasta. Tässä suhteessa
paremmin öljystä ja hiihtäjistä tunnettu Norja ei tee poikkeusta. Lähes kaikki suosituimmat perunalajikkeet ovat punakuorisia. Norjalaiset ovat tunnettuja tiukoista laatuvaatimuksistaan ja tarkasta kontrollista maan rajoilla. Omaa maata halutaan suojella niin
taudeilta kuin kilpailultakin.
Suosituimmat lajikkeet
Norjalaisten kuluttajien ehdoton suosikki on
punakuorinen Beate, jonka markkinaosuus
on noin 60 %. Lajike on norjalaisten oma
jaloste vuodelta 1966. Lajikkeen menestys on
hyvin verrattavissa ruotsalaisten suosikkiin
King Edwardiin. Muista lajikkeista menestyviä ovat niin ikään punakuoriset Asterix, Redstar, Pimpernel ja Kerr’s Pink. Näistä Asterixin viljelyala on selvässä kasvussa. Erittäin
suurta suosiota nauttii myös Puikula eli paikallisella murteella Mandel. Norjan perunamarkkinoilla on myös jonkin verran paikallisia maatiaislajikkeita, joita ei yleensä muualla tunneta. Yhtenä syynä tähän on tiukat
rajoitukset ulkomaisen siemenen tuonnille.

Käytännössä kaikki Norjassa viljelty peruna
on kasvatettu kotimaassa meristeemilisäyksestä asti.
Vuonna 2006 Norjassa viljeltiin noin 14 000
hehtaaria perunaa. Tämän kesän sato jäi jonkin verran viiden viime vuoden keskiarvosta
ja myyntikelpoisen perunan kokonaismääräksi arvioidaan vajaa 350 miljoonaa kiloa (Kristin Sørensen, Landbruk Nord). Keskimääräinen satotaso on ollut vajaa 400 miljoonaa
kiloa. Perunan laatu on vaihdellut myös Norjassa paljon. Esimerkiksi Etelä-Norjassa on
ollut ongelmia vaihtelevien olosuhteiden
kanssa. Rupea on lisäksi havaittu joillakin
alueilla runsaasti.
Pohjois-Euroopan suurin pakkaamo
Norjassa Grinderissä Oslon Pohjoispuolella
sijaitsee Pohjois-Euroopan suurin perunapakkaamo Hvebergsmoen Potetpakkeri, jonka
läpi kulkee vuosittain noin 60 miljoonaa kiloa perunaa. Pakkaamolla on käytössä huippumodernit lajittelu- ja pakkauskoneet, joilla pystytään pakkaamaan perunaa maan
kaikille suurille ketjuille. Norjassa onkin hyvin yleistä, että pakkaamot pakkaavat peru-
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naa useammille suurille kauppaketjuille ketjujen omissa pusseissa. Suurten etäisyyksien ja korkean hintatason maassa tällainen
pakkaamotoiminnan keskittyminen on ollut
varsin luonteva kehityssuunta.
Korkeat laatuvaatimukset
Norjalaiset tukkuostajat ovat perinteisesti
pitäneet yllä ruokaperunan korkeita laatuvaatimuksia. Ulkomailta tuotavassa perunassa
tähän on molemminpuolinen intressi, sillä
tulli ja rahtikustannus tekevät hukkakiloista
erittäin kalliita. Norjan tuontitullit usein jopa
kaksinkertaistavat perunan hinnan ostajalle
myyntihintaan verrattuna. Kun myyntihinnasta otetaan vielä rahti, niin viljelijähinnan ja
ostajan maksaman hinnan ero muodostuu
suureksi. Tullitasoa voidaan muuttaa lyhyellä varoitusajalla, jos kotimainen peruna uhkaa loppua. Tämä on tilanne usein keväisin.
Toinen syy alennuksiin on oman sadon vähäisyys, mikä pakottaa tuomaan perunaa jo
aikaisemmassa vaiheessa kautta.
Kantaperuna-konserni on perinteisesti ollut
mukana viemässä suomalaista laatuperunaa
Norjaan. Viime keväänä konserniyritysten
vienti Norjaan oli lähes kaksi miljoonaa kiloa ruokaperunaa ja tänäkin vuonna kysynnän oletetaan olevan vahvan. Suomalaiselle
perunatoimialalle on vahvuus, että ympärillämme on Norjan, Venäjän, Ruotsin ja Viron
kaltaisia perunamaita. AA

