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Mahdollisuus vientimarkkinoilla:
Terveysvaikutteiset tuotteet ovat megatrendi

• YK:n uutiskirje(FAO/YK 2015)

• Globaali hyvinvointiteollisuus 2013: 3,4 trilj. US$ /kasvua 1/3 vuodessa
• Terveellinen syöminen, ravinto, kuntoilu/mielenterveys/kauneus/ikääntyminen

• Lisääntynyt kiinnostus kehittää lääkkeitä luonnontuotteista(Screening)
• Taustalla tieteellinen ja teknologinen kehitystyö

• Korkeat laatuvaatimukset tutkimuksessa, laadunvalvonnassa ja tuotannossa (standardit ja lait)

• Lääketehtaat käyttävät luonnontuotteita lopputuotteissaan (esim. 
urheiluravinteet, ikääntyminen)

• Natural Products Scandinavia uutiskirje 2016

• Pohjoismainen terveys- ja hyvinvointibisnes 12.1. mrd €/v36 mrd € 2018?



Miten Euroopan ja Suomen teollisuus voi kilpailla Aasian yritysten kanssa?

Viennissä erityisesti:

• Hyödynnetään luomu ja villi, aitous

• Hyödynnetään suomalainen laatu: maailmalla arvostetaan pohjoismaista laatua

• Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys raaka-aineista lopputuotteisiin-- Keski-Pohjanmaalla 
mahdollisuus panostaa tähän (osaaminen ja infra):

• Tehoainepitoisuudet

• Epäpuhtaudet: torjunta-aineet, raskasmetallit

• mikrobit



Trendejä messuilta:

• Kaikki väestöryhmät haluavat premium-tuotteita: terveysvaikutteiset 
luonnontuotteet (Euroopan ravintolisämarkkinat 7,2 mrd € 2015, 
urheiluravintolisät 11 mrd € 2016)
• Kasvussa erityisesti: naiset ja ikääntyvä väestö

• Kasvua haetaan: herbal medicine route

• Online/verkkokauppa suuri mahdollisuus

• Nousussa: luonnolliset väriaineet mm. elintarvikkeissa, urheiluun ravintolisät 
(hyvänmakuiset!), terveyskarkit, energiajuomat (mukana kasviuutteita)

• Jauheiden käyttö lisääntyy

• Luonnontuotteet/terveysvaikutteiset tuotteet sairauksia ehkäisemään: 
diabetesta, sydänsairauksia, syöpää, lihavuutta vastaan



Luettua:

Talouselämä 3.3.2017 8/2017 ja 10/2017:

• ”Cereal Killers ja ruusun terälehti. Ruoka etsii ostajaa. Kaura on suomalainen vientihitti, jonka perässä tulevat viina ja 
villimarjat. Kymmenet pienet ruokayhtiöt hakevat nyt kasvua Eurooppaan ja Aasiaan.”

• ”Kuumin marja on mustikka. Kansainväliset ruokajätit ujuttavat nyt mustikkaa kaikkiin mahdollisiin tuotteisiin.”

• ”Suomalaiset metsämarjat päätyvät vielä usein maailmalle jalostettaviksi.” Mustikan viennin arvo oli toissa vuonna 
16 miljoonaa euroa.”

• Kesko perustaa Oriola-KD:n kanssa sadan myymälän ketjun, jossa toivoo myyvänsä lääkkeitä. Ketju aloittaa terveyden ja 
hyvinvoinnin tuotteilla.

• Kiinnostuneita ovat myös S-ryhmä ja Lidl



Brändi !



UK, kasvien tehoaineet listattuna tuoteselosteessa



Marjat kapseleissa

Vakioitu pitoisuus antosyaniineja mustikasta ja 

mustaherukasta

- Kliiniset testit



Mustikasta ja mustaherukasta

Kliiniset testit

Määritysmenetelmä?



villit

Tehty ilman

Villi, luomu



Iso std, GMP

Neulaset, juuret



Esimerkki suomalaisesta brändäyksestä: Nord-T

Tee: puolukka, koivunlehti, kanerva Tee: mustaherukka, mustaherukan lehti, puna-apila



Japanista mustikkamakeisia





Luonnolliset aromiaineet



Purukumin sisällä
800-1200 mg tehoainetta

uutteet







Marketeista:



INGREDIENTS:
•2 tablespoons Super Green Mix
•1 cup cashews 
•3/4 cup Medjool dates (pitted)
•2 tablespoons lemon juice
•1 tablespoon lemon zest

TRENDI: VÄLIPALAT terveelliset välipalat yleistyvät: kasvisten syönti lisääntynyt Suomessa (halpuutus)

http://www.yoursuperfoods.eu/collections/your-superfoods/products/super-green?variant=21672716293

