Kuohujuoma herättää muistot
KontioMehu on vanhin Pohjois-Karjalassa edelleen toimiva mehuasema. Yritys valmistaa kotimaisista raakaaineista korkeatasoisia marjamehuja niin yksityishenkilöille, vähittäiskaupalle, suurkeittiöille kuin
ravintoloillekin. Laajalti kehuttu erikoisuus ovat alkoholittomat Kuohu-juhlajuomat, joilla nostetaan maljoja
myös maamme kärkikastiin kuuluvissa ravintoloissa.
Pitkä kokemus
KontioMehu aloitti toimintansa Kontiolahdella vuonna 1980 nimellä Kontiolahden Mehuasema. Sen perustivat
Pauli ja Marja Kiiskinen. He käynnistivät mustaherukan laajamittaisen viljelyn ja toimittavat marjasadon suoraan
sopimusostajille. Yritys on vuosi toisensa jälkeen kehittänyt marjojen jatkojalostusta. Hyvin hoidettujen ja
korkealaatuisten herukkaviljelmien lisäksi toimintaa kehitettiin vuonna 1984 rakentamalla mehupuristamo,
jossa marjoista ja juureksista ryhdyttiin valmistamaan aidon ja maukkaan makuisia mehuja tilaajien toiveiden
mukaan. Myöhemmin mehutuotteiden kysyntä ulottui jo suurkeittiöihin ja vähittäiskauppoihin.
Vuonna 2004 tehdyn sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yrityksen vetovastuun otti Marjan ja Paulin poika, Pasi
Kiiskinen. Samalla yrityksen nimeksi tuli KontioMehu. Perustamisvuonna liiketoimintaa hyvin kuvannut nimi
Kontiolahden Mehuasema ei enää täysin vastannut yritystoiminnan sisältöä. Pitkäaikaisten liikesuhteiden
taustalla olleet asiat, muun muassa iloinen, asiakaslähtöinen palvelu sekä aidoista, suomalaisista marjoista
jatkojalostetut, korkealaatuiset mehutuotteet eivät muuttuneet, vaan ne ovat edelleen liiketoiminnan
tunnustetuimmat peruskivet. Marjojen jalostaminen innovatiivisiksi, kuluttaja- ja asiakaslähtöisiksi tuotteiksi on
sydänasia, jota toteutan tänä päivänä yhdessä veljeni Tommin ja oman perheeni kanssa, kertoo yrittäjä Pasi
Kiiskinen.
Kuohujuoma valloittaa
Uutena luovana tuotteena KontioMehu on tuonut markkinoille alkoholittomat kuohujuomat. Suosittu kuohuva
juhlajuoma on suunnitelmallisen kehitystyön tulos, kertoo Kiiskinen. Kesäkuussa 2008 lanseerattiin markkinoille
uusi alkoholiton hiilihapotettu juhlajuomasarja. Poreilevina makuvaihtoehtoina ovat Juhlava Herukanlehtijuoma
(Lehtikuohu) sekä Juhlava Karpalojuoma (Karpalokuohu).
Tinkimätön työnjälki on ehdoton edellytys laadukkaalle ja aidolle tuotteelle. Siksipä KontioMehun kuohuva
herukanlehtijuoma valmistetaankin käsin poimituista ja omilla viljelmillä kasvatetuista herukanlehdistä.
Kuohujuoma on aitoja vain luonnon omia aromeja sisältävä tuote. Mukana ei ole keinotekoisia aromeja eikä
esansseja. Tuotteelle on saatu lisäksi Joutsenlippu-merkin, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja
sen raaka-aineista vähintään 75 % on suomalaista. Herukanlehtijuoma on 100 % suomalainen ja valmistettu
alusta loppuun Kiiskisten sukutilalla.
Kuohujuoman ostajat arvostavat aitoa makua ja laatua. Koska tuotteen laadusta ei tingitä, hintakin on
luonnollisesti jonkin verran korkeampi kuin bulkkina valmistettavat suurten tehtaiden mehutuotteet.
Kuohujuomaa maistatetaan erilaisissa tapahtumissa. Monelle maku herättää muistot mieleen. ”Ihan kuin
mummon tekemää” lausetta kuulee jatkuvasti. Tuote on täysin alkoholiton, mutta kukaan ei estä terästämästä
juomaan oman makunsa mukaisesti. Aito marjan maku säilyy silti.
Kohotetaan malja aidolle maulle!
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