Norjassa lajike ja alkuperämaa ovat hyvin esillä pusseissa
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Hvebergsmoen Potetpakkerissa pakattua
määrää, laatua ja hävikkiä voi seurata
reaaliajassa ohjaustaululta.
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KESKI-SUOMEN LAATUJUURES

Rohkeasti markkinoille
Keski-Suomen Laatujuures Oy Vaajakoskella on tuonut markkinoille ilmatyhjiöön pakatut esikeitetyt peruna- ja juurestuotteet. Tänä
vuonna tuotanto on 300 tonnia. Ensi vuoden
tavoitteena on toimitusjohtaja Harri Ahlgrenin mukaan 450 tonnia.
Harri Ahlgren ja Mikko Laakoli perustivat
Keski-Suomen Laatujuures Oy:n pari vuotta
sitten. Samalla he ostivat pienen perunakuorimon ja aloittivat kuorimotoiminnan ostetussa yrityksessä. Samalla he hankkivat yhtiölle Vaajakoskelta 300 neliömetrin teollisuushallin, jonka saneerasivat ja asensivat sinne
nykyaikaisen kuorimon ja keittolaitoksen.
Toimitusjohtaja Harri Ahlgren kertoo, että
tuotannossa ovat esikeitetyt ja vakuumipakatut perunatuotteet, juurekset ja wokkituotteet. Keski-Suomen Laatujuures Oy:ssa perunat ja juurekset pakataan välittömästi kuorimisen ja paloittelun jälkeen ja pakkauksesta
vedetään ilma pois. Vasta tämän jälkeen tuote menee pakattuna keitettäväksi.Harri Ahlgren perustelee tuotteiden keittämistä hermeettisesti suljetussa tilassa makujen ja aromien sekä vitamiinien ja hivenaineiden säilymisellä ja puhtaudella.
"Kun juurekset ja perunat on keitetty heti
kuorimisen jälkeen hermeettisesti suljetussa
pakkauksessa, säilyvät kaikki maku- ja aromiaineet siihen saakka, kunnes tuotteet nostetaan lautaselle ruokailua varten. Tuotteet
voidaan jopa lämmittää pakkauksessa ja
avata pakkaus vasta ruokailun yhteydessä."

Ulla Kuronen käsittelemässä perunoita.
hin ei tule kolhujen aiheuttamia värimuutoksia", kertoo Ahlgren.
Keski-Suomen Laatujuures Oy:n markkinoi
tuotteensa tällä hetkellä noin sadan kilometrin säteellä Vaajakoskelta. Asiakkaina ovat
pääasiassa suurtaloudet ja tukkukauppa.
Ulkopuoliset pakettiautoyrittäjät hoitavat
päivittäiset kuljetukset asiakkaille. Näin aikataulut pitävät ja tuotteet ovat asiakkailla silloin, kun ne tulevat käyttöön.

"Me kokeilimme itse hoitaa kuljetukset,
mutta se kävi ylivoimaiseksi. Tuotteiden valmistaminen ja niiden kuljettaminen eivät
sopineet aikataulullisesti yhteen. Nyt tuotanto
ja kuljetukset pyörivät erittäin hyvin", sanoo
Ahlgren.
Yrityksessä on johto mukaan lukien vain
kolme henkilöä työssä. Tuotanto on hyvin
pitkälti automatisoitu. Tuotannosta vastaava
Mikko Laakoli vakuuttaa, että yhtiö voi nostaa tuotantoaan 50 prosentilla nykyisellä
henkilömäärällä. VK

"Toinen tärkeä seikka on vitamiinien ja kivennäisaineiden säilyminen. Mitään niistä ei liukene keitinveteen, vaan kaikki säilyvät aina
ruokailuun saakka. Meidän tuotantoprosessissa tuotteita ei huuhdella moneen kertaan
vedellä tai liemillä ja näin vitamiinit, kivennäiset ja aromiaineet säilyvät ja ne havaitaan
selvinä aitoina tuoksuina." Ahlgren korostaa,
että tyhjiöpakatuilla tuotteilla on säilytysaikaa voitu jatkaa. Tämä johtuu siitä, että tuotteiden eläminen pysähtyy 110 asteen esikeitossa. Keitto myös estää useimpien bakteereiden lisääntymisen.
"Esikeitettyihin ja tyhjiöpakattuihin kasvikset
eivät ole niin arkoja kolhuille ja puristuksille
kuin keittämöttömät tuotteet. Vaikka tuotteet
esikeitettynä ovat raakoja pehmeämpiä, nii-
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Jarmo Paalanen (vas.), toimitusjohtaja Harri Ahlgren ja Mikko Laakoli.
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Taiteesta potkua
suomalaiselle perunalle
Suomen perunantutkijat ovat lahjoittaneet taiteilija Tello Anttilan
maalauksen “Lapin puikulat” Perussa olevalle Kansainväliselle Perunainstituutille (CIP) kiitoksena Suomen ja instituutin tieteellisestä
yhteistyöstä. Kansainvälinen perunainstituutti, joka toimii kaikkialla
maailmassa, on yksi Maailmapankin yhteydessä toimivista viidestätoista maataloustuotteiden tutkimuskeskuksesta.

