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Poultry Meal on suomalaisen siipikarjan sivutuot-
teista valmistettu proteiinirikas eläinvalkuainen. Se 
on laadukas raaka-aine rehuihin ja lemmikkien 
ruokiin, sillä se sisältää eläinten tarvitsemia 
aminohappoja, rasvoja sekä kivennäis- ja hivenai-
neita optimaalisessa suhteessa.

Poultry meal  – 
proteiinirikas 
eläinvalkuainen
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POULTRY PROTEIN MEAL

Ravinteikas raaka-aine parhaiden 
tuotteiden pohjaksi.

PROTEIINI   69 %

RASVA  10 %

TUHKA  16 %

KOSTEUS  <5 %

• Aminohapot, rasvat sekä kivennäis- ja hivenaineet 
optimaalisessa suhteessa

• Ei salmonellaa ja vain minimimäärä antibiootteja
• EU:n säädösten mukaisissa   

tuotanto-olosuhteissa valmistettu
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Ravintoa maailman 
tarkimmin valvotuista 
raaka-aineista.

Suomalaisten tuotantoeläinten terveyttä ja 
puhtautta vaalivat monet EU:n ja Suomen viran-
omaiset, lait ja säädökset. Lehmät, siat ja kanat 
elävät valvotussa ympäristössä, jossa antibiootteja 
käytetään mahdollisimman vähän, eläintautien 
riski on häviävän pieni ja hoito on parasta mahdol-
lista. 

Täällä tuotantoeläimiä ruokitaan vain parhailla 
raaka-aineilla eikä niitä lääkitä vain varmuuden 
vuoksi. Ne ovat terveitä ja hyvinvoivia – siksi niistä 
saadaan maailman turvallisinta ja puhtainta 
ravintoa. 

KÄSITTELEMME VUOSITTAIN 170 000 TONNIA RAAKA-AINETTA

TUOTAMME VUODESSA 27 500 TONNIA PUHDISTETTUA RASVAA

TUOTAMME VUODESSA 42 500 TONNIA PROTEIINIJAUHOA
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Läpinäkyvä ja 
turvallinen 
tuotantoketju

Tuoteturvallisuus on yksi toimintamme kulmaki-
vistä. Sen taataksemme kehitimme tuotantoproses-
sistamme mahdollisimman läpinäkyvän, jäljitettä-
vän ja kestävän. 

Tunnemme suomalaisten tuotantoeläinten kasva-
tusolosuhteet ja noudatamme tuotteidemme 
raaka-aineiden käsittelyssä EU:n sivutuotelainsää-
däntöä. Suomen viileät sääolosuhteet yhdistettynä 
Honkajoki Oy:n käyttämään 

uusimpaan teknologiaan tarjoavat optimaaliset 
puitteet raaka-aineiden säilytykselle, käsittelylle ja 
kuljetukselle. 

Kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat jäljitettä-
vissä kotitiloille saakka. Näin voimme olla varmo-
ja, että tuotteemme ovat 100 % puhtaita ja turvalli-
sia.
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Vastuulliset ja ekologiset 
toimintaprosessit

Vastuullisuus, ekologisuus ja kustannustehokkuus 
ovat tärkeitä osia toimintaamme. 
Kierrätämme vuosittain 170 000 tonnia eläinperäis-
tä sivutuotetta takaisin hyötykäyttöön, ja tuotanto-
prosessista vapautuva lämpöenergian ylijäämä 
hyödynnetään prosessitilojen ja paikallisten 
puutarhojen lämmityksessä. 

Noudatamme toiminnassamme EU:n ja Suomen 
viranomaisten asettamia lakeja ja säädöksiä. 
Osallistumme aktiivisesti kiertotalouden toiminta-
mallien tutkimiseen ja kehittämiseen yhdessä eri 
tutkimuslaitosten kanssa, ja teemme jatkuvasti 
töitä, jotta prosessimme olisivat yhä luonnonmu-
kaisempia ja kestävämpiä. Näin olemme myös 
mukana taistelussa eläintauti- ja ympäristöriskejä 
vastaan. 

HONKAJOKI OY ON TOIMINUT YLI  50 VUOTTA

LI IKEVAIHTOENNUSTE VUODELLE 2018 ON 43 000 000 €
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Honkajoki oy – 
puhtaasti suomalainen

Honkajoki Oy on suomalainen yritys, joka palaut-
taa takaisin luonnon kiertokulkuun maatiloilla, 
teurastamoilla ja lihanleikkaamoilla syntyneitä 
eläinperäisiä sivutuotteita jalostamalla niistä 
laadukkaita tuotteita rehu- ja energiateollisuuden 
käyttöön. 

Meidät tunnetaan maailmalla korkealaatuisista 
tuotteistamme, joissa käytetään vain suomalaisilta 
tiloilta peräisin olevia, terveistä ja puhtaista 
eläimistä syntyviä sivutuotteita. Noudatamme 
kiertotalouden periaatteita ja 

palautamme luonnon käyttöön kaiken, 
minkä vain voimme – 100 % puhtaasti. 

Raaka-aineiden tuotannon lisäksi tarjoamme 
asiakkaillemme kuljetuspalveluita, opastusta ja 
neuvontaa eläinperäisten raaka-aineiden kierrätyk-
sessä sekä Honkajoki Oy:n tuotteiden käytössä. 
Näin pyrimme parantamaan maaseudun tuotta-
vuutta kestävällä tavalla.



Honkajoki Oy
Santastentie 197
38950 Honkajoki
Finland
Vaihde: 010 834 6400

www.honkajokioy.fi




