
B ERAS Implementation 2010–
2013 on laaja, kansainvälinen 
EU-hanke, jossa edistetään ra-

vinteiden kierrätystä ja luonnonmukai-
sesti tuotettua lähiruokaa. BERAS-hank-
keessa kehitetään tehokkaan ravinteiden 
kierrätyksen ja rehuomavaraisen luo-
mutilan toimintamallia. Keskeisiä kei-
noja ovat ravinteita tehokkaasti kier-
rättävän luomumaatilan toimintamal-
lin ja lähiruoka-ajatteluun perustuvien 
elintarvikeketjujen esittely BERAS- eli 
lähiluomukeskuksissa. 

Puhtaamman Itämeren 
ateriakokonaisuus

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu lähiluomu-
ruoan käytön edistäminen niin kodeis-
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BERAS kehittyy  
lähiruokakeskusten verkostoksi

Bjarne Krog, Krogagergaardin isän-
tä toivottaa tervetulleeksi lähi-
luomukeskukseen Tanskassa.

Lähiluomukeskusta Brodowinia ympäröivät järvet ja kumpuilevat 
mäet. Idylli sijaitsee vain 60 kilometrin päässä Berliinistä.  

Sarka-museossa Loimaalla on Suomen lähiluomukeskus.

sa kuin ammattikeittiöissä. Ruuanval-
mistuksessa kiinnitetään huomiota jät-
teiden kierrätykseen ja ruoan hävikin 
vähentämiseen. Tavoitteena on myös il-
mastomuutosneutraali ruokavalio, jos-
sa kasvituotteiden osuus on ainakin 80 
prosenttia. 

Puhtaamman Itämeren ateriakokonai-
suudessa suositaan luomua, sesonginmu-
kaisuutta ja lähituotantoa.Suomessa BE-
RAS-hankkeeseen kuuluu myös Itämeren 
rannikkovesien ja kotimaisen sisävesika-
lan käytön edistäminen. Kotimainen kala 
edistää osaltaan suljettua ravinnekiertoa.

Lähiluomukeskus Loimaalla 

Suomen lähiluomukeskuksessa esittel-
lään kokonaisen, lyhyeen ketjuun perus-
tuvan ruokaketjun Heikkilän luomutilan 
pelloilta Suomen maatalousmuseo Saran 
pöytään. Suomen maatalousmuseo Sar-
kaan on luotu Luomu -teemakierros, jo-
hon voi liittää luomuaterian museon ra-
vintolassa ja tilakäynnin Heikkilän luo-
munautakarjatilalla. Vappuna avautuu 
Heikkilän luomutilan Luamupuoti Volter, 
jossa myydään muun muassa tilan raaka-
aineista valmistettuja liha- ja viljatuottei-
ta. Erikoisuutena on tarjolla lähituotettua 
luomujäätelöä.

BERAS Implementation hankkeen yh-
teistyökumppaneina on neuvontajärjes-

BERAS Implementation -hankkeen suomalaisilta kotisivuilta blogs.
helsinki.fi/berasimplementation löytyy ajankohtainen tieto hank-
keen tapahtumista. 

Hankkeen kansainvälisiltä sivuilta www.beras.eu löytyvät yhteydet 
lähiluomukeskuksiin eri maissa, tiedot kansainvälisistä tapahtumis-
ta ja kasvava määrä hankkeen tuottamia julkaisuja.

Berliinin lähiluomukeskus: www.brodowin.de 

Tanskan lähiluomukeskus: BERAS-hankkeen kotisivulta: www.beras.
eu > Resources > Brochures > Denmark

Kiertävä lähiruokakeskus, Mobile BIC, 
toimii Liettuasta käsin. Kevään ja kesän 
2012 avautuu lisää lähiruokakeskuksia.   

Ökodorf Brodowin  
– lähiluomua Berliinin porteilla

Berliinin lähellä sijaitseva Brodowinin 
luomukylä on yksi kolmesta BERAS-
hankkeen lähiluomukeskuksesta Saksas-
sa. Sen ytimen muodostaa 1200 pelto-
hehtaarin ja 400 pään lypsykarjatila. Ti-
lalla on myös monipuolista vihannesten-
viljelyä. 

Maito pakataan omassa tilameije-
rissä ja myydään luomukaupoissa Ber-
liinin alueella. Osa maidosta valmiste-
taan juustoksi. Vihannesten tärkeimmän 
myyntikanavan muodostaa tilausmyyn-
ti, jossa 1400 kotitalouteen toimitetaan 
viikoittain valikoima kaudenmukaisia 
luomutuotteita.

Ökodorf  Brodowinissä työllistää va-
kinaisesti 77 ihmistä, minkä lisäksi noin 
200 kausiluontoisesti. Alueellisesti työl-
listävä vaikutus on merkittävä, sillä ti-
la sijaitsee korkean työttömyyden vai-
vaamalla alueella entisen Itä-Saksan 
alueella.

Tanska: tuottajayhteistyötä 
ja suoramyyntiä

Tanskan lähiluomukeskus on kolmen 
Sjellantilaisen tilan yhteistyöverkosto. 
Tilat ovat kooltaan 45–116 hehtaaria ja 
tuotannoltaan monipuolisia. 

Tuotteiden myynti perustuu mahdolli-
simman lyhyisiin ketjuihin. Fjenneslevis-
sä, Lejren kunnassa sijaitsevalla Kroga-
gergaardin tilalla on oma tilateurastamo, 
lihatuotteiden jalostamo ja monipuolinen 
maatilamyymälä. Noin kolmannes tilan 
traktoreiden polttoaineesta on korvattu 
oman tilan rapsiöljyllä. •

töjä, tutkimuslaitoksia, kuntia, luomu-
järjestöjä sekä -yrityksiä kymmenestä 
maasta Itämeren ympärillä. Suomesta 
mukana ovat Helsingin yliopiston maata-
loustieteiden laitos, Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus MTT, Suomen 
ympäristökeskus SYKE ja Uudenmaan 
ELY-keskus. 

BERAS-hankkeen puitteissa on perus-
tettu tai perusteilla 15 lähiruokakeskusta 
eri puolille Itämeren alueen maita. Suo-
men lisäksi on keskuksia avattu yleisöl-
le jo Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa. 
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