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HETA 

oppia omenasta

Viljelijä kertoo, miten 
tärkeää on hyvä tal-
vehtiminen ja tasai-
nen sato, ja että ome-

na on kaunis ja ruvenkestävä ja 
mieluiten maistuukin hyvältä. 
Kauppa toivoo halpaa ja kestä-
vää, joka saisi olla punainen ja 
jota saa riittävän suurissa erissä. 
Molemmat arvostavat hyvää va-
rastointikestävyyttä.

Kaksi vuotta sitten kerroin  täs-
sä lehdessä väitöstutkimuksesta-
ni. Keräsin kolmena satovuotena 
aistinvaraisen tutkimuksen aineis-
toa, jonka avulla muun muassa 
kuvailin lajikkeita. Kahtena syk-
synä kartoitin suomalaisten ku-
luttajien omenamieltymyksiä ja 
omeniin liittyviä käsityksiä. 

Yksilöllisiä mieltymyksiä

Suomalaiset omenansyöjät voi-
daan jakaa kolmeen ryhmään sen 
perusteella, minkä tyyppisistä 
omenista he pitävät eniten. Kol-

masosa arvostaa erityisesti happa-
mia ja kiinteitä omenia. Neljäsosa 
pitää makeista ja melko pehmeistä 
omenista, ei kuitenkaan jauhoi-
sista eikä liian pehmeistä. Suurin 
ryhmä, 43 prosenttia vastaajista, 
näyttää pitävän monipuolisesti so-
pivan makeista ja jonkin verran 
happamista omenista. 

Vastaavantyyppiset ryhmät on 
havaittu myös ulkomaisissa tut-
kimuksissa. Eteläeurooppalaisen 
”hapan” ei ehkä maistu suomalai-
sen suussa kovinkaan happamal-
ta. Kanadalaisessa tutkimuksessa 
havaittiin, että etninen alkuperä 
saattaa vaikuttaa omenamielty-
myksiin. Aasialaista alkuperää 
olevat kanadalaiset pitivät ma-
keammista omenista kuin euroop-
palaista alkuperää olevat. 

Värillä ei aina ole väliä

Suurin osa vastaajista ei pitänyt 
kovin vahaisista omenista, mutta 
joukossa on niitäkin, jotka mielui-

ten valitsevat vahaisen lajikkeen. 
Värin osalta mielipiteet vaihtelevat 
laajasti; osa haluaa ehdottomasti 
omenan olevan punainen, jotkut 
taas valitsevat mieluiten vihreän. 
Joidenkin suosikkiomena on rai-
dallinen. Osalle omenan värillä tai 
koolla ei ole mitään merkitystä. 

Makeita omenia suosiva ryhmä 
toivoo omenan olevan punainen 
eikä vihreä. Tähän on looginen 
selitys: ihminen on historiansa 
aikana oppinut liittämään punai-
sen värin makeuteen – mansikka 
ja vadelma tyypillisinä esimerk-
keinä. Tätä luonnollista mielty-
mystä hyödynnetään elintarvi-
keteollisuudessa. Monet mehut 
ja makeiset ovat punaisia, ja tar-
vittaessa väriä syvennetään väri-
aineilla, kuten punajuurivärillä.

Rapeus tärkeää

Omenan rapeus ja mehukkuus 
on kaikille omenasyöjille tärkeää.  
Monella lajikkeella on taipumus-

ta menettää mehukkuuttaan ja 
muuttua jauhoiseksi varastoin-
nin aikana. Joitakin kuluttajia 
kohtuullinen jauhoisuus ei hait-
taa, mutta toiset hylkäävät vähän-
kin jauhoisen omenan. 

Varastointitutkimuksessa ha-
vaittiin joidenkin lajikkeiden 
kestävän pitkääkin varastointia 
muuttumatta epämiellyttävän jau-
hoiseksi. Tällaisia lajikkeita oli-
vat Aroma ja uusi jaloste Y9330. 
Lobo kesti varastointia yllättävän 
huonosti. Loboa ei kannata silti 
vielä unohtaa, koska se on mo-
nien suosikki. Hetan varastoin-
tikestävyys yllätti positiivisesti.

Millainen siis on 
hyvä omena?

Rapea ja mehukas. Punainen tai 
vihreä tai jotakin siltä väliltä. Ha-
pan tai makea tai molempia. 

Mieluiten tuore ja mahdolli-
simman raikas. Raikkaus näyt-
tää liittyvän erityisesti mehuk-
kuuteen. Lisäksi makeuden ja ha-
pokkuuden sopiva suhde on tär-
keää raikkauden kokemuksessa. 

Suomessa onkin kysyntää mo-
nenlaisille lajikkeille. Kuluttajien 
tulisi kuitenkin saada enemmän 
tietoa varsinkin uusien, ennes-
tään tuntemattomien lajikkeiden 
ominaisuuksista.

 
Kirjoittaja työskentelee Helsingin  
yliopiston elintarvike- ja ympäris-
tötieteiden laitoksella ja väitteli  
huhtikuussa Helsingin yliopistos-
sa kotimaisesta omenasta ja sen 
kuluttajavasteista, Domestic app-
le cultivars – Sensory descriptions 
and consumer responses. 

Tutkimus tehtiin Makera-rahoitteisessa 
hankkeessa Kotimaisten omenala-
jikkeiden aistittavan laadun kehittä-
minen. Siitä kerrottiin viimeksi P&k:n 
numerossa 9/2012. Tämä juttu aloittaa 
kolmiosaisen sarjan, jonka muut osat 
ilmestyvät numeroissa 13 ja 15.

Millainen on 
hyvä omena?
Vastaus otsikon kysymykseen riippuu täysin siitä, kenel-
tä kysytään. Tavallisten omenansyöjien käsitykset hyväs-
tä omenasta liittyvät hedelmän makuun ja rakenteeseen, 
ja jonkin verran myös ulkonäköön. Toki heillekin on tär-
keää, ettei omena pilaannu heti pöydällä.
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Ryhmä:	  	  Vuoden 2010 kuluttajatutkimuksen vastaajat jaettiin kolmen omenamieltymysryhmään klusterianalyysin 
 mukaan. Vastaajat arvioivat ominaisuuksien tärkeyttä 7-portaisella asteikolla. Vastaajia oli 104, ja heistä 24 %  
kuului ryhmään 1 (”makeat”), 33 % ryhmään 2 (”happamat”) ja ryhmään 3 (”makeanhappamat”) 43 %.
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Ryhmä:	  	  

’Heta’ on punainen, 
rapea ja meHukas

esimerkiksi Heta-lajikkeen ais-
tittavat ominaisuudet on mää-
ritelty koulutetun raadin avul-
la. Mitä lähempänä ominaisuut-
ta kuvaava viiva on kuvan ulko-
reunaa, sitä voimakkaampana 
ominaisuus esiintyy lajikkeessa.

Julkaistu Puutarha&kauppa-
lehden numerossa 11/2014.


