LÄHELTÄ LUOMUA JA KASVIKSIA
VINKKEJÄ KOTITALOUSOPETUKSEEN
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RUOKAAN LIITTYVIÄ YMPÄRISTÖVALINTOJA

Oppitunnilla tuodaan esille ympäristön kannalta kestäviä valintoja tavallisten kuluttajien
ruokataloudessa. Oppitunnin tavoitteena on havainnollistaa erilaisien esimerkkien avulla,
miten kaikilla ihmisten kulutusvalinnoilla on vaikutuksensa myös ympäristöön.

1. TEHTÄVÄ: RUOAN TAI RAAKA-AINEEN TUHLAAMINEN = RAHAN TUHLAAMINEN
Jokaiselle ryhmälle annetaan yksi kalvo pohdittavaksi. He saavat päätellä millaisesta
tuhlaamisesta missäkin kuvassa on kyse. Oppilaat kertovat opettajalle ajatuksensa ensin ja
esittelevät kalvon luokan edessä muille oppilaille. Oppilaiden pitäisi pystyä vastaamaan, mikä
kuvassa on pielessä ja miten asian voisi korjata.
Oikeat
vastaukset
kursiivilla.
Lopuksi lisätietoa aiheesta.
- ostetaan ruokakaupasta enemmän kuin ehditään syödä: ruoka ehtii pilaantua.
- ei osata säilyttää ruokia oikein:
ruoka pilaantuu käyttökelvottomaksi ja voi pahimmillaan aiheuttaa
myös ruokamyrkytyksen.
Keskivertoperhe heittää pois kymmeniä kiloja pilaantunutta ruokaa virheellisen säilytyksen
vuoksi. (Lampikoski: Penninvenyttäjän opas)
Suotuisissa olosuhteissa mikrobit lisääntyvät nopeasti. Vaaravyöhykelämpötila 15-60 astetta,
pH 5-8, vettä ja happea on riittävästi. (Lampi, Luola & Seppänen: Elintarvikkeet ja ruoanvalmistus)
Avatut säilykkeet kannattaa siirtää lasi- tai muovipurkkiin, jotta metallitölkistä ei pääse liukenemaan vierasaineita ruokiin.
ollaan ruoanvalmistuksessa huolimattomia ja taitamattomia: raaka-aineita tuhlataan,
ruoka palaa pohjaan tai menee muuten käyttökelvottomaksi.
- Kertakäyttötuotteet jäteongelman lisäksi raaka-aineiden tuhlaamista.
Tehtävää purkaessa voidaan kertoa, että esimerkiksi marttayhdistykset, kuluttajaneuvonnat sekä
kierrätyskeskukset vuokraavat astioita ja erilaisia
sesonkiluonteisia kodinkoneita edullisesti.
(YTV: Tuotteelle pitkää ikää)
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annetaan erilaisten villitysten vallata. Ostetaan mitä erilaisimpia kodinkoneita harkitsematta onko niille todella käyttöä.
-

ahnehditaan lautaselle enemmän ruokaa, kuin mitä jaksetaan syödä.

-

ei hyödynnetä ruoan tähteitä seuraavassa ruoassa.

Taitava ruoanvalmistaja oppii hyödyntämään edellisen aterian tähteet seuraaviin ruokalajeihin. Keksittekö miten esimerkiksi voisi hyödyntää keitettyjä perunoita?
YHTEENVETOA RYHMÄTYÖSTÄ:

Raaka-aineen tuhlaaminen on selvää rahan hukkaa. Kaikissa edellisissä tapauksissa ruoka tai raaka-aineet jäivät käyttämättä. Ne päätyivät joko erilliskerättynä biojätteeksi tai kaatopaikalle
sekajätteen mukana.
On tärkeää muistaa, että jäteongelma on vain pieni osa koko
tuhlaamisen ongelmaa. Raaka-aineen tuhlaaminen rasittaa ympäristöä ihan turhaan. Kun raaka-aine
menee hukkaan, on hyödyllistä
muistaa, mitä kaikkea sen eteen on
tehty koko sen elinkaaren aikana.
Esimerkiksi mihin kaikkeen on kulunut energiaa?
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TEHTÄVÄ 2. MILLAINEN ON ESPANJALAISEN KURKUN ELINKAARI?
Kiinnitä erityisesti huomiota kurkun viljelyn ympäristövaikutuksiin: –luonto, luonnonvarat,
lajiensuojelu, kuljetus, jätteet. (Kuivanen: Vihreät silmälasit)

ESPANJALAISEN KURKUN ELINKAARI

-

Kurkku kasvatetaan kasvihuoneessa.

