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tarpeita niiden hyodyntamiseksi. Hankkeeseen tas

sa vaiheessa mukaan lahteneiden noin kymmenen 

yrityksen joukossa on myos poron ja kalan kayttoa 

tukevia muita lappilaisia raaka-aineita (mm. luon

nontuotteet) tuottavia yrityksia. Hankkeessa teh

daan myos tuotekehityskokeita ja jarjestetaan kasit

telydemonstraatioita seka tuotetaan kiinankielista 

ohjemateriaalia. 

Poron osalta kiinnostusta on luullisen lihan (potka, 

keittolihat) ohella ollut sisaelimiin (maksa, munuai

set, sydan). Lisaksi on ilmennyt halukkuutta kokeilla 

verta, potsia ja verkkomahaa. Jalkimmaisten osalta 

hankkeessa selvitetaan pesussa tarvittavia laitteita 

ja toiminnan hygieniavaatimuksia seka arvioidaan 

investointien kannattavuutta. 

Myos kala kiinnostaa 

Poron ohella lappilainen sisavesikala on kiinnostuk

sen kohteena. Aasialaiset haluavat kala-annoksensa 

kalan mielellaan kokonaisena - ruotoihin on totut

tu ja annosten nayttavaan ulkonakoon kiinnitetaan 

huomiota. Suomalaisittain vajaakaytettyja lajeja 

(mm. sarkikalat ja kuore) halutaan kayttaa monipuo

lisesti arvokkaampien lajien (mm. kuha, siika ja pai

kallinen viljelty kirjolohi) rinnalla. 

Alkuperalla on valia 

Oleellinen osa niin poroa kuin paikallista kalaakin 

ovat tarinat ja raaka-aineiden jaljitettavyys. T uotteil

le ja niiden tuottajille tulee antaa niiden ansaitse

mat kasvot. 

Hankkeen toimenpiteet lisaavat tiedonvaihtoa ja 

kaupallista yhteistyota aasialaisten ravintoloiden ja 

paikallisten elintarviketuottajien valilla. Tuottajien ja 

ravintoloiden valisen yhteistyon edistamisessa han

ke auttaa mm. tarjoamalla kiina-suomi-kiina tulk

kausapua yhteydenpidon alkuvaiheessa. Hankkeen 

kautta toimijat tutustuvat puolin ja toisin myos uu

siin ruoka- ja toimintakulttuureihin. Hankkeen ravin

tolaosiota toteutetaan paaosin paikallisesti, mutta 

hankkeessa tehdaan yhteistyota myos paakau

punkiseudun aasialaisten ja gourmetravintoloiden 

kanssa. Hankkeessa saatava tieto on myos hyodyn

nettavissa tulevaisuudessa koko maan tasolla, mika 

avaa lappilaisille tuottajille lisaa markkinoita ja mah

dollistaa investoinnit uusiin prosessointitapoihin 

POROMIES 2/2019 

Kii-
na-
laiset 
asiakkaat 
arvostavat luullis-
ta lihaa enemman kuin esim. filetta. 
Kuva Stella Keppo. 

Hanke on avoin kaikille siita kiinnostuneille. 

Lisatietoja projektisuunnittelija Aki Rannalta 

(aki.ranta@lapinamk.fi / 040 756 5949) ja 

projektipaallikko Petri Mujelta 

(petri.muje@lapinamk.fi / 040 768 6502). 

35 




