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Työpaketin tavoitteena on
Lisäarvon luominen vähäarvoiselle kalansaaliille ja
kalanjalostuksen sivuvirroille erikoistuotesovellusten
kautta
Lisäarvon muodostus perustuu mm.
proteiinihydrolysaattien, peptidien, öljyn ja
polysakkaridien uusiin käyttösovelluksiin
elintarvikkeiden ingredientteinä, ravintolisinä,
lemmikkieläinten ruoissa ja kosmetiikassa
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Toteutus
• Kirjallisuuskatsaus arvojakeista, käytössä olevista
eristystekniikoista ja markkinoista
• Markkinoilla olevien kalaperäisten erikoistuotteiden
benchmarkkaus
• Yrityshaastattelut  suunnataan tutkimusta yhdessä alan
toimijoiden kanssa
• Kehitetään kustannus- ja ympäristötehokkaita menetelmiä
arvojakeiden tuottamiseksi erikoistuoteaihioihin (esim.
entsymaattiset prosessit, membraanitekniikat ja paineistettu
kuumavesiuutto)
• Tuotetaan uutta tutkimustietoa arvojakeiden ominaisuuksista
erikoistuotenäkökulmasta
• Kehitystyössä hyödynnetään tutkimuslaitosten ja yritysten
laitteistoja, osaamista ja verkostoja
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Toteutus
TP1 raaka-aineen saatavuus ja laatu

Raakaaineet

TP2 proteiini-, öljy- ja kiintoainesfraktiot

Vähäarvoinen kalansaalis, kotimaisen
kalanjalostuksen sivuvirrat, TP 2 fraktiot
Arvojakeiden tuotto, mm. peptidit, polysakkaridit, öljy
- Hyödynnetään ns. vihreää teknologiaa, mm. entsyymiavusteiset
prosessit ja paineistettu kuumavesiuutto

Uudet
teknologiat

Ominaisuuksien analysointi
- Etusijalla lyhyen tähtäimen kaupallistaminen
Verensokerin säätely (esim. DPP-IV inhibition)
Säilyvyyden parantaminen: antioksidatiivisuus ja antimikrobisuus
Toiminnalliset ominaisuudet

Arvokomponenttien rikastus kustannus- ja
ympäristötehokkailla menetelmillä
Tuotteet

Erikoistuotesovellukset

Yritysyhteistyö

Esim. elintarvikeingredientit, ravintolisät,
lemmikkieläinten ruoat, kosmetiikka
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Kalaproteiinihydrolysaatit
• Valmistetaan pääasiassa kaupallisten entsyymien
avulla
• Hyvät reologiset, ravitsemukselliset ja bioaktiiviset
ominaisuudet
 monet sovellusmahdollisuudet
• Käytetään elintarvikkeissa, rehuissa, ravintolisissä,
mikrobien kasvualustojen valmistuksessa ja
lääketeollisuudessa
• Kotimaisesta kalasta tai sivutuotteista ei ole
valmistettu kalaproteiinihydrolysaatteja
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Bioaktiiviset peptidit
• Kala ja kalasivuvirrat on rikas ja monipuolinen bioaktiivisten
peptidien lähde
• Kala sisältää luontaisesti bioaktiivisia peptidejä, jotka ovat osa
sen puolustusjärjestelmää, mutta niitä voidaan myös tuottaa
hydrolyysin avulla
• Kalojen peptideillä on havaittu olevan monia bioaktiivisia ja
fysiologisia ominaisuuksia, kuten antimikrobisia, antiviraalisia,
antitumoorisia, antioksidatiivisia, verenpainetta sääteleviä,
veren hyytymistä estäviä, kipua lievittäviä, ahdistusta
lievittäviä ja ruokahalua hillitseviä
• Peptideillä on korkea kaupallinen potentiaali erilaisina
ravintolisä-, lääke- sekä kosmetiikkasovelluksina
• Kotimaisista kaloista tai niiden sivuvirroista saattaa löytyä
bioaktiivisia peptidejä erityisesti kylmässä viihtyviä
haitallisia mikrobeja vastaan  kylmätuotteiden säilyvyys
17.11.2017
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Thorkelsson et al. 2009