värityönsä todistaa nyt Suomen ja CIP:n yhteistyön hedelmällisyydestä ja toivoo, että se voisi olla symbolina myös vuonna 2008 vietettävälle kansainväliselle perunavuodelle.

Teoksen vastaanottanut CIP:n johtaja, tohtori Pamela Andersson kiitti
Suomen perunantutkijoita vuosia jatkuneesta erinomaisesta yhteistyöstä. Viitaten äskeiseen vierailuunsa Suomessa johtaja Andersson
uskoo suomalaisella siemenperunalla olevan nyt kysyntää maailmalla,
kun CIP:in myötävaikutuksesta Kiina ja Intia ovat ottaneet perunan
viljelyn edistämisen kansallisiin kehitysohjelmiinsa. Vierailullaan Andersson oli vakuuttunut suomalaisen perunan tutkimuksen korkeasta tasosta ja siemenperunan laadusta.
Aloitteen Tello Anttilan taulun lahjoittamisesta teki CIP:in johtokunnassa Maailmanpankin edustajana toiminut professori Eija Pehu. Perunatutkijoiden puolesta maalauksen luovutti suurlähettiläs Kimmo
Pulkkinen.
Tilaisuuteen lähettämässään tervehdyksessä Tello Anttila kiittää kunniasta, että hänen Perun kansallismuseossa näyttelyssä ollut vesi-
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Suomalaisen taiteilijan Tello Anttilan perunateoksen paljastivat Perussa suurlähettiläs Kimmo Pulkkinen, rouva Eija Pulkkinen ja CIP:n johtaja Pamela Andersson.
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Pohjois-Pohjanmaan
tutkimusasema
Puhelin (08) 2708 4500
etunimi.sukunimi@mtt.fi
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Siemenperuna-alalle
päivitetty strategia talven aikana
Siemenperuna-alalla on toimijoiden kesken
päätetty käynnistää alan strategian päivittäminen. Strategiatyö toteutetaan MTT Ruukin
koordinointihankkeeseen sisällytettynä ja
työtä on nimetty koordinoimaan Anu Markus.
Strategiaan kootaan joukko toimintaperiaatteita, joiden katsotaan olevan optimaalisia
siemenperunasektorin päämäärien saavuttamiseksi. Sen kokoamiseen on varattu aikaa
kolme kuukautta. Pienempi, alan toimijoista koostuva työryhmä kartoittaa ne keskeiset asiat, jotka ovat koko alan kehittymisen
kannalta oleellisia seuraavan vajaan kym-

menvuotiskauden aikana. Luonnos esitellään
laajemmalle neuvottelukunnalle, joka koostuu alan yrityksistä, asiakaskunnasta, viranomaistaholta, tutkimussektorilta, neuvonnasta ja muilta perunasektoreilta. Näin kaikki
siemenperunan kanssa tekemisissä olevat
pääsevät arvioimaan toimenpiteitä ja vaikuttamaan strategian kokoamiseen.
Strategian lähtökohdiksi on valittu siemenperunasektorin tuotannon volyymin kasvattaminen ja alan osaamisen edelleen kehittäminen. Strategian kirjoittaminen on vasta
koko strategiatyön alku. Haastavampaa on

siihen kirjattujen asioiden toteuttaminen
käytännössä. Siksi onkin jo kirjoitusvaiheessa
tärkeää saada aikaan sellainen yhteisymmärrys alan toimijoiden kesken, että kaikki voivat aidosti sitoutua strategiaan kirjattavien
asioiden eteenpäin viemiseen.
Lisätietoja:
Anu Markus
Siemenperuna-alan strategiatyön
koordinaattori
(08) 2708 4526, 041 544 2012
anu.markus@mtt.fi