Kurkkua lannoitetaan kemiallisilla lannoitteilla, jotta se kasvaisi nopeammin ja isommaksi. Lannoitteiden valmistaminen ja kuljetus viljelmälle on vaatinut energiaa. Lannoitteita
kulkeutuu myös lähiympäristöön, minkä seurauksena vesistöt rehevöityvät.
Kurkkuviljelmällä torjutaan tuholaisia erilaisilla kasvinsuojeluaineilla. Myrkkyjä jää
jonkin verran myös kurkkuihin. Espanjassa jätehuolto on vielä monin paikoin leväperäistä,
eikä ole takuuta siitä, että myrkkykanisterit toimitettaisiin ongelmajätelaitokselle. Huolimattomasti lojumaan jätetyt kanisterit ovat uhka ympäristölle.
Kasvihuoneviljely vaatii energiaa, vaikkei sentään yhtä paljon kuin kotimaassa kasvatetut kurkut.
Kurkku kuljetetaan Suomeen lentokoneella, joka kuluttaa runsaasti uusiutumattomia
luonnonvaroja. Lisäksi lentokoneiden hiilidioksidipäästöt ovat huimat, mikä osaltaan nopeuttaa kasvihuoneilmiötä.
-

Kurkkua kuljetetaan Suomessa ensin tukkuliikkeisiin ja sieltä vähittäistavarakauppoihin.

-

Kurkun varastointi sopivassa lämpötilassa ja kosteudessa vaatii energiaa.

Myös kurkun pakkausmateriaalien kuten kuljetuslaatikoiden ja muovikelmun valmistaminen on vaatinut raaka-aineita ja energiaa.
Kurkku ostetaan kaupasta ja kuljetetaan kotiin pahimmassa tapauksessa yksityisautolla, mikä kuluttaa moninkertaisen määrän energiaa julkisiin kulkuvälineisiin tai lihasvoimaan verrattuna.
Kurkku syödään tai se jätetään käyttämättä, minkä seurauksena se alkaa mädäntyä vähitellen. Pian se on kauttaaltaan keltainen ja vetinen.
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LOPPUSIJOITUS:

Viimeinen palvelus ympäristölle on palauttaa kurkku luontoon. Kun muovi on poistettu, kurkku voidaan laittaa biojätteen sekaan, jotta se maatuisi mullaksi. 1/3 kotitalouden
jätteestä kelpaa biojätteeseen.
- Ympäristölle tuhoisampi vaihtoehto on paiskata kurkku sekajätepussiin, sillä hautautuessaan kaatopaikalla jätekasojen alle kurkku ei suinkaan maadu, vaan se jatkaa mätänemistä. Maatuminen mullaksi vaatii ilmaa, jota kaatopaikan hapettomilla olosuhteilla ei ole
tarjota. Ruokien mädäntyminen kaatopaikalla ei ole täysin haitatonta, sillä siinä syntyy
metaania, joka on vielä haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.
LIIKENTEEN PÄÄSTÖT:

Yksi ajokilometri autolla tuottaa 1,4 kg -, raitiovaunulla 0,4 kg -, pyörällä 0kg hiilidioksidia.
(Heureka: Maapallopeli)
YHTEENVETO ELINKAARITEHTÄVÄSTÄ:
ENERGIAN KULUTUS – SUORAA JA VÄLILLISTÄ

Kurkun elinkaaresta voimme oppia, että ympäristötietoisen kuluttajan tulee tarkkailla energiankulutusta kaikissa toimissaan. Melko helppoa on kiinnittää huomiota omaan sähkön-, veden- tai polttoaineen kulutukseen. Motiva on ollut mukana tekemässä useita opaslehtisiä siitä, miten kotitalouden energiankulutusta kannattaa seurata ja missä kaikessa on mahdollista
nuukailla ilman, että elintaso kärsii. Energiansäästöviikon lehtisessä Nuukasten esimerkkiperheen sähkölasku on vain kolmannes Tuhlarien perheen sähkölaskusta. Järkevillä energiavalinnoilla Nuukasten nelihenkinen perhe voi säästää jopa 1000 mk kuukaudessa.
Kotitaloustunnilla olette varmasti ehtineet oppia, miten esimerkiksi ruoanvalmistuksessa voi
säästää energiaa ja samalla selvää rahaa. Mitä esimerkkejä muistatte?
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MUISTINVIRKISTYKSEKSI OPETTAJALLE:

LIEDEN KÄYTTÖ

-

Käytä ruoanvalmistukseen mieluummin sähkölevyä kuin uunia.

