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Niukkuutta ja ylitarjontaa
■ Suomen lihamarkkinoille on alkuvuonna ollut tunnusomaista sekä pula että
ylitarjonta. Vuoden kahden ensimmäisen
kuukauden aikana siantuotanto kasvoi 5 %
samalla kun naudantuotanto väheni 9 %:lla.
Samalla kun maamme sikamarkkinoilla on
edelleenkin ollut ylitarjontaa, on naudanlihasta akuutti pula.
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Snellmanin alkutuotanto on vuonna 2008
kuitenkin alkanut suuriltaosin suunnitellusti. Johtuen tosiasiasta, että olemme saaneet useita uusia naudantuottajia, olemme
onnistuneet parantamaan asemiamme
naudanhankinnassa. Varsinkin vasikkavälityksen kehittyminen on ollut positiivista.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
olemme välittäneet kasvattajillemme vasikoita 25 % enemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Meillä on edelleenkin
valmiudet vahvistaa merkittävästi asemaamme nautamarkkinoilla. Herra Snellmanin tuotevalikoima tarvitsee hyvin paljon naudanlihaa ja uskomme sijaintimme
keskellä Suomen vahvaa naudantuotantoaluetta antavan meille edellytyksiä olla
vahvin vaihtoehto yhä suuremmalle joukolle maidon- ja naudanlihantuottajia.
Tilanne Suomen sikamarkkinoilla on edelleen haasteellinen. Nykyinen sian tuottajahinta on yläkantissa markkinoiden näkökulmasta ja siksi sianlihan pakkasvarastot
Suomessa ovat tällä hetkellä täynnä ja suuremmat kuin moneen vuoteen. Snellmanin osalta sopimustuottajiemme tuotanto
näyttää olevan melko hyvin tasapainossa
sikatarpeemme kanssa.Tasapainon säilyttämiseksi haluamme suunnitella tuotantoa jo
etukäteen ja optimoida siantuotantoa yrityksen tarpeiden mukaiseksi.Tulevien vuosien kasvutarpeita ajatellen käymme joka
toinen kuukausi läpi sopimustuottajiemme
tuotantomäärät ja investointisuunnitelmat,
jonka jälkeen otamme kantaa mahdollisiin
uusiin siantuottajiin. Porsasmarkkinat ovat
koko vuoden olleet hyvin tasapainossa. Ennusteidemme mukaan tasapaino tulee säilymään myös lähikuukausien aikana melko
hyvänä. Tämä edellyttää luonnollisesti, että
kaikki tuotantoketjun osapuolet tekevät
yhteistyötä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Sekä naudan- että siantuottajahinta oli
tammi-helmikuussa noin 17 c/kg yli viime
kesänä vallinneen hintatason. Snellmanin
alustava- ja takuuhinta siasta jatkuu toistaiseksi samalla tasolla kuin aiemmin. Tähän
mennessä alustavahinta on annettu kesäkuun loppuun asti. Alustavahinta touko- ja
kesäkuussa koskee sikoja, joiden lihakkuus
on 60 %. Uusi EU-asetuksen mukainen
Hennessy-kaava lihakkuuden laskemiseksi
nostaa lihaprosenttia 1–1,5 prosenttiyksikköä nykyiseltä tasoltaan toukokuun
alusta alkaen. Snellmanin MP-perushinta
siasta maksetaan siksi 1.5 alkaen sioista,
joiden lihaprosentti on 60.
Anelman kehitystyö jatkuu yhtenä kuluvan
vuoden tärkeimmistä alkutuotannon projekteista. Nopealla ja toimivalla tekniikalla
haluamme tarjota tuottajillemme avaimet
kehittyä edistyksellisinä ja esimerkillisinä
laatuyrittäjinä. Kevään tuottajatilaisuuksissa otamme seuraavan askeleen Anelmakehityksessä ja keskitymme eläinvarastoon
– apuvälineeseen, jolla pyrimme paremmin
suunnittelemaan työtämme ja siten parantaa kilpailukykyämme. Hyvin suunniteltu
ja tasapainoinen tuotanto antaa parhaat
edellytykset kannattavalle toiminnalle.
Suomen EU:iin liittymisen jälkeen on lähes kaksi kolmesta maan lihantuottajasta
lopettanut toimintansa. Reilu kolmannes
on jäljellä. Samana aikana on Snellman
kasvattanut naudanteurastusmäärää noin
80 % ja sianteurastusta noin 340 %. Vain
pieni joukko nykyisistä tuottajistamme oli
mukana tiimissämme jo 15 vuotta sitten.
Suuntaus alalla jatkuu ja yrittäjien joukko
pienenee kokoajan ja samalla he vastaavat
kasvavasta ja yhä enemmän vaatimuksia
kohtaavasta toiminnasta. Itsenäisen ajattelun, uusien innovaatioiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen avulla haluamme
luoda edellytyksiä kuulua niihin, jotka edelleen ovat mukana huomispäivän lihantuotannossa.
Toivomme nousevia markkinahintoja koko
liha-alalle ja toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme kaikkea hyvää ja menestystä niin kevät- kuin muissakin töissä.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Tuottajakentällä
tapahtuu

Talvi oli tapahtumarikas nautakentällä.
Kuva MTY Kivijärven navetan avajaisista Perhon Oksakoskelta. Lisää Snellmanin nautatilaisuuksista sisäsivuilla.
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Snellmanilta parempi tulos vuonna 2007
■ Snellman-konsernin tulos parani edellisestä vuodesta ja oli
3,628 milj. euroa (2006 1,701 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli 4,5 % liikevaihdosta. Euroissa vuoden liiketulos oli
6,001 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 134,7 milj.
euroa.
Lihajalosteiden ja valmisruoan liiketoiminnot saavuttivat niille asetetut tulostavoitteet. Molemmilla liiketoiminnan alueilla
jatkettiin organisatorisia ja toimintojen kehittämiseen liittyviä
järjestelyjä.
Tuorelihan kannattavuus sen sijaan pysyi edelleen haasteellisena. Tämän liikealueen kohentamiseksi käynnistettiin laajamittainen kannattavuuden tehostamisprojekti, jonka tuloksia
odotetaan vuoden 2008 puolella.
Snellman on korottanut tuottajahintoja etuajassa sen suhteen mitä tuotteiden markkinahinnat ovat nousseet. Tämän
johdosta alkuvuoden tuloskehitys on lihanjalostuksessa haas-

teellinen. Uskomme kuitenkin Snellmanin toiminnan tehokkuuden parantumisen, määrien kasvun ja tuoteuutuuksien
säilyttävän Snellmanin tämän vuoden tuloksen vuoden 2007
tasolla.

