
MALIN EKBLOM 
 
Diplomiravintoneuvoja, koirien ravintoterapeutti, koirien lajityypillisen ruokinnan asiantuntija, laborantti, 
tietokirjailija, kouluttaja, luennoitsija, yrittäjä ja eräopas. 
 
Porvoolainen diplomiravintoneuvoja Malin Ekblom on vuodesta 2005 lähtien opettanut koiranomistajia ja alan 
ammattilaisia ruokkimaan koiria terveyttä edistävällä, lajityypillisellä ruokavaliolla. 
 
Diplomiravintoterapeutiksi valmistuvan Ekblomin yritys NaturEk tarjoaa ravinto-ohjausta ja koulutusta koiran 
luonnonmukaiseen ruokintaan. Ekblom on julkaissut koirien ravitsemuksesta useita teoksia, ja hän on perustanut 
koirien raakaruokinnan ohjaajia kouluttavan Natural Pet Nutrition Academyn. 
 
Vuonna 1979 syntynyt Ekblom on rohkea ja maanläheinen nainen, joka haluaa jatkuvasti laajentaa tietämystään ja 
kehittyä. Ekblom pyrkii yhä omavaraisempaan kotitalouteen. Metsästys, kalastus, marjojen ja sienien poiminta sekä 
luonnonvaraisten vihannesten käyttö ovat lähellä hänen sydäntään.  
 

LUENNOT 
Ekblom on arvostettu ja inspiroiva luennoitsija, joka kyseenalaistaa normit ja herättää ajatuksia. Hänellä on 
ilmiömäinen kyky selittää monimutkaisia asioita ytimekkäästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla huumoria ja tiedettä 
unohtamatta. 
 
Suosituimmat luennot 
 

● Puhtaan ravinnon tärkeys – olet mitä syöt 
● Koiran ja kissan lajityypillinen ravinto 
● Hyvinvoiva koira luonnollisella ravinnolla 
● Ruokinnan vaikutus koiran käyttäytymiseen 
● Ruoansulatusongelmat ja stressi 
● Ravintolisät koiran ruokinnassa – tarvitaanko niitä? 
● Allergian, iho-ongelmien ja kutinan hoito ruokavaliolla 
● Riistan, kalan ja villivihannesten käyttö koiran ravitsemuksessa 
● Luonto ja metsä parantaa 

 
 

TYÖKOKEMUS 
Ravintoneuvoja 
Ekblomin on opastanut vuodesta 2005 lähtien lukuisia koiranomistajia, alan ammattilaisia ja eläinlääkäreitä 
ruokkimaan koiria luonnonmukaisella ravinnolla.  
 
Vuonna 2021 Ekblom perusti Natural Pet Nutrition Academyn, joka tarjoaa Raakaruokintaohjaaja- sekä Koiran ja 
kissan ravintoterapeutti -koulutuksia. 
Vuonna 2021 Ekblom perusti yrityksen NaturEk, joka tarjoaa koulutus-, opastus- ja asiantuntijapalveluita. Vuosina 
2005–2017 Ekblom toimi yrittäjänä toiminimellä Malin Ekblom.  
Ekblom toimi Dog Oriented Instituten koulutusohjaajakurssien ravintotiedon opettajana 2008–2011 ja jatkoi samassa 
tehtävässä 2019. 
Ekblom toimi ravintoneuvojana vuonna 2010 esitetyssä TV-sarjassa, Hienosti hihnassa, joka on myynnissä myös DVD-
tallenteena. 
 
 



Eläintarvikeyrittäjä ja raakaruokinnan kehittäjä 
Ekblom on perustanut ja toiminut koirien raakaravintokauppiaana Nauvossa 2015-2017, Porvoossa 2011-2014 ja 
Korppoossa 2010-2011. Samanaikaisesti Ekblom suunnitteli koiran raakaruoka-aterioita ja ravintolisiä, osallistui 
tuotteiden kehitysprojekteihin, testauksiin sekä tulosten analysointiin. 
 