-

Lieden puhtaanapito

Valitse keittoastia levyn koon mukaan. Liian isolla levyllä keittäminen kuluttaa 30 prosenttia enemmän energiaa.
-

Käytä kantta.

Hyödynnä jälkilämpö. Pitkäaikaisessa kypsennyksessä voit sammuttaa levyn 10-20 minuuttia ennen kuin ruoka on kypsää.
-

Säädä keittolevyn teho sopivaksi.

-

Käytä vettä vain tarpeellinen määrä.

-

Käytä paksu- ja tasapohjaisia keittoastioita.

UUNIN KÄYTTÖ.

Valmista useampia uuniruokia kerralla. Uunin kuumentaminen kuluttaa suhteellisesti
enemmän energiaa kuin sen kuumana pitäminen.
Hyödynnä esilämmitykseen kuluva energia, sillä monet ruoat voit panna jo kylmään
uuniin.
Käytä hyödyksi myös jälkilämpö. Kun uunin paistoaika on pitkä, voit sammuttaa uunin
10-20 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä.
-

Älä avaa uuninluukkua turhaan, sillä jokainen aukaisu laskee lämpötilaa nopeasti.

Pane ruoka uuniin kannellisessa astiassa tai paistopussissa, sillä nesteen höyrystyminen
vaatii energiaa.
-

Pidä uuni puhtaana.

Kuivanen: Vihreät silmälasit
Ympäristötietoinen kuluttaja oppii vähitellen tarkkailemaan myös välillistä energian kulutusta. Välillisellä energiankulutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä energiaa, mitä tuotteen valmistaminen on vaatinut ennen kuin se on päätynyt meille kuluttajille. Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus on listannut avainsanoja ekotehokkaaseen välillisen energian käyttöön:
Kotimaisuus, paikallisuus, lyhyet kuljetusmatkat, yksinkertaiset pakkaukset, materiaalin
helppo työstettävyys, tuotteiden kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys.
Seuraavaksi havainnollistetaan joitakin välillisen energian käytön ekotehokkaita muotoja.
(avainsanat voisi olla lueteltuna esimerkiksi liitutaululle)
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3. ESIMERKKEJÄ EKOLOGISESTA KEITTIÖSTÄ
LIHANTUOTANTO VS. KASVISTEN TUOTANTO

Ympäristötietoinen kuluttaja tietää, että lihantuotanto vaatii paljon energiaa. Lihassahan on
paljon proteiinia, mutta proteiinia saa myös joistakin kasviksista. Muistaako kukaan missä
kasviksissa on erityisen paljon proteiinia.
-

pavut, linssit, herneet, täysjyvävilja, siemenet, pähkinät, sienet.

Yhden kasviksista saatavan proteiinikilon tuottaminen vaatii noin 1/7 siitä, mitä lihan tuotanto vaatii. Ei ole tarpeellista, että kaikki ihmiset rupeaisivat kasvissyöjiksi. Ympäristön kannalta olisi hyödyllistä jos kuluttajat söisivät edes kasvispainotteista ruokaa.
LÄHIRUOKA

Energiankulutukseen vaikuttaa myös se, miten lähellä tuotteet on tuotettu. Omassa maakunnassa tuotettua ruokaa kutsutaan lähiruoaksi. Väljemmässä määrittelyssä myös kotimaassa
tuotettua ruokaa kutsutaan lähiruoaksi. Lähiruoan syömisessä on paljon etuja paitsi ympäristölle myös kuluttajalle. Kuluttaja saa lähiruoan tuoreena ja usein edullisesti, jos sen ostaa suoraan tuottajalta. Lähiruokaa ei tarvitse pakata yhtä perusteellisesti kuin kaukaa tuotua ruokaa. Lähiruoka ei myöskään matkusta tuhansia kilometrejä vierailta mailta tai edes tukun ja
vähittäiskaupan välillä.
Opettajalle ja oppilaille voi jättää tehtävän, jonka he voivat selvittää esimerkiksi seuraavalla
oppitunnilla.
1) Selvittäkää koulun emännältä, mistä teidän kouluun tulee perunat. Kuinka monta kilometriä ne matkaavat ennen lautaselle päätymistä?
2)

Entä kuinka pitkän matkan takaa riisi tulee?