Snellmanin tulos

2007

2006

Liikevaihto, M €

134,7

126,7

Liiketulos, M €

6,0

3,6

Tilikauden tulos, M €

3,6

1,7

Liiketulos -%

4,5 %

2,8 %

Vakavaraisuus -%

38,5 %

32,2 %



Paremmat näkymät nauta-alalla
Hyvinvointi ja ruokinta teemoina nautatilaisuuksissa
■ Snellmanin tämän kevään nautatilaisuudet pidettiin Seinäjoella, Kalajoella ja
Uudessakaarlepyyssä. MTT:n tutkija Arto
Huuskonen luennoi tilaisuuksissa aiheesta
lihanautojen ruokinta ja hyvinvointi.
Alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs
tiedotti Suomen ja Euroopan markkinatilanteista ja esitteli vertailun kulutus- ja

tuotantotilanteesta Suomen EU:n liittymisen jälkeen. Silloin naudanlihankulutuksen
odotettiin heikkenevän, mutta vertailun
luvut näyttivät kulutuksen pysyneen suurin piirtein samana, kun taas naudanlihan
tuotanto on laskenut
lähes 20 prosentilla.
Snellmanin alkutuotannon kasvu on seurausta

uusien tuottajien liittymisestä Snellmanin
tiimiin. Kalajoen tilaisuuden osallistujista
kymmenkunta oli ollut Snellmanin tuottajina vuodesta 1994 asti. 		
➤

Tarvitseeko sonni väkirehua
ja lisävalkuaista?
■ Tutkija Arto Huuskonen MTT:sta
luennoi Seinäjoen ja Kalajoen nautatilaisuuksissa aiheesta lihanautojen ruokinta
ja hyvinvointi. Ruokintaosuudessa hän
korosti hyvän säilörehun merkitystä niin
lisävalkuisen kuin myös väkirehun käyttöön. MTT:n tutkimusten mukaan yli 6
kuukautisten sonnien lisävalkuaisruokinta on tarpeetonta jos käytettävissä oleva
säilörehu on hyvälaatuista. Eli kun säilörehun D-arvo on yli 65 ja raakavalkuainen
yli 12 prosenttia.
Tärkein säilörehun ruokinnallista laatua
kuvaava mittari on D-arvo, jonka lihanaudoilla tulisi olla 68–70. Nurmirehun laatu
on myös se tekijä, joka asettaa reunaehdot väkirehun käyttömäärille. Mitä sulavampaa säilörehu on, sitä vähemmän väkirehua tarvitaan, toteaa Huuskonen.

Sopiva väkirehun
käyttömäärä?
Huuskosen mukaan pelkällä säilörehulla on parhaimmillaan saavutettu
koeolosuhteissa jopa hieman yli kilon
päiväkasvu sonneilla, kun olosuhteet
ovat kaikin puolin kunnossa. Kuitenkin käytännössä on aina järkevää käyttää myös väkirehua, jotta kasvutavoitteet tulevat varmemmin saavutettua.
Jos käytettävissä on hyvälaatuinen säilörehu voidaan kohtuullisillakin väkirehumäärillä (n. 25–30 % kuiva-aineesta)
yltää hyviin kasvutuloksiin (maitorotuisilla 1200–1300 g/pv). Lopuksi kannattaa
muistaa, että säilörehun laatu selviää luotettavasti vain rehuanalyysillä. Eli rehunäytteet kannattaa ottaa tavaksi!

toivat ryhmäkoon ja eläintiheyden vaikutuksesta lihanautojen tuotantoon
ja hyvinvointiin. Huuskosen mukaan lihanautojen rehun syönti, rehuhyötysuhde ja kasvu heikkenevät eläintiheyden
kasvaessa. Elopainoltaan 250–500 kilon
painoisten eläinten rehunkäyttö ja kasvu
on optimaalista kun tilaa on vähintään 4,7
m2/eläin (Ingvartsen & Andersen 1993).
Eläintiheys vaikuttaa myös lihanautojen
terveyteen ja fysiologiaan. Ahtaus näkyy
usein häntävaurioiden lisääntymisenä rakolattiakarsinoissa sekä vain likaisempia
eläiminä. Eläintiheys vaikuttaa myös eläinten käyttäytymiseen mm. aggressioiden
lisääntymiseen.Tutussa ryhmässä järjestys
säilyykin parhaiten, eikä jo valmiita ryhmiä
Lihanauta vaatii tilaa kasvaakseen kannata sekoittaa keskenään.
Huuskonen esitteli nautatilaisuuksissa Arto Huuskosen pitämä luento löytyy komyös useampaa tutkimusta, jotka ker- konaisuudessaan Anelma-tuottajasivuilta
kohdasta Neuvonta- ja tiedotemateriaali, nauta.
Nurmirehun viljelystrategiat
lihanautatilalla
VH
Käytännön tilatasolla lihanautojen ruokinta
täytyy linkittää kiinteästi peltoviljelyyn.
Jos tilalla on käytössä runsaasti nurmialaa,
tilan kannattaa panostaa säilörehun
laadun parantamiseen ja sitä kautta
tuotoksen lisäykseen ja väkirehun
vähentämiseen.
Kuitenkaan ei kannata tavoitella paljon yli
70 olevia D-arvoja, koska tällöin
satotaso jää pieneksi ja säilörehun
valkuaispitoisuus yleensä nousee
tarpeettoman suureksi.

MTT:n tutkija Arto Huuskonen on erikoistunut lihanaudan kasvatukseen.