Bioteknologiaa MTT Ruukin
siemenperunalaboratoriossa
Terve siemen on kestävän sadontuotannon
perusta. Vahva tuotantokulttuuri, suotuisa
ilmasto ja maaperä sekä vaarallisten kasvintuhoojien puuttuminen (High Grade –status)
luovat pohjan puhtaan siemenen tuotannolle Pohjois-Pohjanmaalla. Kansainvälisessä
mittakaavassa Suomen pohjoisissa olosuhteissa viljellyn siemenen on havaittu olevan
esimerkiksi Etelä-Euroopassa tuotettua elinvoimaisempaa ja tuottavampaa.
MTT Ruukin bioteknologiaryhmä tutkii siemenperunatuotannon peruskysymyksiä käyttäen biokemiallisia ja molekyylibiologisia
menetelmiä. Tutkimusta tehdään useissa
projekteissa, jotka kuuluvat Bioforum Oulun
Agrobiotekniikka siemenperunatuotannossa
–hankkeeseen. Vuonna 2004 perustettu siemenperunalaboratorio on keskeisessä asemassa projektien toteutuksessa. Laboratorio
on palvellut alusta lähtien sekä tutkimusta
että viljelijöitä ja yrityksiä. Biotekniikka- ja
elintarviketutkimusosaston genomiikkaryhmään kuuluvaa siemenperunalaboratoriota
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pidetään MTT:n sisällä yhtenä merkittävimmistä biotekniikan tutkimusta edistävistä
tekijöistä.
MTT Ruukki pyrkii tarkoin sovittujen tavoitteidensa ja käytännön sovellutuksiin perustuvan tutkimuksensa pohjalta tukemaan siemenperunasektorin toimintaa Suomessa.
Kahden vuoden ajan laboratorio on keskittynyt löytämään tehokkaita keinoja tyvi- ja
märkämätää aiheuttavien Erwinia-rotujen
havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Laboratoriossa on kehitetty molekyylidiagnostinen
menetelmä (diagnostinen PCR) suurtenkin
näytemäärien analysoimiseen, jolla voidaan
havaita Erwinian kolme alalajia. MTT Ruukki
on ensimmäinen tutkimuslaitos Suomessa,
joka pystyy tarjoamaan näin laajan DNA-teknologiaan perustuvan palvelun. Ruukin yksikkö rakentaa yhdessä Helsingin yliopiston
laboratorioiden kanssa diagnostista menetelmää, joka vielä paremmin yhdistää nopeuden ja kustannustehokkuuden. Ruukin laboratoriossa tehdään myös ELISA-testejä peru-
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nan eri virusten havaitsemiseksi.
Ruukin siemenperunalaboratorio on hiljattain
investoinut uuteen reaaliaikaiseen PCR-laitteeseen. Laitteella pystytään viemään diagnostista teknologiaa enemmän kvantitatiiviseen suuntaan. Kvantitatiivisessa PCR-menetelmässä saadaan selville esimerkiksi mukulassa olevien bakteerien lukumäärä. Aikaisemmissa menetelmissä joudutaan usein
tyytymään pelkkään tietoon bakteerien olemassaolosta. Kvantitatiivinen lähestymistapa
antaa siis mahdollisuuden tutkia bakteerien
lukumäärän ja taudin voimakkuuden välistä
yhteyttä. Menetelmä on näin ollen parempi
tautisuuden ennustamisessa ja riskien hallinnassa.
Lisätietoja:
MMT Yeshitila Degefu
Laboratoriopäällikkö
puh. (08) 2708 4502
yeshitila.degefu@mtt.fi

Rauhalassa Marskin perunat illanistujaisten kysytyin naposteltava

Juhlaruokaan perusta
hyvistä perunoista
Perunat ovat suomalaisille tärkeä osa juhlaruokaa. Oulu Toursin toimitusjohtaja Anne
Mikkola kertoo, että lähes aina juhla-aterialle ja illanistujaisiin katetaan suomalaiset
hyvänmakuiset perunat muun hyvän lisäksi. Oulu Tours harjoittaa Oulussa ravintolatoimintaa ja pitopalvelua sekä järjestää ohjelmia ja matkoja.
Oulu Tours on ravintola- ja matkailualan monitoimiyritys. Sillä on tilausravintola Rauhala Oulun keskustassa aivan Ainolan puiston
vieressä. Ruokala Rekka taas toimii suuren
autoliikkeen yhteydessä. Ravintola Salotti on
Iissä Micropoliksessa sekä Rehapoliskahvio
Oulussa.
Ravintolatoiminnan lisäksi Oulu Toursilla on
pito- ja ohjelmapalvelua sekä järjestää matkoja. Juhlapalvelut sisältävät hyvin erilaisia
tilauksia. Toimitusjohtaja Anne Mikkola kertoo, että häät, hautajaiset, syntymäpäivät,
teemajuhlat, illanistujaiset, pikkujoulut ja
kaikenlaiset juhlat ovat tuttuja. Tarjoilun lisäksi he voivat järjestää asiakkaiden toiveiden mukaiset ohjelmat.
Pikkujouluissa
perunoita ja silliä
Ruualla on erittäin suuri merkitys suomalaisessa juhlapöydässä. Ruuan tärkeänä osana
ovat aina hyvät suomalaiset perunat. "Mitä
olisivat pikkujoulut ilman perunoita ja silliä",
kysyy Mikkola ja vastaa, että niitä pitää aina
olla pöydässä, koko illan.