3) Ennen kansainvälisen kaupan yleistymistä Suomessa ei syöty riisiä. Osaatteko sanoa,
minkä ruoka-aineen käytön riisi vähitellen syrjäytti Suomessa. -ohran.
Ruoka-aineita voidaan verrata myös niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen perusteella.
Luvut kertovat kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä esimerkkien kaltainen ravinto aiheuttaa
vuodessa.
ATERIA

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Herneet, perunat, porkkanat

420 kg

Tomaattia, riisiä ja herneitä

1900 kg

Tomaattia, riisiä ja kotimaista sianlihaa

3800 kg

Perunoita, herneitä, porkkanaa ja kotimaista sianlihaa

830 kg

Mitkä tekijät vaikuttavat taulukossa olevien aterioiden hiilidioksidipäästöihin? Miten on
mahdollista, että sianlihaa sisältävä ateria on aiheuttanut vähiten hiilidioksidipäästöjä?
-

kuljetusmatkat

-

tomaatit viljellään kasvihuoneissa
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LUOMU (www.finnfood.fi)

Luomu on lyhenne sanasta luonnonmukainen. Se kuvaa hyvin luomutuotantoa, sillä siinä pyritään viljelemään kasveja, kasvattamaan eläimiä ja valmistamaan elintarvikkeita mahdollisimman luonnonmukaisesti. Luonnonmukaisella tilalla ravinteet kiertävät maasta kasveihin,
kasveista eläimiin ja ihmiseen. Lopulta ravinteet palaavat maahan lannassa ja kasvinjätteissä.
-

ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

-

mahdollisimman monet kasvi- ja eläinlajit säilyvät luonnossa.

elintarvikkeet ovat turvallisia: ei käytetä esimerkiksi geenimuunneltuja organismeja, rajoitetaan lisäaineita.
-

käytetään hyväksi luonnon omia biologisia toimintoja.

-

luodaan kotieläimille olot, jossa ne voivat elää lajinomaisesti.

-

ei käytetä keinotekoisia lannoitteita eikä torjunta-aineita.

ERILAISET LUOMUMERKIT
LUOMU-LIITON LEPPÄKERTTUMERKKI

Leppäkerttumerkillä voidaan merkitä Luomu-liiton tuotanto-ohjeiden mukaisesti tuotettuja tuotteita. Merkityn maatalouden alkutuotteen tulee olla
100%:sti suomalainen ja jatkojalosteen vähintään 75%:sti suomalainen.
DEMETER-MERKKI

Demeter-merkillä voidaan merkitä Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja tuotteita . Kaikki biodynaamisesti tuotetut
tuotteet täyttävät myös luomutuotteiden ehdot.
EU:N LUOMUTUNNUS JA TARKASTUSMERKINTÄ

EU:n luomuasetusta noudattavat toiminnanharjoittajat voivat käyttää luomutuotteissaan myös EU:n luomutunnusta ja virallista tarkastusmerkintää:
“Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä /
Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem”.
EU.n luomutunnusta saa käyttää EU:n alueella tuotettujen jalostamattomien
maataloustuotteiden ja nk. 95% luomutuotteiden pakkausmerkinnöissä.

