-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~:::::.__=

L_

a ant anne

/-'7: ~

bisnes

Suom~ssa .~y~dään

osterelta vähan,
mutta tasaisesti

uoka Suomessa ostereiden ystävät
ovat ilmeisesti jo löytyneet, naurah
taa kala- ja äyriäistukku Arvo Kokko
sen toimitusjohtaja Jari Kokkonen,
jonka mukaan Suomessa syödään
vuodessa noin 100000 osteria, mikä
ei ole vuosien varrella juuri muuttu
nut
-Sellainen määrä syödään Rans
kass varmaan puolessa päiväs ä.
Olemme maistattaneet ostereita eri
laisilla k umaisilla messuilla ja edel
1 en jopa ruoka-alalla on paljon ihmi
siä, jotka syövät niitä ensimmäistä
kertaa.
Äyriäiset ovat noin yleisemmin
kin Suomessa vain harvojen herkkua.
Esim r iksi tuorett mustekalaa ei
saa käytännössä Stockmannin Her
kun ulkopuolelta.
-Ky e ei le siitä. etteivätkö kes
kusliikkeet ottaisi tuotteita levityk
seen. Valikoima on esimerkiksi Kes
kol13 suomalai ittain ensilu kkainen.
mutta se, saadaanko kauppiaa otta
maan tuotteita myyntiin, on jo toinen
juttu, Kokkonen sanoo.
~ushibuumi on lisännyt hieman
muun muassa pakastet jen, valmiik
SI leikattujen ravunpyrstöjen myyn
tiä, mutta silti äyriäispuolelia myyn
ninnillistä piikkipaikkaa pitävät edel
le n [rutti di m re- ja paelia-tyyppi
s t v Imissekoitukset. Niiden käyttö
on silti kasvussa, mikä toivottavasti

II

1. Tsarskaya.
Makea osteri.
jossa jopa
hedelmäi
nen "arriere
goOt". Liha
pulska, kool
taan jopa kolminkertainen tavan
omaiseen osteriin nähden.
2. Selon. Hieman hedelmäinen ja
mittasuhteiltaan inhimillinen. Vah
vakuorinen ja merellinen.
3. Fin de Clair. Valtameriosteri on
yleisin Suomessa saatavista lajik
keista. Maultaan juuri se perusoste
ri, mutta jos valikoimaa sattuu riittä
mään, kokoja löytyy yhdestä viiteen.
Isoimmat ovat jopa tsarskayaa
muhkeampia - eivät yhtä paksuja,
mutta pidempiä.

enteilee aidon asian vaivihkaista
nousua. Valmispakkausten myötä
myös Arvo Kokkosella menee yrityk
senä hyvin.
- Taantuma hidasti myyntiä, mut
ta koska ihmiset eivät lopettaneet
syömistä, mekin olemme kyenneet
pysymään koko ajan kasvu-uralla.
Yritämme tehdä kuitenkin V' in hal
litsemamme asiat mahdolli imman
hyvin, emmekä ole maapalloa val
loittamassa.
Erikoisempiin kaloihin ja kaikkiin
äyriäisiin ja meren nilviäisiin erikois
tuneen Arvo Kokkosen liikevaihto
oli 10,5 miljoonaa.
-Nyt näyttää il ä, että pääsisim
me tänä vuonna 11 miljoonaan, Jari
Kokkonen kertoo.
lAURI OL.AN[)~1VKL

Jo maistaneilie
Kirjakritiikki Pitkän linjan ruoka
kirjoittaja Maija Silvennoinen pe
rehdyttää lukijoitaan nyt stereiden
saloihin.
Juuri ilmestynyt Osterikirja ei kui
tenkaan luennoi itse aiheeUa, eikä se
esimerkiksi juurikaan kerro tausta
tietoja tai eri lajikkeiden eroja.
Kyse ei ole myöskään varsinaises
ta propagandaki rjasta ostereiden
puolesta -pikemminkin kyse on siitä,
kuinka jo ostcrinsa maistanut voi
maistaa sitä kyllästymättä vielä
en mmän.
o ·terikirja on rakennettu "vanha
kantaisesti" vain reseptien varaan.
Nyt ei fiilistellä Ranskan merellisillä
alueilla, kirjailija ei viivähdä kuvitus
kuvissa tai anna musiikkivinkkejä
ruoanlaiton yhteyteen. llaan siis
perusasi issa, ja hyvä niin.

