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Ruokaliiketoiminta

Vihannes- ja ruokapakasteet

• Apetit on Suomen tunnetuimpiin kuuluva vihannes-
ja ruokapakastebrändi , joka tunnetaan 
herkullisesta mausta, terveellisyydestä ja 
kotimaisuudesta. 

• Pääosin kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvat 
kasvis- ja ruokapakasteet valmistetaan Säkylässä
ja pakastepizzat Pudasjärvellä . 

• Raaka-aineiden kotimaisuusaste on vihannes- ja 
perunapakasteissa noin 75 prosenttia ja 
Kotimainen-tuoteperheessä 98–100 prosenttia.

• Apetit on Suomen tunnetuimpiin kuuluva vihannes-
ja ruokapakastebrändi , joka tunnetaan 
herkullisesta mausta, terveellisyydestä ja 
kotimaisuudesta. 

• Pääosin kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvat 
kasvis- ja ruokapakasteet valmistetaan Säkylässä
ja pakastepizzat Pudasjärvellä . 

• Raaka-aineiden kotimaisuusaste on vihannes- ja 
perunapakasteissa noin 75 prosenttia ja 
Kotimainen-tuoteperheessä 98–100 prosenttia.
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Apetit tuoteryhmät

• Vihannespakasteet 
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• Perunapakasteet • Ruokapakasteet • Pizzat 

• Marjapakasteet 
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Lähiruokaa pakkasesta
110 sopimusviljelytilaa 
100 km sisällä Säkylästä

• Sadonkorjuu pellolta pakkaseen on nopea, jopa 
vain 2 tuntia (herneellä)

• Sopimusviljelijät noudattavat ekologisesti 
kestävää IPM-viljelymenetelmää*

• Harkituilla toimenpiteillä huolehditaan kasvisten 
laadusta, ympäristövaikutusten minimoinnista 
ja jatkuvasta parantamisesta

• Sopimusviljelijöiden kanssa yhteisen 
tietojärjestelmän avulla Apetit saa tietoa 
kaikista viljelyaikaisista toimista. Tiedostossa yli 
70.000 tietuetta → merkittävä mahdollisuus

• Ruoan alkuperä voidaan jäljittää aina 
sopimustilalle asti

15.3.2016

Sopimusviljelijät  
Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto

* IPM: Integrated Pest Management

4



APETIT OYJ

Mitä on IPM ?

• IPM ( Integrated Pest Management ) eli integroitu kas vinsuojelu tarkoittaa kaikkien 
mahdollisten ja sopivien kasvinsuojelumenetelmien h arkitsemista ja yhdistelyä 
toistensa kanssa pyrittäessä ehkäisemään kasvintuho ojapopulaatioiden 
lisääntymistä.

• Integroidussa kasvinsuojelussa kasvinsuojeluaineide n ja muiden 
kasvinsuojelukeinojen käyttö pidetään tasolla, joka  on taloudellisesti perusteltu ja 
joka minimoi ihmisten terveydelle ja ympäristölle a iheutuvat riskit.

• Integroitu kasvinsuojelu painottaa terveen viljelyk asvin tuottamista niin, että 
agroekosysteemiä häiritään mahdollisimman vähän ja e distetään kasvintuhoojien 
lisääntymistä  rajoittavien luontaisten keinojen kä yttöä.
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Hernelohkojen sijainti 2005Apetit sopimusviljelmät
Sopimusviljelmät Satakunnassa
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• peruna
• porkkana
• keltainen porkkana
• herne
• lanttu
• pinaatti
• selleri
• palsternakka
• punajuuri
• purjo
• ( sipuli )
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- raaka-ainetta vastaanotetaan noin 30 milj.kg
- pakastettuna noin 20 milj. kg kasviksia

Sopimuskasvit 2016
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Hernettä puidaan elokuussa 2015 Apetit sopimusviljelmillä 
Satakunnassa ympäri vuorokauden.24/7

kesäkuu       heinäkuu        elokuu        syyskuu         lokakuu      marraskuu

PinaattiPinaatti PinaattiPinaatti

HerneHerne

PorkkanaPorkkana

PerunaPeruna

PunajuuriPunajuuri PalsternakkaPalsternakka

SelleriSelleri

LanttuLanttu

PurjoPurjo

Sopimusviljelykasvit ja niiden 
satokausi Satakunnassa
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• Hoitokalastus on yksi tärkeimmistä järven hoitomuodoista

• Rehevöitymistä aiheuttaa erityisesti särki

• Pyhäjärven hoitokalastusmäärät ovat olleet yli 300.000kg
• Pyhäjärvi-instituutin aloittama NAM-hanke tukee hoitokalastuksessa 

saatavan kalansaaliin hyödyntämistä kuluttajien ravintona

• Projektiin sitoutui säkyläläinen kalastaja Jouni Aaltonen. Hän toimittaa 
ahven- ja särkimassan Apetitin Säkylän tehtaalle.

• Apetit paistaa massoista valmistetut pihvit

Järvikalaprojekti
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• Pyydetty suomalainen SÄRKI 
(Rutilus rutilus) 48 %, pyydetty 
suomalainen AHVEN (Perca
fluviatilis)16 %, suomalainen peruna, 
suomalainen laktoositon 
kuohuKERMA, suomalainen 
laktoositon VOI, suomalainen 
perunahiutale, suomalainen rypsiöljy, 
MUNANVALKUAISjauhe, 
sakeuttamisaineet (E461, E407a), 
jodioitu suola, valkopippuri.

Apetit kotimainen järvikalapihvi
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Aina voi syödä hyvin.  
Kiitos mielenkiinnostanne! 
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