VALVONTAVIRANOMAISEN TUNNUS

Kaikissa luomutuotteiden pakkauksissa täytyy olla viranomaisen tunnusnumero. Maataloustuotteissa tunnusnumero on esimerkiksi FI-A-004 ja
jalostetuissa elintarvikkeissa FI-B. FI merkitsee, että tuote on Suomessa valvottu, A tai B viittaa valvontaa ohjaavaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukseen ja 004 luomuvalvonnan tehneeseen Hämeen TE-keskuksen
maaseutuosastoon.
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TUOTTEIDEN PAKKAAMINEN

Mitä lähempänä ruoka on tuotettu, sitä vähemmän se tarvitsee pakkausmateriaalia. Suomessa jätelaki pyrkii vähentämään jätteen määrää. Jätelain ensisijainen tavoite on, että jätettä ei
syntyisi lainkaan. Toissijaisena tavoitteena on jätteen hyödyntäminen raaka-aineena ja vasta
kolmantena jätteen hyödyntäminen energiana.
Varaa oppitunnille joitakin pakkausjätteitä, joita voit käyttää opetuksen havainnollistamiseen.
1) Järjestäkää seuraavat pakkausjätteet jätelain mukaiseen järjestykseen. Ympäristöä rasittavat vähiten – eniten.
uudelleentäytettävä pakkaus: olut- ja limonadipullot (käytetään 30 kertaa ja lopuksi
uusien raaka-aineeksi).
kierrätettävät pakkaukset: nestekartonkipakkaukset, esim. muropakkaukset, lasipakkaukset, metalliset pakkaukset: säilyketölkit, alumiinitölkit (menevät suoraan raaka-aineeksi)
-

muovipakkaukset

2) Jaa jokaiselle ryhmälle yksi tai kaksi pakkausta tai esinettä. Pyydä heitä miettimään miksi
olet valinnut juuri ne jätteet tai kysy esimerkiksi kumpi vaihtoehdoista rasittaa vähemmän
ympäristöä.
tomaattimurska nestekartonkipakkauksessa ja metallitölkissä (metallilla suuri ekologinen selkäreppu)
pavut metallitölkissä ja kuivatut pavut pahvipakkauksessa (metallilla suuri ekologinen
selkäreppu. Kuivatut pavut menevät pienempään tilaan ja pakkausmateriaalin tarve vähenee.
kankainen ostoskassi ja muovipussi (kankaista ostoskassia voi käyttää useita vuosia,
kun taas muovikassia korkeintaan muutamia kertoja. Kassi siis huomattavasti
ekotehokkaampi)
lasinen mehupullo ja appelsiinimehutölkki (Huom. Sisältö otetaan tässä tapauksessa
mukaan.)Etelä-Amerikasta tuodulla appelsiinimehulla yli 10kertainen ekologinen selkäreppu
kotimehuun verrattuna.

EKOLOGINEN SELKÄREPPU

(Kuluttajavirasto & Motiva: Maapallopelin opettajanopas)
Ekologinen selkäreppu on käsite, jota käytetään havainnollistamaan niiden luonnonvarojen
määrää, jota tuotteeseen joudutaan käyttämään sen elinkaaren aikana.
Esim. 5 g painavan kultasormuksen ekologinen selkäreppu painaa 2000 kg. Kultasormuksen
valmistamiseksi pitää pumpata öljyä, louhia kallioita ja raivata maanteitä valtavia määriä verrattuna sormuksen kokoon.
Kestävä kehitys edellyttää näiden materiaalivirtojen pienentämistä.
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Yhdelle tuotteelle voidaan laskea ekologinen selkäreppu viidessä eri luokassa: Jokainen suomalainen kerää viikossa noin 1500 kg painavan ekologisen selkärepun elottomat perusmateriaalit, elolliset perusmateriaalit, maa-aines, vesi ja ilma.
Esimerkkinä appelsiinimehun ekologinen selkäreppu.
Raaka-aineena on käytetty Brasiliassa kasvatettuja appelsiineja. Appelsiiniviljelmillä on käytetty kemiallisia torjunta- ja lannoiteaineita. Lisäksi viljely aiheuttaa eroosiota. Myös vettä
kuluu. Appelsiinit poimitaan ja kuljetetaan autoilla ja lentokoneilla Eurooppaan, puristetaan
mehuiksi ja pakataan. Tämä vaatii energiaa. Kun kaikki lasketaan yhteen jokainen appelsiinimehutölkki verottaa luonnonvaroja 25 kg. (Kuluttajavirasto ja Motiva: Maapallopelin opettajan opas) Siinä tapauksessa, että kotona valmistettu marjamehu pakataan aina samoihin
pulloihin, mehulitralle on laskettu 2 kilogramman ekologinen selkäreppu.
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MIPS
SELITÄ MISTÄ MIPS:ISSÄ ON KYSYMYS.