Kaupallisia BAP-valmisteita

36,46 €/purkki
608 €/kg

30,3-40,5 € /purkki
459-614 € / 1 kg
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23,91-34,51 € /purkki
531-767 €/ 1 kg
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Kollageeni/gelatiini
• Kalakollageenia ja sen hydrolyysituotetta gelatiinia käytetään monilla eri
sovellusalueilla, kuten biolääketieteessä (mm. kudosteknologia) sekä lääke-,
kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa
• Halpaa raaka-ainetta, hyvin saatavilla
• Kalaperäisen gelatiinin käyttöä eivät estä uskonnolliset rajoitteet
• Kalakollageenin bioaktiiviset ominaisuudet ovat erinomaiset
• Suomalaisista kylmän veden kaloista saatavalla gelatiinilla alhainen
sulamispiste
 Pakastetuotteissa tai kylmässä säilytettävissä tuotteissa, jotka nautitaan
nopeasti sulatuksen tai jääkaapista oton jälkeen
 Tuotteissa, joiden halutaan liukenevan nopeasti, kuten erilaisissa
mikrokapseloiduissa ravintolisissä (mm. vitamiinit)
 Elintarvikkeissa ja kosmetiikka- sekä lääkevalmisteissa
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Kollageenituotteita

kollageenilisä hiuksien,
nivelten ja ihon
hyvinvointiin!
93,2 eur/kg

17.11.2017

Kollageenia sisältävä
virvoitusjuoma

Ihon, hiusten, nivelten,
kynsien, luiden ja
nivelsiteitten
hyvinvointiin!
89,5 eur/kg
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Muuta
• Kalan rasva on tärkeä n-3 tyydyttymättömien rasvahappojen lähde (EPA ja
DHA)
• D-vitamiini
• Kalan ruodosta on noin 30 % kollageenia ja 60 – 70 % epäorgaanisia
yhdisteitä, kuten kalsiumia, fosforia ja hydroksiapatiittia
-Elintarvike-, rehu-, lannoite- tai kemianteollisuudelle kalsiumia ja fosforia
-Hydroksiapatiittia voidaan käyttää luusiirremateriaalina lääketieteen ja
hammaslääketieteen sovelluksissa synteettisen hydroksiapatiitin
sijasta

• Kaloista ja äyriäisistä voidaan eristää polysakkarideja, kuten
kitiiniä/kitosaania ja glukosamiiniglykaaneita
-Useita sovelluksia mm. biolääketieteessä, ravintolisissä, elintarvikkeissa,
kosmetiikassa ja ympäristösektorilla
-Perinteisesti glukosamiiniglykaaneita on eristetty teurasjätteistä, mutta
hullun lehmän taudin seurauksena on alettu tarkemmin selvittämään myös
mahdollisuutta käyttää kaloja ja muita mereneläviä niiden lähteenä
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Kaupallisten kalaöljyjen hintoja
Lähde: Hiidenhovi et al. 2017. Kalan elintarvikejalostuksen sivutuotevirtojen jalostaminen kalaöljyksi. Luonnonvara- ja
biotalouden tutkimus 51/2017. 37 s.
700

Myyntihinta öljy €/kg

600
500
400
300
200
100

Luomuöljy

0
0

10

20

30

40
50
60
70
Kalaöljyn EPA+DHA pitoisuus %

80

90

100

Käsittelemätön öljy
Käsitelty öljy

Myyntihinta EPA+DHA €/kg

3 000
2 500
2 000
1 500

1 000
500
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kalaöljyn EPA+DHA pitoisuus %

17.11.2017

12

Esimerkkiprosessi: öljy ja proteiini/peptidi

Kuva: Jaakko Hiidenhovi

Proteiini/peptidi
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