tekevät hyvin kevyitä töitä. Siellä perunoiden
kulutus on pienempää kuin Rekassa. Siellä
syödään pastoja, riisiä ja vihanneksia enemmän kuin Rekassa.

nasiivut pakataan kerroksittain vuokaan paketiksi, pannaan hiukan suolaa, pippuria ja
voisulaa ja haudutetaan pitkään uunissa.
Näin siitä tulee tiivis ja kaunis paketti, maukas pikkujouluruoka."
Perunankulutus
vaihtelee ravintoloissa
Anne Mikkola kertoo, että perunoiden kulutus on eri ruokaloissa ja ravintoloissa erilaista. Ruokala Rekan asiakkaat ovat pääasiassa autojen asentajia, kuorma-autojen ja koneiden kuljettajia sekä autokaupan asiakkaita. Rekassa perunoiden kulutus on erityisen
suurta. Jokaiselle lautaselle kertyy iso kasa
perunoita.
Sitä vastoin ravintola Salotissa Iissä asiakkaat
ovat pääasiassa henkisen työn tekijöitä tai

Rehapoliskahviossa lounasaikaan perunoiden kulutus on näiden kahden välimailla,
hyvää suomalaista keskitasoa. Ravintola
Rauhala on tilausravintola, jossa kokoontuvat muun muassa Oulun rotaryklubit, ja jossa pidetään erityisen paljon kokouksia ja
juhlia. "Meillä aina juhla- ja kokousruokiin
tarjoillaan perunoita, ne kuuluvat asiaan. Ne
täydentävät erinomaisesti liha- ja kalaruokia", sanoo Mikkola.
Toimitusjohtaja Mikkola korostaa, että heidän
ravintoloissaan ja heidän järjestämissä juhlissa kaikki perunaruuat tehdään omassa
keittiössä. "Näin me voimme olla varmoja,
että ruoka vastaa asiakkaiden toiveita ja
vaatimuksia."
Ravintola Rauhala Ainolan puistossa edustaa
vanhaa Oulua ja perinteistä oululaista puurakentamista. Myös sisustuksessa on säilytetty perinteet ja kauniit koristeet. VK

Tavallisesti perunat tulevat ravintoloihin valmiiksi kuorittuina tukkuliikkeen kautta. Mikkola kertoo, että vain erikoistarjoilua varten
he hankkivat "pussipottuja".
"Erikoisesti Marskin perunat ovat erittäin
kysyttyjä. Siinä hyvin pestyt perunat lohkotaan kuorineen ja paistetaan uunissa hiukan
suolattuna ja pippuroituna. Hiukan rasvaa
paistamiseen ja näin tulevat aivan erinomaiset tarjoilut illanistujaisiin ja pieniin juhliin",
kertoo Mikkola.
"Näin joulun alla meidän erikoisuutena ovat
lanttuperunat. Niitä valmistetaan useita kertoja viikossa. Siinä perunat ja lantut siivutetaan hyvin ohuiksi siivuiksi. Lanttu- ja peru-

Ravintola Rauhalan keittiömestari Matti Sotaniemi esittelee hyvin kysyttyjä lanttuperunoita.
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Ruotsissa on herätty huomioimaan laadukkaan siemenen
tuotanto-olosuhteiden merkitys koko toimialan tulevaisuudelle. Ruotsin valtio pitää mahdollisena Suomen High Grade –
alueen tapaisen suoja-alueen perustamista kotimaisen siemenen tuotantoedellytyksien parantamiseksi. Alue tulisi sijaitsemaan Pohjois-Ruotsissa tarpeeksi erillään suurista tuotantokeskittymistä. Virustautien ja vaarallisten kasvintuhoojien riski
on kasvanut myös Ruotsissa, mikä pakottaa muuttamaan
perinteistä ajattelua tilan oman ja sertifioidun siemenen suhteesta. Nykyään yhä useampi Ruotsissakin käyttää ostosiementä minimoidakseen tuotannon riskejä.
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GPS-tekniikka avuksi viljelyssä
Hollannissa on meneillään useita projekteja, joilla pyritään hyödyntämään GPS-satelliittipaikannusta maanviljelyssä. GPS:n avulla voidaan esimerkiksi kartoittaa erittäin tarkasti kaikki viljelijän hehtaarit. Kun GPS:n antama tarkka sijaintitieto yhdistetään maaperätutkimuksiin, voidaan
viljely kohdentaa tarkasti oikeille alueille. Suunnittelu on helpompaa tietokoneella, josta näkee
kokonaiskuvan tilanteesta. Oikein kohdennetun
viljelyn laatua parantavat vaikutukset nousivat
esiin jo ensimmäisellä tuotantokaudella.
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uusi ruokaperuna-asetus
voimaan vuoden vaihteessa