Nurmirehun viljelystrategiat
lihanautatilalla
Jos tilalla on riittävästi nurmialaa eikä säilörehun laatua ole mielekästä
parantaa, on oman rehuviljan tuotannon lisääminen järkevä
vaihtoehto.
Jos puolestaan nurmiala on rajoittava tekijä, ei säilörehun sulavuutta
kannata maksimoida, vaan järkevintä lienee pyrkiä hieman
matalampaan sulavuuteen ja suureen satoon sekä käyttää
enemmän väkirehua ruokinnassa.
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➤ Alkuvuosi oli haastava, koska tuottajahintojen korotuksiin ei saatu vastakaikua
kaupalta.
– Kannattaa seurata mitä muualla maailmassa tapahtuu, koska se vaikuttaa myös
meihin, Tomas Gäddnäs totesi. Brasilialaisen naudanlihan maahantuontikielto on
vaikuttanut markkinahintoihin myönteisesti, joka on taas nousseiden rehukustannuksien kannalta hyvä asia. Olisi yllättävää,
jos hintakäyrä ei olisi nouseva tulevan
vuoden aikana, mutta ongelmana on, että
koko alan kannattavuutta tulisi parantaa.

Hyödynnä Anelman toimintoja!
Anelma-ohjelman
eläinvarastotoiminto
oli myös aiheena nautatilaisuuksien aikana. Kenttäedustaja Matti Kastarinen (kuva
vasemmalla Kalajoen tilaisuudesta) kertoi
miten ohjelmaa hyödynnetään parhaiten ja
minkälaisia uutuuksia on tulossa. Tuottajan
ei tarvitse enää syöttää pitkiä syntymätunnuksia moneen kertaan, vaan eläimen
tiedot siirtyvät eläinvarastoon automaattisesti välityksen yhteydessä. Tiedot tallentuvat järjestelmään ja säilyvät aina teurastukseen ja raportointiin asti.		
HJ

Vasikoiden
hoito teemana
Kiuruvedellä
■ 15.2.2008 pidettiin Kiuruvedellä Sinisessä Helmessä nautatilaisuus, jonka
erityisteema oli vasikat ja niiden hoito. Vasikka-asiantuntijana paikalla oli
Heikki Kemppi Valiolta.
Heikki kertoi vasikoiden perustarpeista liittyen mm. niiden olosuhteisiin ja
ravintoon. Hän myös esitteli esimerkkejä hyvistä vasikkatiloista. Mielenkiintoisimmat ajatukset heräsivät monelle
kuulijalle katsottaessa kuvia Kanadasta, missä vasikoita kasvatetaan ulkona
kevytrakenteisissa eristämättömissä
“igluissa”. 		
VH

Vuoden 2007 hyvistä tuloksista palkittuja tuottajia Kalajoen tilaisuudessa. Vasemmalta Tapani Laitila, Esko Peltoniemi, Aulis Vuotila sekä Matti ja Minna Kerola.

Hyvistä tuloksista palkittiin
■ Snellman palkitsi viime vuonna hyviä
tuloksia saavuttaneita tuottajia. Palkintoja
jaettiin kolmessa sarjassa – maitorotuisten
välitysvasikoiden kasvattajat, pihvitilat ja
maito-/lihatilat. Vuotilan MTY Himangalta
oli yksi maitotilasarjan palkituista tiloista.
Aulis ja Pirkko Vuotila olivat paikalla vastaanottamassa kunniakirjan. Maatilayhtymään kuuluvat myös poika Janne ja hänen
vaimonsa Henna.
Vuotilan maito- ja lihayhdistelmätilalla on
120 nautaa, joista lehmiä 45. Kyse on hyvästä hoidosta, aina pienistä vasikoista alkaen,
Aulis Vuotila vastaa kysymykseen, mikä on
hyvien tulosten salaisuus.
Aulis Vuotila kertoo seuraavansa päiväkasvun ja teuraspainon kehitystä vuosien mittaan. Risteytyksiä on tehty jonkin verran
– heikompituotoksisia lehmiä on siemennetty pihvisonneilla.
MTT:n tutkija Arto Huuskosen pitämällä
ruokintaluennolla esitettiin myös Vuotilan
mielestä uusia asioita. Vaikka ei olisikaan
yhtä mieltä kaikista yksityiskohdista, luento

oli kuitenkin suuntaa-antava, Aulis Vuotila
toteaa.
Vuotilat seuraavat jatkuvasti myös tuottajahinnan kehitystä. Lihanhinnan nousua
odotellessa on eduksi, että tilalla on omia
vasikoita kasvamassa.
– Maidon hinta on noussut lihanhintaa
paremmin. Jos tämä suuntaus pysyy, keskitymme enemmän maidontuotantoon, Aulis
Vuotila sanoo. Mutta suunta on oikea, nyt
myös lihan hintakäyrä on oikeinpäin.
HJ
Palkittavat tilat, kolme luokkaa (tilat eivät
ole paremmuusjärjestyksessä):
Erikoistuneet kasvattajat (maitorot.)
Laitila Tapani, Haapavesi, Nykung Andreas,
Pedersöre, Peltoniemi Esko, Haapajärvi.
Erikoistuneet kasvattajat (pihvitilat)
Groop Cindy ja Krister, Närpiö, Krook
Anders, Närpiö, Kerola Minna ja Matti, Toholampi.
Maito/lihatilat
Oja Esa, Nivala, Vuotila MTY, Himanka,
Heikkilä Sofia ja Marko, Ilmajoki		

Muutama Heikin teesi
tiivistettynä
• juota 2 kk:n ikään
• juota 1. kk vahvasti
• rajoita juomamäärää 2 kk:n
juotossa (jos mahdollista)
• opeta vasikat märehtimään
nopeasti hyvällä väkirehulla ja
karkealla rehulla
• juota hyvillä juomilla – lehmän
maito on tarkoitettu vasikan
alkujuottoon



Sonniplus-tiloilla vauhti kiihtyy
■ Vuoden 2007 kasvutulokset kertovat naudantuotannon myönteisestä kehityksestä
Snellmanilla, niin laadullisesti kuin myös määrällisesti. Laadullinen eteenpäin meno yhdessä
päiväkasvujen ja teuraspainojen nousun kanssa on hieno juttu. Siitä onnittelut tuottajille.
Keskimääräinen lihakkuus nousi niin MP-sonniplus -tiloilla kuin myös parhaalla neljänneksellä tiloista. Samalla ruhojen rasvaisuus on
pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tulosten positiivisen kehityksen merkitys
korostuu kun otetaan huomioon, että 2007
vuoden kasvutuloksiin vaikuttivat niin kesän
2006 poikkeuksellinen kuivuus, kuin toisaalta
viime kesän jälkeen voimakkaasti noussut viljan ja väkirehun hinta. Monella tilalla on ruokintaa jouduttu toteuttamaan aivan uusista
lähtökohdista.
Kannattaa muistaa, että korkeat teuraspainot yhdessä voimakkaan ruokinnan ja kovan
päiväkasvun kanssa nostavat ruhon rasvoittumisriskiä. Huipulla olo ja erityisesti siellä
pysyminen vaatii aina kovaa työtä ja pikkuisen
myös hyvää “karjaonnea”.