Voimme varastoida tekniset tavaranne varaosanne ja toimittaa

Mao on ykkönen
Huffington PostIn listaus kaikkien aikojen
piencn yllätyksen: maailII13n ykkö kirja'
Dan Brown vaan ruhemie Mao. Lt:ta
painettu kuutisen nuliardia kapp::tlctta. S
mie.\i Maon viisauk 'isu koottu kirJa. i ta
naa, mUlta eräiden arvioiden mukaan JOI>!
nidettä. LlStakolmonen on Koraani (800 lI\
len sanakirja (400 miljoonaa), Mao jaklL.\
myö kuudennen sijan arti.kkcleillaan. Rmr
le 7 ylsi Charles Dickensin Kaksi knupu

Blair kuohuttaa
Kuka ano ,ettei kirja enää hikuta
ketiilin? Britannian ex-päiiministeri
Tony 81alrln omaclämäkerta A
Joumey on saanut todelli ·ta kubI
naa aikaan saarivaltakunnassa
Dublinissa kirjailijatapaaminen päät
tyi kananmuna- ja kenkäsatee. een,
Lontoos a signel'TaustiLalSuus peruttiin
j ukkomielenosoituksen pelossa.
råynää n tehty mYÖ. kirja
kaupoissa. joissa Facebook
kampanjan seurauksena
aSIakkaat siirtclivät Blairin
pusta sitkeästi rikos- ja
fa ntasiakirjalli
suuden hyllyi
hin. Viime vii
kolla myös Ku
ningatar-cloku
van käsikirjoit
taja Peter

Morganväit
ti. että Blair
oli plagi inut
muistclnnm
-a l ffasta
kohtauksen.
jo' a tämä
oj i ensi ker
taa kunin
gattaren au
dienssilla.

TEGNOLOGIAJOHTAMISTA, LOGISTIIKKAA, KILPAIWETUA!!!
Muuramessa 9-tien varressa Jyväskylästä 12 km Tampereelle päin 3000 m' tiloissa vapaana
200-600 m~ toimitiloja TEIDÄN tarkoituksiin. Nyt alUeella toimii mm. maansiirtkoneiden
ja metallintyöstökoneiden maahantuontiliikkeet. huoltoasema, autoliike, autokorjaamo,
kesku voitelujärjestelmien huolto!iike, vintola, rakennusliikkeitä ym.

Kun Elisa ilmoitti napannecns ruOlSalai I
leffapalvelun Voddlerin suomalaisille asia
enttia yhtiöstä, huraat kai1.-wval ja hatut le
tiot olivat varautun..:cml'ia. agens Medi
sijoittajien panostuk 'estakirvoitti runsaa
uppoavasta laivasta ja USko~\llomasta nl
mittäiä tiivistyi siihen. euä Voddler on ih
tuote. Keskustelun olisi 'aattanul sivuut
'ena, ellei Vodd1erin viestintäpäällikkö AJ
komaan käsityksiä. Se vasta huolestuttava

Mainio kirja osterinystävill , mut
ta kyllä. myös lahjaksi niille, joita
ruoka kiinnostaa, mutta iotka eivät

Maailmalta on kantautunut vUmcviikkoirn
distä, mutta Britanniassa suunla on ybii. al~
5a Times puto i alle puolen milj onan ensi
välin. Vu den takaisesta sen] vikki on vähl
brittien laatulehdistä on yhä Daily Telegraj
islakolmns....n Fin,," ial T.m""in 1.. i1< i

