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RUOAN MERKITYS MATKAILIJALLE  

Ruoka on keskeinen osa matkailua sekä matkan aikana 

että ennen ja jälkeen matkan  

Haaveilu, suunnittelu, elämys, kokemuksen jakaminen, 

makumuistot, tuliaiset, toisille suosittelu 

Välimeren mailla tehokas ruokakulttuurin tuotteistus 

matkailijoille 

Ruoka ja ravintolat, paikailliset erikoisuudet, tuliaiset 

”Terroir”  – ilmaston, maaperän ja ympäristön vaikutus 

ruoan makuun ja laatuun* 

Lappi on ainutlaatuinen  

Tarina on tärkein - Lapin ruoan tarina on aito ja autenttinen 

Maut, joita et voi kokea muualla 

Poron vetovoima 

Marjan ainutlaatuinen puhtaus, terveellisyys, jäljitettävyys 

 
* Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä, Poroparlamentti 2017 

  Ruokailuvinkit Italian matkaan 
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Kriittisyys tavarakulutusta ja tehotuotantoa kohtaan 

Kestävä kehitys, ympäristö ja vastuullisuus 

 

Kiinnostus ruokaa ja juomaa kohtaan lisääntyy 

Panostetaan aineettomiin asioihin kuten elämyksiin 

Erityisesti nuoremmat kuluttajat etsivät elämyksellisyyttä  

ruoan ja juoman parista 

 

 

TRENDIT: TAVARAPALJOUDESTA ELÄMYSHEMMOTTELUUN 

Lähteet: Food & Friends Trendspotting 2018; TNS Mind Monitor Ruoka 2017 

Valikoimajohtaja Antti Oksa 

SOK:n Tavarantoimittajapäivä 14.9.2017 



Aterialta odotetaan kokemusta, jonka voi jakaa itselle 

tärkeiden kohderyhmien kanssa sosiaalisessa mediassa 

Ruoka on statusta – Eat, play, tweet 

Nykyaikainen ruokarukous / kännykät esiin kun annos 

pöydässä 

Miten huomioida aterian suunittelussa? 

Insta-ready food 

Solo trend – Alone together 

Vaikka söisit yksin, jaat kokemuksen muiden kanssa 

 

”Food seems to be the new fashion” 

 

TRENDIT: RUOASTA PUHUTAAN   

Lähteet: Food & Friends Trendspotting 2018;  Boston Consulting Group; BBC Food trends 2017 



Upeat lähtokohdat  

Arktiset raaka-aineet poro ja marja 

Lapin vuosisatainen elämäntapa ja luonnon antimista 

ammentava ruokakulttuuri  

Paketoidaan matkailijoiden tarpeisiin ja unelmiin sopivaan 

muotoon 

Hyödynnetään ruokatrendit myös poron ja marjan 

tarjonnassa 

Luullisen lihan suosio, sous vide, nyhtöporo 

Tarjonnan monipuolistaminen mahdollistaa 

annoshinnan sopeuttamisen eri tilanteisiin 

Syvä kumppanuus paikallisten matkailualan ammattilaisten 

ja elintarvikeyritysten välillä => yhteistyökumppanien 

verkosto 

 

YHTEINEN KASVUMAHDOLLISUUS MATKAILU- JA ELINTARVIKEALALLE 



LÄHTÖKOHTIA YHTEISELLE TEKEMISELLE 

Matkailuyrittäjät tuntevat matkailijoiden tarpeet, 

elintarvikeyrittäjät tuotekehityksen, tuotteistamisen  ja 

skaalaamisen 

Ratkaisut erilaisiin tilanteisiin  

Päivän kaikki ateriat (aamiainen, retkinuotio, snacking, fine 

dining)  

Laveampi tarjonta mukaan lukien jalosteet  

Innovatiivisuus  

Perinteisten ja innovatiivisten valmistusmenetelmien 

yhdistäminen 

Täsmäkonseptit vrt. ”Kuinka Lappi kohtaa Aasian 

lautasella?”* 

Matkailullinen poro- & marjakonsepti – miten poro ja marja 

ovat matkailijan kokemuksessa vahvemmin mukana  

Kiinnostuksen herättäminen ennen matkaa 

Ruokaelämykset ja niiden jakaminen matkan aikana ja jälkeen 

* Sanna Kärkkäinen/ Visit Rovaniemi, Poroparlamentti 2017 



YHDESSÄ KASVUA 

Video 

Matkailija tulee hakemaan Lapin ainutlaatuisuutta 

Ruokailu oleellinen osa matkailijan kokemusta 

Matkailualan ja elintarvikealan yhteistyöllä loistava 

mahdollisuus 

Tehdä matkailijan kokemuksesta vielä upeampi 

Kasvattaa poron ja marjan menekkiä entisestään 

Elämykset paikan päällä, jakamistarpeen huomiointi, 

ostokset ja tuliaiset, suosittelu 

Kädenojennus yhteistyöhön! 
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