Sonnien teuraspainot ja
päiväkasvut jatkavat nousuaan
MP-sonniplus -tiloilla sonnien keskipaino
vuonna 2007 oli 325 kiloa (2006 320 kg) ja
päiväkasvultaan parhaan neljänneksen 338 kiloa (2006 332 kg).Vastaavasti päiväkasvu nousi ollen sonniplus-tiloilla keskimäärin 533 g/pv
(2006 528 g/pv), ja parhaalla neljänneksellä
tiloista päiväkasvu oli vastaavasti 588 g/pv
(2006 580 g/pv).

Laadullinen kehitys oikean
suuntainen
MP-sonniplus -tilojen sonnien keskimääräinen rasvaisuusluokka 2007 oli 2,5 eli sama
kuin vuonna 2006, myös päiväkasvun mukaan
parhaan neljänneksen osalta rasvaisuus säilyi
samalla tasolla ollen edelleen 2,8. Sonnien lihakkuus nousi niin kaikilla tiloilla kuin myös
päiväkasvultaan parhaalla neljänneksellä tiloista. Keskimääräinen lihakkuusluokka 2007 oli
4,6 (2006 4,5) ja parhaan neljänneksen lihakkuusluokka oli keskimäärin 4,8 (2006 4,7).
				
VH

MP-sonniplus- tilojen maitorotuisten sonnien tuloksia
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toimenpiteissä keskeisessä roolissa on viime syksynä käyttöön otettu uusi Anelmaohjelma ja sen hyödyntäminen. Uudistuksen
myötä sonniplus-tilojen Anelmalisän suuruus on 1.5.2008 alkaen 4 c/kg (2 + 2).
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• Vasikkatilaukset
– tilaukset jatkuvasti vuodeksi etukäteen
• Eläinvaraston käyttö
– tietojen jatkuva päivitys, kuolleet ym.
– tilakohtaiset kasvutavoitteet sovittu
• Nautojen teurasilmoitukset
– teurasilmoitus eläinvarastosta vähintään
neljä viikkoa ennen toivottua noutoviikkoa
• Tuotantosuunnitelma pitää olla tehty
• Naseva jäsenyys ehdoton
VH
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Sonniplus-tilojen suunnitelmalisä
otetaan käyttöön

Kun erikoistuneiden naudantuottajien
eläinmäärät kasvavat, kasvaa myös kerralla siirrettävien vasikoiden määrä. Toisaalta
eläintautien hallinta edellyttää myös huolellista eläinvirtojen suunnittelua. Moni tuottaja pyrkiikin ottamaan vastaan välitettävät
eläimet 6–12 viikon jaksoissa.
Jotta tämä on mahdollista toteuttaa käytännössä niin Snellmanilta kuin myös tuottajaltakin tarvitaan uusia toimenpiteitä. Näissä
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Isommat eläinvirrat asettavat
haasteita
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■ Snellman ottaa toukokuun alussa käyttöön MP-sonniplus -tiloille tarkoitetun
suunnitelmalisän. Tämä on yksi niistä toimenpiteistä, joilla pyrimme rakentamaan
parempia ennusteita tulevista vasikka- ja
teurasmääristä.

332

rasvaisuusluokka
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Lihasikojen uudet energianormit
■ MTT:n Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -verkkopalvelussa (www.mtt.fi/
rehutaulukot tai www.agronet.fi/rehutaulukot) julkaistaan rehujen viralliset energia- ja valkuaisarvot sekä eri eläinlajien
ruokintasuositukset. Lihasiat ovat jo saaneet 2000-luvulla uudet aminohappo- ja
kivennäisruokintasuositukset, ja nyt valmiina ovat myös uudistetut energianormit.
Nyt sikoja on mahdollista ruokkia entistä
tarkemmin sukupuolen (imisä tai leikko) ja
roturisteytyksen (valkoisten tai värillisten
rotujen risteytys) mukaan.Valkoisten roturisteytysten suositukset sopivat myös puhtaille maatiais- tai yorkshirelihasioille. Suositusten pohjana ovat MTT:ssä Hyvinkäällä
tehdyt ruokintakokeet. Kokeissa on selvitetty, kuinka sian sukupuoli ja roturisteytys
vaikuttavat rehun syöntiin ja tuotantotuloksiin, kun sikoja ruokitaan jauhomaisella
ja rakeistetulla rehulla ja erilaisilla rehun
energiaväkevyyksillä. Suositusten laadintaan käytettiin noin 2000 havaintoa sikojen
viikoittaisesta rehun syönnistä. Lisäksi on
selvitetty, onko tarvetta rajoittaa ruokin-

taa lihasikojen loppukasvatuksessa, milloin
ruokinnan rajoitus tulisi aloittaa ja kuinka
voimakas ruokinnan rajoituksen tulisi olla.
Tavoitteena on ollut energian annostelu,
joka varmistaa erilaisten sikojen hyvän rehun hyväksikäytön, kasvun ja lihakkuuden.
Nyt valmistuneet suositukset on annettu
25-116 kg painaville sioille. Tätä suuremmaksi kasvatettavillekin lihasioille niitä
voi soveltaa, mutta toivottavasti painavien
lihasikojen ruokintasuosituksia voidaan
vielä tarkentaa myöhemmin. Suosituksiin
tähtäävät kokeet on tehty kuivaruokinnalla, mutta periaatetta alkukasvatuksen
vapaasta ja loppukasvatuksen rajoitetusta energiaruokinnasta voidaan toteuttaa
myös liemiruokinnassa.