Laborantti 
Ekblom on ammatiltaan laborantti, ja hän on työskennellyt elintarvikelaboratoriossa ja tuotekehityksen parissa 2001–
2020. Hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet laadunvalvonta, tuotantoprosessit sekä hygieniaongelmien ratkaisut. 
Ekblom innostuu ruoka-aineiden tutkimisesta ja analysoinnista, kemiallisista reaktioista sekä mikrobiologiasta.   
Tärkeimmät työnantajat Arla Foods Oy, Fazer Makeiset Oy, Saybolt Finland Oy.  
 
Muu työkokemus 
Ekblom on toiminut vuodesta 2019 lähtien oppaana Korkeasaaressa, missä hänen tehtävänsä on opastuksen lisäksi 
kertoa yleisölle eläinten ruokinnasta. Ekblom tarjoaa myös luonto- ja eräoppaan palveluita. Hän toimii eläinten 
luontaisterapeuttina sekä ihmisten hyvinvointivalmentajana. 
Ekblomilla on vuosien kokemus oman alansa pioneerien sparraamisesta liittyen digitalisaation tuomiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin. 
 

JULKAISUT 
Ekblom on julkaissut useita teoksia, joiden avulla koiran luonnolliseen ruokintaan siirtyminen onnistuu helposti ja 
turvallisesti.  
 
Banbrytare – möt de kvinnliga ledarna och pionjärerna som skapar en ny värld, Publishing House of Sovereignity, 2021  
Hyvinvoiva koira luonnollisella ruokinnalla - mitä koirasi toivoo sinun tietävän ruokinnasta, Books on Demand, 2019 
Haukun Herkut - helpot ja terveelliset lihanamit palkitsemiseen ja herkutteluun, Books on Demand 2018 
Haukun Herkkureseptit, e-julkaisu, omakustanne 2016 
Naturlig utfodring av hundar, omakustanne 2008 
Koiran luonnollinen ruokinta, omakustanne 2006  
 

KOULUTUS 
Oman koiran vakavan sairauden hoitaminen oikealla ravinnolla sytytti Ekblomin intohimon ravitsemustieteen 
opiskelemiseen. Ekblom kehittää itseään jatkuvasti määrätietoisesti ymmärtääkseen yhä syvemmin eläinten 
lajityypillistä ruokintaa, hyvinvointia sekä käyttäytymistä, ihmisen hyvinvointia unohtamatta.  
 
2021 Pet Food Nutrition Specialist, Dogs Naturally University 
2021 Advanced Canine Nutrition Specialist, Dogs Naturally University 
2021 Raw Dog Food Nutrition Specialist, Dogs Naturally University 
2019 Opaskurssi, lajituntemus ja opastaminen, Korkeasaaren eläintarhan säätiö 
2016 Erä- ja luonto-opas, Turun aikuiskoulutuskeskus 
2014 LCF Life Coach®, Valmentamo, Mendo Oy 
2011 Olonkeveys®-valmentaja, Valmentamo, Mendo Oy 
2011 Koulutustekniikan perusteet I-IV, Trainer’s Choice  
2010 Dipl. Ravintoneuvoja, Suomen Terveysopisto Salus 
2010 Bach kukkaterapia, tasot I ja II, Freespirit 
2009 Koirien koulutusohjaaja, KIVA-Team  
2006 Dipl. Eläinten luontaisterapeutti, Nokka  
2001 Laboratorioalan perustutkinto, Porvoon ammattiopisto 
 

YHTEYSTIEDOT 
malin@luonnollinenruokinta.fi 
malin@malinekblom.fi  
www.malinekblom.fi 
www.luonnollinenruokinta.fi 

www.facebook.com/MalinEkblomFinland   
www.facebook.com/koiranruokinta  
malinekblom.fi/linkedin 
malinekblom.fi/YouTube

 


