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Hyönteisiä käytetään yleisesti ruo-
kana etenkin Aasiassa. Hyönteisten 
syömistä kutsutaan entomofagiaksi. 
EU:ssa hyönteisruuan käyttö on al-
kamassa ja kysynnästä ennustetaan 
suurta etenkin rehupuolella. Suo-
messakin on aloittanut useita kym-
meniä kotisirkan kasvattamoja.

Suurin syy hyönteissyönnin yleis-
tymiseen on, että maapallon kasva-
va väestö tarvitsee tulevaisuudes-
sa suuret määrät ravintoa, jota elin-
tarviketuotanto nykyisessä muodos-
saan ei pysty tuottamaan. Siksi uu-
sia tuotantotapoja on kehitettävä ja 
vanhoista resursseja tuhlaavista tuo-
tantotavoista luovuttava. Hyönteis-
ten kasvattaminen kuluttaa paljon vä-
hemmän rehua ja tuottaa vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kuin perin-
teinen lihantuotanto. Ravitsemuk-
sellisesti hyönteiset vastaavat koos-
tumukseltaan lihaa ja kalaa (Kuva 1). 
Siksi hyönteisruuan tuottaminen ja 
käyttäminen on tulevaisuudessa vält-
tämättömyys ja pesästä varroatorjun-
nan takia poistettavien kuhnuritouk-
kien hyödyntäminen elintarvikkeena 
on vähintään ekoteko.

Uuselintarvikehakemus vireillä
More than honey -hankkeessa tehtiin 
selvitys kuhnuritoukkien elintarvike-

Kuva 1. Kuhnuritoukkien keskeiset 
ravintoaineet verrattuna muihin 
eläinproteiineihin. 

Lähteet: 
1) Finke 2005: Nutrient Composition of 
Bee Brood and its Potential as Human 
Food.
2) Fineli: https://fineli.fi
3) Entocube OY:n kotisivut: https://ento-
cube.com/fi/miksi-sirkat/

 Kuva 2: Kuhnuritoukkien tuottamisen 
prosessikaavio.

Kuhnuritoukat 
– mehiläispesien uusi myyntituote

Monille mehiläistarhaajille kuhnuritoukkien syöminen on 
outo ajatus. Jos kuhnuritoukkien syönti on mielestäsi väärin 
tai vastenmielistä, voit siirtyä seuraavalle aukeamalle. Muille 
tämä artikkeli kertoo kuhnuritoukkien elintarvikekäytöstä.

käytöstä ja tarpeesta uuselintarvike-
hakemuksen tekemiseen. Selvityksen 
pohjalta tehtiin päätös hakemuksen 
tekemisestä. Hakemus jätettiin Eu-
roopan komissiolle vuoden 2018 lo-
pussa. Hakemuksen jättämisen ansi-
osta mehiläistarhaajat voivat myydä 
jo varastossa olevia sekä ensi kesänä 
kerättäviä kuhnuritoukkia elintarvik-
keeksi. Myyminen on mahdollista 
vuoden 2019 loppuun saakka. Euroo-
pan komission päätös uuselintarvike-
hakemukseemme saadaan todennä-
köisesti vuoden 2020 alkupuolella.

Tuotantoprosessi 
vaatii tarkkuutta
Kuhnuritoukkien tuotanto tarjoaa 
pienen lisätulomahdollisuuden me-
hiläishoitajille, mutta tuotantopro-
sessissa (kuva 2) on omat haasteen-
sa. Punasilmävaiheessa olevat, 14–20 
päivän ikäiset kuhnuritoukat kestävät 
parhaiten käsittelyä (kuva 3). Niiden 
poistaminen pesästä oikean ikäisinä 
vaatii mehiläishoitajalta tarkkaa kir-
janpitoa.

Kennot pitää poistaa pesästä niin, 
että ne eivät mene rikki. Kuhnuri-
kennot kuljetetaan tarhoilta pakasti-
meen mahdollisimman nopeasti elin-
tarvikkeiden säilyttämiseen tarkoite-
tuissa astioissa. Kun kuhnuritoukat 

pakataan myyntipakkauksiin ja pak-
kaukset kuljetetaan asiakkaille, touk-
kien täytyy pysyä pakkaslämpötilassa 
koko toiminnan ajan.

Kuhnuritoukkia pystytään tuotta-
maan kesän aikana keskimäärin yk-
si kilo pesää kohti. Koska tuotanto-
määrät yhtä mehiläistilaa kohti jäävät 
pieniksi, yhteistyö naapuritarhaajien 
kanssa kannattaa.