Niukin ruokintanormi pois
käytöstä
Uusissa suosituksissa on kaksi vaihtoehtoa, runsas-niukka tai runsas-runsas. Sikojen ruokinta on 8.-10. ruokintaviikkoon
saakka kokeissa määritetyn syöntikyvyn
mukainen, jonka jälkeen syöntiä rajoi-

Lihasikojen energiaruokintasuositukset maatiais-, yorkshire- ja MY-sioille
Runsas/niukka
Imisät

Imisät

Leikot+sekakasvatus

Viikko
RY/pv

Runsas/runsas

Elopaino,
kg

RY/pv

Elopaino, kg

RY/pv

Leikot+sekakasvatus

Elopaino,
kg

RY/pv

Elopaino, kg

1

1,30

25,0

1,40

25,0

1,30

25,0

1,40

25,0

2

1,40

30,0

1,50

30,0

1,40

30,0

1,50

30,0

3

1,60

36,0

1,70

36,0

1,60

36,0

1,70

36,0

4

1,80

42,0

1,95

42,5

1,80

42,0

1,95

42,5

5

2,00

48,5

2,20

49,5

2,00

48,5

2,20

49,5

6

2,20

55,0

2,45

56,5

2,20

55,0

2,45

56,5

7

2,40

62,0

2,65

63,5

2,40

62,0

2,65

63,5

8

2,60

69,0

2,80

70,5

2,60

69,0

2,85

70,5

9

2,80

76,0

2,90

77,5

2,80

76,0

3,00

77,5

10

2,95

82,5

3,00

84,0

2,95

83,0

3,10

84,5

11

3,00

89,0

3,05

91,0

3,05

89,5

3,15

91,5

12

3,00

95,5

3,10

97,5

3,10

96,0

3,20

98,5

13

3,00

102,0

3,10

104,0

3,10

102,5

3,20

105,5

14

3,00

108,0

3,10

110,5

3,10

109,0

3,20

112,5

15

3,00

114,0

3,10

117,0

3,10

115,0

3,20

119,0

Energiasuositukset alkavat 25 kilon elopainosta kun siat ovat n. 10 viikon ikäisiä. Runsas/niukka- ja
runsas/runsas -suositukset samat 8. - 10. viikkoon asti, minkä jälkeen runsas/runsas -suositus jatkuu
suurempana.
Sarakkeissa oleva elopaino on arvioitu paino viikon alussa. Arvioitu painonkehitys perustuu 900 - 970 gramman
päiväkasvuun ja keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön 2,6-2,7 RY/kg koko kasvatuskaudella. Puhdasrotuisille
maatiais- ja yorkshire -sioille käytetään MY-risteytyssikojen suosituksia.

tetaan. Runsas-niukkanormien mukaan
imisien suurin rehuannos on 3,0 ry/pv ja
leikkojen 3,1 ry/pv. Runsas-runsasnormien
mukaan imisät saavat korkeintaan 3,1 ry/
pv ja leikot 3,2 ry/pv. Aikaisemmasta niukka-niukkanormista luovuttiin, koska suuri
ruokinnan rajoitus estää sikoja saamasta
riittävästi aminohappoja ja huonontaa ruhon lihakkuutta. Rehun annostelun ohella
on myös arvioitu sikojen elopaino kullakin
ruokintaviikolla. Kasvuksi on arvioitu keskimäärin 900-970 g/d). Rehuyksiköitä kasvukiloa kohti kuluu tällöin noin 2,60 –2,70.
Hyvällä sika-aineksella päästään parempaankin kasvuun ja rehunkäyttöön. Normiuudistus antaa myös mahdollisuuden
kehittää rehun annostelua sikalakohtaisesti
ja eläinaineksen mukaan, koska verkkopalvelussa tullaan julkaisemaan myös erirotuisten ja -painoisten imisien ja leikkojen
rehun syöntikyky vapaalla ruokinnalla.

Kasvata imisät ja leikot erillään
Leikot syövät enemmän ja ovat ruokintakaukalolla aggressiivisempia kuin imisät.
Siksi sekakasvatuksessa on vaarana imisien
jääminen alakynteen kasvussa ja sikaryhmien rauhattomuus.
Leikot myös rasvoittuvat imisiä herkemmin. Kun sukupuolet kasvatetaan erillään,
kaikkien rotujen imisät voidaan ruokkia
lähes vapaasti, koska niiden rehun syöntikyky ei juuri ylitä kolmea rehuyksikköä.
Kaikkien leikkojen ruokintaa taas on rajoitettava loppukasvatuksessa 15-20 %
vapaan syönnin määrästä, mikä onnistuu
paremmin sukupuolet erillään kasvatettaessa. Jos sukupuolia ei voida jaotella eri
karsinoihin, tulisi siat ruokkia leikoille tarkoitettujen normien mukaan, jotta imisien
rehun saanti ei jäisi liian niukaksi.
Uusien suositusten mukaan sekä imisät
että leikot saavat enemmän energiaa alkukasvatuksessa kuin aikaisemmin, ja leikkojen parempi syöntikyky otetaan huomioon.
Näin pyritään hyödyntämään täysimääräisesti alkuvaiheen hyvä rehunkäyttökyky.
Hyviin tuloksiin pyrittäessä muidenkin
ravintoaineiden, kuten aminohappojen ja
kivennäisten saanti tulee olla suositusten
mukainen.

Hilkka Siljander-Rasi ja Mikko Tuori

Tutkijat, MTT Kotieläintuotannon tutkimus,
Hyvinkää



Sikaseminaarin satoa
■ Kevään sikaseminaarissa oli ajatuksena
kustannustehokkuus/kustannuksissa säästäminen. Perustan tälle luovat sikalarakennuksen ja olosuhteiden ohella eläinaineksen jalostuksellinen taso sekä ruokinnan
tarkkuus. Näistä päivillä olivat kertomassa
Faba Jalostuksen sikalinjan uusi johtaja
Timo Serenius sekä MTT:n tutkija Kirsi Partanen. Eläinaineksen merkityksestä
enemmän seuraavassa Maatilan Parhaat
-lehdessä.