Kauppa- ja teollisuusministeriön uusi ruokaperuna-asetus ei merkittävästi muuta ruokaperunan kauppaa. Kokonaisuutena asetuksessa pyritään keskittymään aikaisempaa
enemmän perunan todelliseen käyttölaatuun
vaikuttaviin tekijöihin. Huomattavimmat
muutokset ovat II-luokan otto uudelleen
käyttöön ja vioittuneisuuden arvioinnin muuttaminen. II-luokka korvaa aikaisemmat vähimmäisvaatimukset. Uudessa asetuksessa
peruna, jonka vika lähtee tavallisessa kuorinnassa, luokitellaan täysin kelvolliseksi.
Tämän merkitys korostunee etenkin rupisuutta arvioitaessa. Seuraavassa taulukossa on
havainnollistettu uuden ja vanhan asetuksen
erot. Taulukko toimii samalla muistilistana
ruokaperunaeriä arvioitaessa.

UUSI ASETUS
VANHA ASETUS
I-luokka
II-luokka
I-luokka Vähimm.vaatimus
Vaatimus ruokaperunalajikkeesta
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Lajikepoikkeama (%)
2
5
7
–
Kelpaamattomia ja vioittuneita yhteensä (%)
6
10
6
10
- joista kelpaamattomia (%)
2
4
2
–
Kivia, multaa ja muita epäpuhtauksia*
1
1
1
–
Kokovaatimus (ei koske erikoistuotteita)
>30 mm
>30 mm >35/30 mm**
–
Lajitteluväli
max 20 mm
max 15 mm
–
- sallittu poikkeama (%)
10
10
10
–
Perunan laatuviat
Kelpaamattomat:
Pakkasvioittuma
Aina
Aina
Aina
Aina
Märkä sieni- tai bakteerimätä
Aina
Aina
Aina
Aina
Kuiva sieni- tai bakteerimätä
Aina
Aina
–
–
Vihertymä, joka ei häviä
tavanomaisessa kuorinnassa
Aina
Aina
Aina
Aina
Vioittuneet: Vioittuneita ovat ontot, kovin
epämuodostuneet, maltovikaiset,
rupiset, halkeilleet ja itäneet perunat
Päätössäännöt:
Vioittunut, jos vikoja poistettaessa
- vika ei poistu
- yli 10 % hävikki
tavallisessa kuorinnassa
suorassa leikkauksessa
Liian rupinen, jos
- rupi ei poistu
- rupea yli 25 %
tavallisessa kuorinnassa
pinta-alasta
Itänyt, jos idut
> 5 mm
> 5 mm
> 5 mm
> 5 mm
*poislukien pakkaamattomana myytävä varhaisperuna, **pyöreät ja pitkänomaiset
Lähteet: Ruokaperuna-asetus (390/2006) / Ruokaperuna-asetus (356/84) / Paavo Kuisma, Perunantutkimuslaitos
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Svensk Resumé
POTATIS SOM TAGITS UPP VID
VARMT VÄDER HÅLLER SIG
DÅLIGT I LAGER

Asko Hannukkala,
MTT, Växtskydd, Jockis
asko.hannukkala@mtt.fi
För finländska potatisproducenter har det
varit självklart att undvika upptagning vid
kallt väder och förtorka potatis som tagits
upp i fuktiga förhållanden väl före lagring.
Den sällsynt varma sommaren och hösten
lyfte fram den andra ytterligheten vad hållbarheten i lager beträffar: potatis som tagits
upp vid för varmt väder förskäms lika lätt
som potatis som tagits upp regniga höstar.
Enligt utländska läroböcker borde potatisen
inte tas upp, om marktemperaturen överstiger 20 grader.
Varm potatis andas intensivt
Potatisen är en produkt som lever och andas. Vid andning produceras koldioxid och
vatten. Då potatisen kyls ned bildas kondensvatten på ytan till knölarna. Potatisen
som tagits upp ur varm mark började fuktas
i lager och situationen förvärrades av att
många lager kyldes ner långsamt.