 Kuhnuritoukka (1 Katkarapu (2 Lohi (2 Broileri (2 Sianliha (2 Kotisirkka (3 

Kcal 112 275 127 166 195 455 

Proteiini 9,4 14,4 12,2 17,5 18,9 16,5 

Rasva 4,7 0,8 8,8 10,7 13,4 8,8 

Hiilihydraatti 8 0 0 0 0 2,2 

B3-vitamiini 3,7 3,2 4,7 6,5 4,9  

Rauta  1,3 3,6 0,3 0,7 0,8 1,7 

Kalium 269 70 253 190 270  

Magnesium 21,1 22 16,2 15 18,9  
 

Toukkakennojen
kuljetus jäädytys/ 
pakastustiloihin

Säilytyslämpötilan 
seuraaminen

Kuhnuritoukkien 
keruun 

aloittaminen

Toukkakennojen
nopea 

jäädytys/pakastus

Toukkien 
pakkaaminen 

Toukkien 
poistaminen 

kennoista

Peitetyt n. 14-20 
päivän ikäiset 

kuhnuri-
toukkakennot

poistetaan pesistä

Toukkien kuljetus 
asiakkaalle 

pakkaslämpötilassa

Kuhnuritoukkien 
lopettaminen

Linkkejä hyönteissivuille:
Ruokavirasto: 

• Hyönteiset elintarvikkeena: www.
ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvi-
keala/elintarvikkeiden-alkutuotan-
to/elaimista-saatavat-elintarvik-
keet/hyonteiset/ 

• Seminaari hyönteisalan toimijoille 
18.1.2019 esitykset

• Hyönteistuottajan muistilista
• Ohje: Hyönteiset elintarvikkeena. 

Löytyy mm. hyönteisten myynti-
pakkauksiin tarvittavat pakkaus-
merkinnät: www.ruokavirasto.fi/
globalassets/tietoa-meista/asiointi/
oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elin-
tarvikeala/alkutuotanto/eviran_oh-
je_10588_2_fi.pdf 

FAO (maailman ruokajärjestö): materi-
aaleja hyönteisiin liittyen www.fao.org/
edible-insects/en/ 
Suomen kokenein sirkkakasvattaja: 
https://entocube.com/fi/ 
Tuotekehitysvinkeiksi sirkkatuotteita: 
https://fi.griidy.com/, www.entis.fi/ 

Kuva 3. Punasilmä-
vaiheessa olevat kuh-
nuritoukat kestävät 
parhaiten käsittelyä. 
Myös valkosilmäi-
siä (vasemmalla) ja 
kitiininmuodostusvai-
heessa olevia (kuva 
alla) toukkia voi 
myydä. 

KUHNURITOUKAN TUOTTAJAN MUISTILISTA

• Tee muutos alkutuotantoilmoitukseen ennen kuhnuritoukkien 
myynnin aloittamista. Ilmoitus tehdään oman kunnan elintarvi-
kevalvontaan. Lomakkeet löytyvät yleensä kunnan nettisivuilta.

• Toiminnan aloittaminen ei vaadi hyväksyntää tai tarkastusta.

• Hyönteisiä pakkaava henkilö tarvitsee hygieniapassin.

• Hyönteisistä ei saa poistaa mitään osia ennen myyntiä.

• Kuhnuritoukkia voidaan käsitellä kuivaamalla, jauhamalla, rouhi-
malla, paahtamalla tai maustamalla. Käsittely vaatii elintarvike-
huoneiston.

• Kalliita laitehankintoja ei kannata tehdä ennen kuin uuselintarvi-
kepäätös saadaan Euroopan komissiolta.

• Laita kuhnuritoukkien myyntipakkauksiin Ruokaviraston vaatimat 
pakkausmerkinnät (kts. linkkilista).

• Etsi alueeltasi yhteistyökumppaneita.

Ruokaviraston ohjeistuksia 
kuhnuritoukista
Ruokavirasto järjesti seminaarin 
hyönteisalan toimijoille 18.1.2019 
Helsingissä. Linkki tilaisuuden esityk-
siin löytyy linkkilistasta. Tilaisuuden 
paras anti kuhnuritoukkien tuotan-
non kannalta oli tieto siitä, että kuh-
nuritoukat ovat tällä hetkellä ainoa 
hyönteislaji, jota voidaan myydä luo-
muna, koska mehiläishoidolle on ole-
massa voimassa olevat luomutuotan-
to-ohjeet. Siinä olemme siis askeleen 
verran edellä muiden hyönteislajien 
tuottajia.

Toinen tärkeä esille tullut asia oli 
kuhnuritoukkien tuotantoon liitty-
vä elintarvikevalvonta. Hyönteisten 
myynti on alkutuotantoa, johon si-
sältyy kasvatus, lopetus jäädyttämäl-
lä, pakkaaminen myyntipakkauksiin, 
myynti suoraan kuluttajille (korkein-
taan 10 000 eurolla vuodessa) se-
kä toimittaminen elintarvikehuoneis-

Hankkeen nettisivut: 
https://www.mehilaishoitajat.fi/

more-than-honey-hanke/

Oikotoukkavaiheessa olevat toukat 
vuotavat paljon nestettä, joka ha-
pettuu nopeasti.

toon, kuten ravintolaan. Ilmoitettua 
elintarvikehuoneistoa ei siis tarvita. 
Jos omavalvontasuunnitelmaa vaa-
ditaan, siinä voi viitata Hyvän käy-
tännön ohjeet mehiläistarhauksessa 
-ohjeistukseen, joka tulee lähiaikoi-
na Ruokaviraston sivuille. Jos kuhnu-
ritoukkia käsitellään lopettamisen jäl-
keen esimerkiksi paahtamalla tai kui-
vaamalla tai toukkia myydään suora-
myyntinä yli 10 000 eurolla vuodes-
sa, tarvitaan ilmoitettu elintarvike-
huoneisto. Neuvoa tähän voi kysyä 
oman kunnan elintarvikevalvonnasta.

Teksti, kuvat ja kaaviot,
Anneli Salonen,
projektipäällikkö