Kirsi Partanen:
Miten parantaa lihasikojen
rehuhyötysuhdetta
Rehuhyötysuhde on eläimen kuluttaman
rehumäärän suhde samana aikana tapahtuneeseen kasvuun. Rehuhyötysuhde
laskee (paranee) kun kasvu nopeutuu ja
syöty rehumäärä pienenee. Lihaksen kasvu on tehokkaampaa kuin silavan kasvu eli
rehuhyötysuhde laskee kun lihaprosentti
nousee ja silavaprosentti laskee. Yhden
silavakilon tuottaminen vaatii noin kolminkertaisen energiamäärän (rehumäärän)
verrattuna lihakilon tuottamiseen. Jalostuksellisesti hyvä eläinaines on näin ollen
kustannustehokasta, koska se kasvaa pienemmällä rehumäärällä riittävän korkeaan
teuraspainoon.

Käytännön keinot
• Ruoki siat niiden ravinnontarpeen mukaisesti. Värillisten Duroc- ja Hampshire-rotujen risteytyssiat syövät enemmän rehua
ja niiden rehuhyötysuhde on huonompi
kuin Maatiaisen ja Yorkshiren risteytyssioilla.Värilliset siat myös rasvoittuvat helpommin ja pienemmässä elopainossa.
• Lajittele siat sukupuolittain heti niiden
tultua sikalaan. Leikot kasvavat nopeammin kuin imisät. Leikkojen rehunkulutus
on suurempi kuin imisien, mistä johtuen
niiden rehuhyötysuhde on heikompi.
Myös leikkojen syöntikäyttäytyminen on
erilaista: leikot ahmivat imisäsikojen syödessä hitaammin. Tästä johtuen leikkojen
ruokintaa rajoitetaan loppukasvatuksessa.
• Rajoita ruokintaa loppuvaiheessa. Kuten
edellä mainittiin, niin tämä koskee varsinkin leikkoja.
• Tarkista reseptin ja rehuraaka-aineiden
koostumus säännöllisesti. Ravintoaineiden epätasapaino (valkuainen/energia) voi
huonontaa rehuhyötysuhdetta ja vaikuttaa
myös lihakkuuteen.
• Tarkista ruokinta- ja
rehunjakolaitteiden toiminta säännöllisesti.

• Huolehdi kaukaloiden puhtaudesta. Vanha rehu ja ulosteet vähentävät syöntiä
sekä lisäävät rehun tuhlaantumista.
• Edistä sikojen terveyttä ja hyvinvointia.
Ahtaus ja sairaudet hidastavat kasvua ja
huonontavat rehuhyötysuhdetta.

Jalkaheikkous ei poistu pelkästään
kivennäisiä lisäämällä
Jalkaheikkouksien riskitekijöitä ovat porsaan pieni syntymäpaino ja niveltulehdukset. Lihasioilla vapaa ruokinta voi lisätä
jalkaheikkoutta. Varsinkin leikoilla ja runsaalla ruokinnalla rehun pienet fosforipitoisuudet ovat kriittisempiä kuin rajoitetulla ruokinnalla.
Riittävä karsinatila ja sen antama mahdollisuus liikkumiseen, parantaa liikuntakykyä.
Epäsopivat lattiamateriaalit, heikko lattioiden kunto ja karsinan likaisuus (liukkaus,
liiallinen karkeus, rikkoutuneet/terävät
kohdat) voivat johtaa loukkaantumisiin ja
ihon sekä kynsien rikkoutumisten kautta
tulehduksiin. Purtu häntä voi myös olla
liikuntakyvyttömyyden syynä. Huomiotta
ei myöskään voi jättää siitoseläinten jalkarakennetta
uuden sukupolven
vanhempia
valittaessa.
MH

Snellmanin sikaseminaarit pidettiin 21–
22.2.2008 Seinäjoella (iso kuva) ja Vöyrillä,
osallistujia ollessa yhteensä 180 (Seinäjoella 130 ja Vöyrillä 50).
Sikaseminaarin aineisto löytyy Anelmasta
kohdasta Neuvonta- ja tiedotemateriaali,
sika.

Ketjuinformaatiolomakkeen täyttö
sujuu Anelmassa jouhevasti
■ Sikojen ketjuinformaatiovaatimus tuli
voimaan vuoden 2008 alusta, mutta sen
täytäntöönpanoa on siirretty kahteen
otteeseen. Virallinen käyttöönottopäivämäärä on nyt 1.5.2008. Sen jälkeen





kaikista teuraaksi tulevista sikaeristä on
oltava valmiiksi täytetty ketjuinformaatiolomake teurastamolla viimeistään 24
tuntia ennen sikaerän hakua tilalta.
Snellmanin Anelma-tuottajapalvelua

käyttävien tuottajien on ollut mahdollista harjoitella lomakkeen täyttöä jo
3.3 alkaen. Tuottaja täyttää lomakkeen
kaikkiin Anelman kautta tehtäviin teuras-ilmoituksiin ennen teuraserän tietojen tallentamista järjestelmään. Lomake
on valmiiksi esitäytetty Anelmassa tai
Sikavassa jo olevilla tiedoilla. Tuottajan
tehtäväksi jää esitietojen tarkistaminen ja täydentäminen puuttuvilta osin
sekä lomakkeen täyttöhetkellä lähe- ➤
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Snellmanin sianlihalla on hyvä
menekki Uudessa-Seelannissa

Faba-ketju
tehostaa sianjalostustaan
■ Suomalainen sianjalostus vietti 100vuotisjuhlaa Tampereella 27.4.2008. Tilaisuuteen oli kokoontunut sikaväkeä ja
sidosryhmien edustajia koko maasta.
Satavuotisjuhlien yhteydessä Faba-ketju,
Faba Jalostus osk, Suomen Sianjalostus
Oy ja FABA Sika Oy julkistivat uuden
Faba Ydinjalostusohjelman ja uudet
ratkaisut tehokkaaseen sika-aineksen
käyttöön. “Faba Ydinjalostusohjelmalla
sianjalostuksen eri tahot sulautetaan
kiinteäksi ytimeksi, missä toimitaan
suunnitelmallisesti ja tehokkaasti tulevaisuuden markkinat varmistaen” toteaa Faba Jalostuksen sikalinjan johtaja
Timo Serenius.
Sika-aineksen ohjauksen ja yksilöiden
valinnan helpottamiseksi Faba-ketju on
tuotteistanut sikalinjansa. Tuotteistettuja linjoja on kolme: Faba Matriarkka,
Faba Muskeli ja Faba Kombi. Faba Matriarkka ensikot ovat erinomaisia porsastuottajia, varmoja tiinehtyjiä ja kestäviä
yksilöitä porsastuotannon tehostamiseen. Faba Muskeli karjut ja siemen taas
takaavat syntyvien porsaiden tehokkuuden lihasikalassa. Faba Muskeli karjut on
valittu erityisesti päiväkasvun, rehunhyötysuhteen ja lihaprosentin suhteen.
Faba Kombi karjut, emakot ja siemenet
ovat hyviä sekä hedelmällisyysominaisuuksissa, että lihasikaominaisuuksissa.
TG

