
Hyönteisruoka 



• Haaste: 

• Kokeilukynnys Suomessa matalahko, ostokynnys korkea

• Ei hyönteissyönnin kulttuuria, hyönteissyönti inhottaa, hyönteisruoka 
kallista

 Mitä etuja tarjoaa?

Ruokahyönteiset



1) Ympäristöystävällisyys
• Hyönteisten kasvatus tehokasta verrattuna muihin tuotantoeläimiin

2) Eettisempää lihantuotantoa(?)
• Hyönteiset tyytyvät vähään: helppoa tarjota luonnonmukaiset olot

• Joka tapauksessa lyhytikäisiä

3) Terveellisyys
• Lajikohtaista, mutta km. hyönteiset sisältävät paljon energiaa ja ravintoaineita

(vitamiineja, rautaa, kalsiumia), paljon kuitua ja proteiinia, ja voivat sisältää
kaikki tarpeelliset aminohapot

4) Uutuusarvo

Hyönteisruuan edut

http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e05.pdf


• Levitäkseen innovaation on

1. Tarjottava jokin etu verrattuna olemassa oleviin vaihtoehtoihin

2. Sovittava vallitseviin olosuhteisiin (ml. tarpeet, arvot, jne.)

3. Oltava helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä

4. Oltava helposti kokeiltavissa

5. Oltava näkyvissä/havaittavissa

Hyönteisruuan yleistyminen länsimaissa



• Ensimmäisenä (innovoijat)
• uskaliaat kulinaristit  uutuusarvo
• kokemuksenmetsästäjät  elämys, ”kauhukerroin” 
• hyper-ympäristötietoiset  kestävyys vaikka omalla kustannuksella

• Toisena (edelläkävijät)
• fitness-fanaatikot  suorituskyvyn maksimointi
• ravitsemusintoilijat  hyvinvointi: terveellisyys, luonnollisuus

• Kolmantena (aikainen valtavirta)
• ruuanlaittoa harrastavat  trendikkyys
• mukavuudenhaluiset ympäristötietoiset  kestävyys muttei omalla kustannuksella

• Viimeisenä (myöhäinen valtavirta)
• tasapainoilijat  kokonaisuus: onnellisuus, hyvinvointi, 

terveellisyys, puhtaus, luonnollisuus, kestävyys
• mukavuushaluiset  herkullisuus, helppous; kestävyys kiva bonus

Invenire (2015): hyönteisruuan omaksuvat



• Nykyajan kuluttaja tiedostava ja valveutunut (esim. 
ilmastoasiat)

• kokeilijat vakuuttuneita hyönteisten ekologisuudesta ja ravintoarvoista

• Ideologiset kuluttajat: 
• Yleensä nuoria, korkeasti koulutettuja aikuisia

• Useammin naisia kuin miehiä

• Motiivi: huoli ruuan eettisyydestä ja/tai ilmastonmuutoksesta
• Viestinnässä vetoavat faktatiedot eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä

• Pakkauksen, jne. ympäristöystävällisyys tärkeää

• Saattavat olla valmiita henkilökohtaisiin uhrauksiin ruuan maun, rakenteen ja 
hinnan suhteen

Hyönteisruuan potentiaalisimmat kuluttajat



• Terveystietoiset kuluttajat
• Motiivi: henkilökohtainen hyvinvointi ja terveys, ei suurempaa ideologiaa

• Tärkeitä hyvät ravintoarvot, mahdollisesti myös luonnonmukaisuus ja 
prosessoimattomuus

• Sekä faktapohjainen että tunteisiin vetoava viestintä toimii 

• Kokeilunhaluiset kulinaristiset seikkailijat
• Useammin nuorempia kuin vanhempia
• Huomattavasti useammin miehiä kuin naisia
• Motiivi: uudet kokemukset

• kiinnostuneita ensisijaisesti mausta, rakenteesta, eksotiikasta
• päätösten taustalla ei suurempaa ideologiaa
• tunnepohjainen viestintä vetoaa

• Eivät ideologiamotivoituneita  portti valtavirran saavuttamiseksi

• tyytyväisyys  jakavat positiiviset kokemukset  laajempi kiinnostus herää

• ei ideologiaa  ei vaadi ajattelutavan muutosta  käyttäytymisen muutos 
helpompi



• Alle 45-v.

• Miehet naisia kokeilunhaluisempia

• Naiset miehiä terveys- ja ympäristötietoisempia

• Sekasyöjä tai kasvissyöjä, ei vegaani

Potentiaalinen kuluttaja on siis



• Entä lapset?
• ennakkoluulottomia kokeilijoita (joiden kautta yhteys vanhempiin)

• toisaalta: ostopäätös vanhemmilla  vakuutettava

• Entä ravintolat?
• (Ruoka)innovaatiot leviävät usein ammattilaisten kautta amatööreille



• Tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
• Positiiviset kokemukset (maistatukset)

• Hinta

• Maku

• Helppous 
• Oikea pakkauskoko, säilyvyys

• Saatavuus

• Käyttö
• tiedonjako, reseptiikka, hyönteiset oikeassa muodossa

• Analogia eli vertailukohta tärkeä!  käyttötarkoitus
• Haaste?: hyönteisten monipuolisuus, ei selkeää identiteettiä

• Lihankorvikkeiden haaste: 
• verrataan lihaan  mahdoton saavuttaa lihan ominaisuuksia  pettymys  ei 

uusintaostoja eikä suosittelua

 Hyönteiset saatava itsessään haluttaviksi

Miten saada hyönteisruoka haluttavaksi?



• Houkuttelevimmiksi arvioitu

• hyönteispihvit 
• rapeat ja maustetut hyönteiset 

• sirkat ja muurahaiset; toukka vaikeampi

• Harkitse:
• Pääruuaksi vai välipalaksi?

• Mikä on vertailutuote? Liha? Pähkinät?

• Valmis ruokatuote vai raaka-aine?
• Eksoottista vai suomalaista?
• Kokonaisena vai jauheena?

• ”näkymätön” hyönteinen helpompi ja aiheuttaa vähemmän inhoa

Miten saada hyönteisruoka haluttavaksi?



• raaka-aine

• lihan korvikkeet

• einekset (pihvit, pyörykät), ”lisää-vain-vesi”- vakuumipakatut 
leirituotteet

• leipä, näkkäri

• pasta 

• granola

• hyönteismaito 

• Hyönteisjäätelö (ks. 18. dia)

• herkut ja snack-tuotteet: kokonaiset & paahdetut , suklaa, lastut

• fitnesstuotteet: proteiinijauhe, -patukat

Mitä ruokahyönteisistä?


