jan av hösten visade sig fall, där potatisen
på håll såg någorlunda normal ut. När man
började sortera och förpacka den lossnade
ytskiktet och gick sönder. Samtliga tre bakterier som orsakar blötröta har konstaterats
i sådana partier. I Finland verkar den varma
sommaren ha gynnat särskilt den nya arten
E. Chrysanthemi.
I förhållandena senaste sommar har bakterier som orsakar blötröta uppenbarligen spritt
sig från ruttnande utsädesknölar till ytan och
korkporerna på de skördade knölarna och
inte just alls längs utlöparna och in i knölarna. Regnen under sensommaren, där man nu
överhuvudtaget fick regn, föll i mycket varm
mark och bildade gynnsamma förhållanden
för bakterieinfektioner.

POTATIS OCH GRÖNSAKER
VIKTIGA FÖR VIKTVÄKTARE

"Grönsaker gör att vi mår gott. När man en
gång lärt sig att äta grönsaker vill man ha
grönsaker varje måltid", säger Ollila.
Ollila understryker hur viktigt gott och fiberrikt bröd är vid viktkontroll.
Ur potatis får vi en betydande del av vårt
behov av vitamin C. Hundra gram potatis
innehåller tio milligram vitamin C. Potatis
innehåller också folsyra, tiamin och vitamin
B6.

POTATISEN UTE I VÄRLDEN –
NORGE

Potatis är viktig mat för viktväktare och bantare. Gruppledare Kerttu Ollila i Haukipudas
säger att man rekommenderar hälften grönsaker, en fjärdedel potatis och en fjärdedel
kött eller fisk på mattallriken. Det rekommenderade dagliga intaget av potatis är 2–5
stycken.
Vad består viktväktarens mattallrik då av?
Ollila berättar att det är bra att äta tre rejäla
måltider om dagen. "En rejäl frukost, en rejäl lunch och en rejäl middag. Tyngdpunkten
ligger på tre måltider. Då blir det inga tomma kalorier mellan dessa."

Fukten som kondenserats på ytan till knölarna erbjuder åter goda förhållanden för
bakterien Erwinia som orsakar blötröta. På
ytan till en fuktig knöl bildas snabbt syrefria
förhållanden som får bakterien att föröka sig.
En hög temperatur är en annan förutsättning
för att bakterien skall föröka sig.

Potatisländerna som omger Finland har någonting gemensamt: konsumenterna gillar
rödskalig potatis. I det avseendet utgör Norge, som är bättre känt för sin olja och sina
skidlöpare, inget undantag. Så gott som alla
de populäraste potatissorterna är rödskaliga. Norrmännen är kända för sina stränga
kvalitetskrav och sin minutiösa gränskontroll.
Man vill skydda sitt eget land från såväl sjukdomar som konkurrens.
De populäraste sorterna

Det är skäl att fortsättningsvis följa upp potatisens skick i lager och se till att luftväxlingen är tillräcklig. Viktsvinnen till följd av
avdunstning är ändå en liten förlust i jämförelse med att hela partiet ruttnar bort.
Denna höst tycks fenomenet vara att potatisen ruttnar med början från ytan och inte
inifrån så som är typiskt för blötröta. I bör-

"Vi understryker särskilt hur viktiga grönsaker och potatis är. De ger oss de fibrer och
vitaminer vi behöver. Traditionellt kokt oskalad potatis är bra och mättande mat. Då får
man aldrig en känsla av att man inte blivit
helt mätt."

De norska konsumenternas absoluta favorit
är rödskaliga Beate som har en marknadsandel på cirka 60 %. Sorten förädlades fram i
Norge år 1966. Sortens framgång kan väl jämföras med svenskarnas favorit King Edward.
Andra framgångsrika sorter är likaså rödskaliga Asterix, Redstar, Pimpernel och Kerr’s

Gruppledare Kerttu Ollila
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Pink. Av dessa är Asterix den sort som snabbt
ökar i popularitet. Mycket stor popularitet
åtnjuter också Puikula som lokalt kallas
Mandel. På den norska potatismarknaden
finns också några lokala lantsorter som vanligen är okända på annat håll. En orsak till
detta är de stränga begränsningarna för import av utländskt utsäde. I praktiken är all
potatis som odlas i Norge av inhemskt ursprung allt från meristemförökningen.