➤ tettävien eläinten terveydessä havaittujen poikkeamien kirjaaminen.
Lomaketta päivitetään aina tuottajan
muuttaessa teuraserän tietoja. Muista
täyttää ketjuinformaatiolomake
myös ennakkoon tehdyistä teurasilmoituksista. Täytetyt ja tallennetut lomakkeet ovat tuottajan nähtävillä teurasilmoitusten yhteydessä
Anelmassa.
MH

■ Snellman vie vuosittain ulkomaille 3
milj. kiloa tuoretta sianlihaa, mikä vastaa
18 prosenttia Snellmanin sianhankinnasta. Suurin vastaanottaja on Uusi-Seelanti,
jonka osuus viennistä on arviolta reilut
puolet.
Uuteen-Seelantiin vietyjen elintarvikkeiden vaatimukset ovat maailman korkeimpia. Maa koostuu suojatuista saarista, joilla on merkittävä lampaantuotanto.
Siantuotannon omavaraisuusaste on 63 %,
mikä tarkoittaa, että tuontitarve on jatkuvaa. Huolimattomasti hoidetun tuonnin
aiheuttama epidemia olisi alkutuotannolle
kohtalokasta.

Suomi ainoa hyväksytty eurooppalainen maa
– Uusi-Seelanti vaatii, että alkuperämaassa
ei esiinny sairauksia, kuten PRRS (Porcine
Reproduktive and Respiratory Syndrome),
siksi Suomi saa ainoana Euroopan maana
viedä sianlihaa Uuteen-Seelantiin, kertoo äsken Uudesta-Seelannista palannut
Staffan Snellman, joka vastaa Snellmanin
kansainvälisistä kauppayhteyksistä. Viranomaiset seuraavat prosessia ja laitoksilla
on oltava vientioikeudet kunnossa.
Snellmanin ensimmäinen toimitus saarivaltakuntaan, maapallon toiselle puolelle,
lähti toukokuussa 2006. Kansalliset lihatukkumyyjät ottivat yhteyttä Snellmaniin
ja tiedustelivat yhteistyömahdollisuutta.
Yhteistyökumppanit kävivät Snellmanilla
Pietarsaaressa. Sekä laitokset että niiden
korkea hygieniataso tekivät hyvän vaikutuksen.
– Ennen kaikkea uusi-seelantilaiset pitivät etuna sitä, että Snellmanilla on oma
lihan hankinta ja oma raaka-aine, Staffan
Snellman sanoo. Asiakkaat haluavat tietää
enemmän eläimistä, kuten minkälaisia rotuja käytetään ja miten eläimet hoidetaan.

Tuotemerkki tärkeä myös vientimarkkinoilla
Snellmanin suurin vientituote on leikattu
sianliha, muun muassa kylki, niska ja erilaiset lihaisat luutuotteet.
– Tavoitteenamme on, että suurin osa
vientivolyymista menee pitkäaikaisille
asiakkaille, Staffan Snellman kertoo.
Uudessa-Seelannissa puhutaan jo “Snellmans’ belliestä”, eli luuttomasta siankyljestä. Snellmanin tuotemerkki on saanut
hyvän laatukuvan markkinoilla ja yhteistyökumppanimme haluavat jatkaa Snellmanin
tuotemerkin kehitystä heidän paikallisilla
markkinoillaan. Myös vientimarkkinoilla
pätevät perusedellytykset, kuten laatu, toimitusvarmuus ja asiakassuhteet.
Snellman on vienyt lihaa 80-luvulta asti.
Tänä päivänä viennin kohdemaita ovat
muun muassa Venäjä, Japani, Uusi-Seelanti,
Etelä-Korea, Yhdysvallat, Kanada ja monet
Euroopan maat.
HJ

Snellman vie ulkomaille vuosittain 3 milj.
kiloa sianlihaa. Suurin vientikohde on UusiSeelanti, joka hyväksyy sianlihatuonnille
vain PRRS-vapaita alkuperämaita. Kuvassa Staffan Snellman ja yhteistyöpartneri
Hobson’s Choicesta, uusi-seelantinen lihatukkumyyjä.



Kontrollantti tekee lihaerän laatututkimusta.
Raaka-aineen tulee täyttää tuotannon kriteerit.

Ennen sianruhojen vastaanottamista
leikkaamoon varmistetaan, ettei ruhon
lämpötila ylitä 7ºC.

Nautojen vastaanottopisteessä tehdään kaikista ruhoista silmämääräinen laatuseuranta.

Omavalvonta varmistaa tuoteturvallisuutta
ISO 22000 fokusoi tuoteturvallisuuteen
■ Snellmanilla otettiin uudenvuoden jälkeen käyttöön uusi tuoteturvallisuusstandardi. Standardi ei tuonut mukanansa suuria muutoksia, koska tuoteturvallisuustaso
oli jo ennestään korkealla.
– Meillä on kolmen vuoden suunnitelma,
jonka mukaan kaikkien osastojen tulee
tehdä sisäinen auditointi koskien laatua,
ympäristöä ja tuoteturvallisuutta, laatukoordinoija Raija Lillqvist kertoo.

Puhtaita ruhoja teurastamosta
Kontrollantit tarkistavat teurasruhojen
puhtauden osana teurastamon omavalvontaa. Lihatarkastuksen jälkeen tarkistetaan vielä 10 % sioista ja 20 % naudoista
hygieniatarkistuksessa.
– Leikkaamon vastaanotossa tehdään silmämääräiset tarkastukset kaikista teurasruhoista ja seurataan jatkuvasti lämpötilaa,
kontrollanttien työnjohtaja Mari Nylund
kertoo. Lämpötilan on oltava alle 7ºC.

