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Terveysvaikutteiset tuotteet megatrendi ja miljardibisnes maailmalla, missä 
arvostetaan:

• luomu ja villi, aitous

• laatu: maailmalla arvostetaan pohjoismaista/arktista laatua

• Tarvitaan: läpinäkyvyys ja jäljitettävyys raaka-aineista lopputuotteisiin

• 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



Euromonitor International

• 20 megatrendiä, joista useat tukevat luonnontuotealan kasvua

• Premiumisaatio

• Terveellinen ja eettinen elämä, kokonaisvaltainen elämäntapa, 

• Aitous, yksinkertaisuus, läpinäkyvyys

• Personointi, koe enemmän

• Eettisyys tulee osaksi valtaväestön elämäntyyliä: ihmiset ovat halukkaita maksamaan enemmän ajasta, 
turvallisuudesta ja terveydestä

• Kosmetiikkaa valmistetaan yhä enemmän luonnollisista raaka-aineista, yrttilääketieteen suosio yleistyy



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. Hehku.fi verkkokauppa

• Kiinnostuneita ovat myös S-ryhmä ja Lidl

Yhteishyvä 3/2017
Bruce Oreck: mustikan brändäys: The Mustikka

Yliopiston Apteekki, ego-myymälät ja verkkokauppa: kokonaisvaltainen hyvinvointi: vitamiinit, ravintolisät, kosmetiikka
• Superfood, luonnonkosmetiikka, urheiluravinteet 1/2018



Jalostajien tarvitsemia raaka-aineita:
Lähde: Lumoa-hanke/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

• Mahla yli 100 000 kg
• Kuusen kerkät 40 000 – 50 000 kg
• Nokkonen, koivun lehdet useita tuhansia kg
• 100 – 1000 kg
• Maitohorsma muutama tuhat kg
• Mesiangervo, muutama tuhat kg

Kysely metsänomistajille Keski-Pohjanmaalla 2017

• Koivunlehdet, mahla, pakuri, nokkonen
• Jäkälä, hunaja, ruusujuuri



luomu, villi
hinta: 51€/kg
Alkuperämaa: Saksa



www.hehku.fi

”CocoVi luomulaatuiset Inkamarjat on maultaan pirteän 
raikkaita. Tunnetaan myös nimellä Ananaskirsikka. Kuudesta 
kilosta tuoreita marjoja saadaan noin 1 kilo kuivattuja marjoja, 
marjat kuivatetaan auringossa eikä niihin lisätä lainkaan 
sokeria. Sisältävät runsaasti kuitua.” 15,20€

9,30 €



Kannattavaa teollisuutta Euroopassa ja maailmalla

• Bisnes kasvaa erityisesti Keski-Euroopassa, USA:ssa, Aasiassa (kasvava keskiluokka)

• Käytetään sekä viljeltyjä että luonnosta kerättyjä raaka-aineita (sopimusviljelijät)

• Raaka-aineiden keruu/sadonkorjuu hyväksyttyjen hyvien käytänteiden mukaan (GAP)

• Noudattavat kv standardeja (ISO, FDA, etc.) ja GMP hyväksyttyjä hyviä valmistusmenetelmiä koko 
ketju jäljitettävissä, tuotteet ovat spesifikaatioiden mukaisia

• Sijoittavat tutkimukseen ja kehitykseen

• Esimerkkejä yrityksistä: Indena,, Biofarma (Italia);  Linnea (Sveitsi);  Greentech, 3inature, Naturex
(Ranska); Ransom Naturals (UK); Gerlicher , Möller Pharma(Saksa); Nectar Lifesciences



Miten Euroopan teollisuus voi kilpailla Aasian yritysten kanssa?

• Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys raaka-aineista lopputuotteisiin

• Noudatetaan standardeja

• Laatu Euroopassa Pohjoismainen laatu! (Itä-Euroopan mustikoita voidaan myydä pohjoismaisina!) 
Premium

• EU-lainsäädäntö!

• Eurooppalaisten yritysten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä

• European Federation of Associations of Health Product Manufactures EHPM

• Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Puola, Portugali, Espanja, Englanti

• Suomi? Luontoyrittäjyysverkosto?



Chocolate with Veri-te resveratrol

by: Evolva
•

Dark chocolate (53% cocoa) containing 1% Veri-te

resveratrol. Veri-te resveratrol is a high-purity, 

contaminant-free fermented resveratrol. Published 

research and clinical data suggests that resveratrol can 

play a role in healthy ageing through bone health, 

cardiovascular health, blood glucose control, healthy 

cognitive function, skin youthfulness and oral health. 

Stand G85.

ReChoc is a Resveratrol Dark Chocolate, the new chocolate 
developed by Cambridge Chocolate Technologies Ltd. This is 
the first chocolate combining benefits of two superfoods: red 
wine and dark chocolate. The innovative, clinically tested, 
functional food product to enrich daily diet with cocoa 
epicatechins and resveratrol with extremely high, clinically 
proven bioavailability.

https://ezone.vitafoods.eu.com/exhibitors/evolva


The world's first clinically proven anti-ageing chocolate. 
Esthechoc is a result of 10 years of research in Cambridge, UK.
It’s perfect for optimal regeneration and wound healing in any 
aesthetic medicine procedure. It is an award-winning skincare 
supplement – one small esthechoc a day helps to regain your 
skin health and slow down the ageing process.

Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate 
by: Adiuvo Group

Pure Organic Aronia Juice is 100% natural, obtained by cold 
pressing of attentively selected fruit. It doesn’t contain water, 
preservatives, sugar, aromas, additives or any other 
ingredients. Persons of any age may drink it. The product 
analysis confirm that it is an antioxidant because it contains 
vitamin C, which contributes to normal functioning of immune 
system.

https://ezone.vitafoods.eu.com/exhibitors/carocelle-cambridge-micelle-technology-ltd








Tuoteselosteessa:

Tehoaineet, vakioitu pitoisuus
Kliiniset testit
Tehty ilman
Villi, Luomu
Standardit
GMP
Maantieteellinen alue
Kasvin osat



villi

ilman

Villi, luomu