UPPDATERAD STRATEGI FÖR
UTSÄDESPOTATISAREALEN
UNDER VINTERNS LOPP
I utsädespotatissektorn har man aktörerna
emellan börjat uppdatera strategin för branschen. Strategiarbetet genomförs inom ramen för MTT:s koordineringsprojekt i Ruukki och Anu Markus har utnämnts till koordinerare.

22

Strategin skall bestå av en mängd verksamhetsprinciper som anses optimala för att utsädespotatissektorns målsättningar skall
uppnås. Man har reserverat tre månader för
arbetet. En mindre arbetsgrupp bestående av
aktörer i branschen kartlägger vilka centrala
frågor som är väsentliga med tanke på hela
branschens utveckling under den kommande inemot tioåriga perioden. Utkastet presenteras för en bredare delegation som består
av företag i branschen, kundkretsen, myndighetsinstanser, forskningssektorn, rådgivningen och andra potatissektorer. Så får alla
som har att göra med utsädespotatis en
möjlighet att utvärdera åtgärderna och påverka strategin.
Som utgångspunkter för strategin har valts
en ökning av produktionsvolymen i utsädespotatissektorn och vidareutveckling av kompetensen i branschen. Utarbetandet av strategin är bara början på hela strategiarbetet.
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Utmaningen ligger i verkställandet av saker
och ting i praktiken. Därför är det redan i
utarbetningsstadiet viktigt att få till stånd ett
sådant samförstånd mellan aktörerna i branschen att alla på ett äkta sätt kan förbinda
sig vid att föra vidare de frågor som nedtecknas i strategin.
Mer information:
Anu Markus
Koordinator för strategiarbetet i
utsädespotatissektorn
(08) 2708 4526, 041 544 2012
anu.markus@mtt.fi

PeruNapaKinaa
E TULINIJASA
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melekeen tarvinnu liikennepolliisin kaveriksi

Siittä on jo vuosia ku Mehtäkyläsä oli hei-

ohojaamaan sitä hullunmyllyä. Ku joku py-
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mat puski heiniä seipäille kotivainiolla. Siinä vieras ihimetteli, että miten te nuoret ja

Kuuntelin helsinkiläisten pottukommentte-

Esimerkiksi Kaliumin saanti potusta on ollu

riskit miehet täälä makkaatta ja vanahem-

ja. Niitä aattelin välittää ny teillekki, arvoi-

tärkiä verenpaineen kurisapitäjä. Yks rouva

mat seivästää heiniä tuola helteesä. Oven-

sat Perunan Ystävät. Suurin ihimetyksen aihe

halus sen mun taulukon ja aiko panna uk-

suupenkillä yksi miehenvötkäle ravotti toista

minulle oli se, että ku ehotin lähempää tut-

konsa ruokavalion remonttiin, ukkokulta ku

silimää ja sano että käytetään vanaha voi-

tavuutta meijän perunapussiin niin liian mo-

oli pitempään jo juonitellu perunan syön-

ma ensin loppuun…

ni sano, että peruna ei kuulu heijän ruoka-

tiä…

valioon. On kuulemma liika nopioita hiiliPerunahommisa oon ollu jo nelijättäkym-

hytraatteja, ne lihottaa, ja sitte ne kipitti

Ameriikasaki oli jokku tieettivanaatikot le-

mentä vuotta ennenkö pääsin käyttään va-

kohti makaroonihyllyä ja karamelliosastua.

vittäny yksipuolista perunatietua ja Idahopotun myynti oli laskenu. Siihen oli paikal-

nahaa voimaa tosipaikasa. Virman nuoremmat ja viisaammat oli puukannu minut pot-

Joitaki onnistuin saamaan järkiinsä ku löin

liset Perunan Ystävät vastannu kokuamalla

tumannekiiniksi etulinijaan, Helsingin kes-

niille nenän etteen vertailun, josa pottu voitti

rivinsä ja pistämällä julukisuuteen jykevän

kustaan viksujen ihimisten ruokakauppaan.

makaroonin ja riisin suunnilleen 10–1 ter-

vastaiskun. JA PERUNAN KULUTUS NOUSI

veellisyyvesä. Pottua on vain julukisuuvesa

ENTISTÄ KORKIAMMALLE.

Sattu vielä issäinpäivän aatto, niin ei sielä

ny lyöty tällä hiilihytraatinuijalla ku nykäs-

tarvinnu yksinäisyyvestä kärsiä. Paikka ku-

mattia. Sannoin vielä monelle että ku pot-
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