Jatkuva seuranta
Raija Lillqvist on mukana Snellmanin ETTAtuoteturvallisuusryhmässä, joka tarkistaa
ja päivittää turvallisuusasioita ja omavalvontaa. Osastoilla omavalvontaa valvovat
kontrollantit, jotka myös seuraavat, että
hygieniasääntöjä noudatetaan. Hygieniasäännöt koskevat kaikkia työntekijöitä ja
kieltävät mm. korujen ja purukumin käytön
tuotantotiloissa.

Oikea keittäminen ja puhtaat tasot
Leikkeletuotannossa kontrollantit tarkastavat muun muassa, että keitettyjen tuotteiden lämpötila on ollut riittävän korkea.
Leikkeletuotannossa hygienia on A ja O.
Laborantit varmentavat siivouksen säännöllisesti öisillä näytteenotoilla.
– Otamme näytteitä tilojen tasoista, tarkistaen sekä bakteerit että desinfiointiainejäämät, laboratoriopäällikkö Anne-Maj

Jansson kertoo. Otamme myös näytteitä
paineilmapistooleista ja vesihanoista.

Tutkii raaka-ainetta ja tuotetta
Snellmanin sertifioidulla laboratoriolla on
oikeus suorittaa joitakin viranomaistarkistuksia. Laboratorio saa myös tehdä mikrobiologisia tutkimuksia, esimerkiksi talon
sisäiset e-coli- ja salmonella-tutkimukset.
Tämän lisäksi tutkitaan, ettei liharaakaaineesta löydy vieraita aineita kuten antibiootteja.
– Otamme kerran viikossa pintanäytteitä
ruhojen osista, Eviran ohjeiden mukaan,
Anne-Maj Jansson kertoo. Kaikista yli 30
kuukautta vanhoista naudoista otetaan
BSE-näyte ja teemme myös keitto- ja pHtutkimuksia karanteeniruhoista lihantarkastuspäätöstä varten.
Laboratorion tehtäviin kuuluvat myös
kaikkien tuotteiden kestävyys, suola- ja
rasvapitoisuustutkimukset. 		
HJ

Laboratorio tutkii, ettei lihasta löydy bakteereita tai vieraita aineita. Kaikista
sioista otetaan trikiininäytteet (kuva 1). Antibioottinäytteet otetaan pistokokeina
tietystä sika- ja nautamäärästä. Jos bakteeriviljelmä pysyy raja-arvon sisällä, liha ei
sisällä antibiootteja (kuva 3). Laboratorion omaan omavalvontaan tarvitaan erilaisista bakteereista malliviljelmiä, kuvassa laborantti Gun-Viol Hemgård (kuva 2).
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MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995

MP Sika
Martti Hassila, MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti, MP sikakonsultti
044-796 6542
Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

Muut kuljetusyrittäjät
Christer Sundqvist
Henry Ahlvik
Jukka Takanen
Mauri Takanen

0500-264 570
044-796 6555
040-5155 702
0400-367 400

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren, ilmoitussihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi
Oy Snellman Ab
Kuusisaaritie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
fax 06 786 6184
anelma@snellman.fi

Tuottajamyymälän kulkujärjestely1.5.2008 alkaen
■ Snellmanin tehtaalla Kuusisaaren tehdasalueella on tehty kulku- ynnä muita
muutoksia; aitaa on siirretty ja henkilökunta- ja tuottajamyymälän asiakkaille on
tehty oma parkkipaikka kaupan lähelle,
tehtaan ja Kolpintien väliin. Tämä tarkoittaa sitä, että myymälään mentäessä ei enää
ajeta pääportista sisään.
Kaupan parkkipaikalla aidassa on kulkuportti, joka 1.5.2008 alkaen tulee olemaan
lukittuna myös päivisin. Portti avataan
elektronisella avaimella. Yrityksen henkilökunnalla on henkilökohtaiset avaimensa. Tuottajat toimivat seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
Aktiivisena Snellmanin sopimustuottaja-

na saat tuottajakortin, joka oikeuttaa tekemään ostoksia myymälässä. Ota kortti
mukaan aina kun asioit myymälässä.
Aja ensin pääportille ja näytä tuottajakorttisi porttivahdille. Porttivahti antaa nimelläsi rekisteröidyn elektronisen avaimen,
joka on voimassa kyseisenä päivänä myymälän aukioloajan.
Aja henkilökuntakaupan parkkipaikalle ja
mene elektronisella avaimella myymälän
läheisyydessä olevan kulkuportin kautta kauppaan. Kun ostokset on tehty, jätä
avain myymälään. Ulos mentäessä kulkuportti aukeaa nappia painamalla.
Myymälä on avoinna tuottajille maanantaisin klo 9–13, tiistaista perjantaihin 9–16.

Kevään uusia tuotteita
Juuri sopivankokoinen Grillipala on paljon toivottu
uutuus tuttujen grilliherkkujen sarjaan. Grillipala on
suunnattu hienommaksi jauhetun makkaran ystäville. Se
on myös oivallinen herkku lapsille. Toivomusten myötä
Grillipalan koko on noin puolet normaalista makkarasta. Jokainen saa siis varmasti juuri sopivan makkaraannoksen.
Viipaloitujen maksamakkaroiden ystäville Herra Snellman tuo vaihtoehdon
pienemmällä 145 g pakkauskoolla. Palkitut
viipaloidut herkut ovat vakiinnuttaneet asemansa maksamarkkinoilla. Raikkaan tuulahduksen tuova Viipaloitu ruohosipulimaksamakkara on toivottu lisä Herra Snellmanin
maukkaaseen maksamakkarasarjaan – siistiä, eikö totta!
Herra Snellman arvostaa vanhoja perinteitä. Valikoidut herkut sarjan uusi tulokas
on reilusti saunapalvattu kinkku. Aito
saunapalvaaminen tuo tuotteeseen herkullisen pehmeän maun. Mehukas ja juuri sopivan murea tuote
on tehty käsin, aidosti ja huolella.
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