Material input per service unit kuvaa sitä kuinka paljon materiaalia (kg) on tarvittu tuotteen
aikaansaamiseksi sen valmistuksen aikana. MI:hin sisältyy paitsi tuotteen ekologinen selkäreppu myös tuotteen oma paino. Service unit kertoo esimerkiksi kuinka monta vuotta/ kertaa
tuote on käytössä.
MIPS- tehtävä:
Selvittäkää MIPS:in avulla kumpi pakkaus rasittaa ympäristöä vähemmän.
Tuote

osa

materiaali

oma paino

MI-

MI

S

(g)

kerroin

(g)

(käyttö-

kg/kg
tomaattimurskametallitölkki

MIPS

kerrat)

68
tölkki

pelti (sinkitty rauta)

67

9

603

1

603

tölkki

tina

0,1

6800

680

1

680

tölkki

lakka

0,05

2,7

0,135

1

0,135

etiketti

paperi

1

15

15

1

15

1298,1g
tomaattimurskatetrapakkaus

17
kartonki (paperi)

13

15

195

1

195

PE

3,5

5,4

18,9

1

18,9

Alumiini

0,5

61

30,5

1

30,05

(30 % uusiomat.)
244 g

Kartonkinen tetrapakkaus on yli 5 kertaa ekotehokkaampi kuin peltitölkki.
KESKUSTELUNAIHEITA:

Palataan lopuksi tuotteen elinkaareen. Pohditaan yhdessä kurkun elinkaarta, miten se olisi
erilainen, jos se olisi ollut kotimainen omassa maakunnassa kasvatettu luomukurkku.
Palataan elinkaarikalvoon ja kiinnitetään erityisesti huomiota lannoitukseen, myrkkyihin,
kuljetuksiin ja myös irtomyynnin mahdollisuuteen. Olennaista olisi tietenkin myös syödä
kurkku.
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RUOKAA TÄHTEISTÄ

Keitetyt perunat: esim. Espanjalainen munakas, perunasalaatti, perunarieskat.
Kuivahtanut leipä/pulla: krutongit eli paahdetut leipäkuutiot salaatin päällä, köyhät ritarit,
korppujauhot, leivänmurut esim. lihapulliin, pappilan hätävara.
Hapan maito: letut.
Hapan kerma: hanna-tädin kakut, kahvikakut, vohvelit.
Pasta: salaatit, keittojen lisänä.
Pitsa, paella, pyttipannu.
MUUTAMIA RUOKAOHJEITA:

ESPANJALAINEN MUNAKAS

(3 RUOKAILIJALLE)

5 munaa
5 rkl vettä
1/2 tl suolaa
1/4 tl valkopippuria
2 keitettyä perunaa
(savukinkkua)
1/2 sipulia
1/2 paprikaa
1 rkl ruokaöljyä
koristeeksi: persiljaa, tomaattia
1. Sekoita munia haarukalla sen verran, että rakenne rikkoutuu. Lisää vesi ja mausteet.
2. Leikkaa sipuli, savukinkku ja paprika pieniksi palasiksi, peruna lohkoiksi.
3. Kuumenna rasva suurella paistinpannulla ja ruskista siinä kevyesti kinkku-sipuli ja
paprikasilppu.
4. Lisää munakasseos ja perunakuutiot ja liikuttele munakasta haarukalla pohjaa pitkin
vedellen sieltä, mistä se hyytyy.
5. Kun munakas alkaa hyytyä, poista lämpö, ravistele pannua ja pane kansi hetkeksi päälle.
6. Kumoa munakas pyöreänä ja koristele se.
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PERUNARIESKAT 2 KPL

Noin 2 dl perunasosetta
1/2 tl suolaa
1 kananmuna
1 dl sämpylä- tai hiivaleipäjauhoja
noin 1 - 2 dl ohrajauhoja
1.

Pane uuni kuumenemaan 275 asteeseen.

2.
Sekoita kulhossa jäähtyneen soseen joukkoon
puuhaarukalla suola, muna ja niin paljon jauhoja, että taikina on pehmeän sitkeää.
3.
Nosta taikina pellille leivinpaperille kahdeksi keoksi ja taputtele ne jauhotetulla kädellä
sentin paksuisiksi rieskoiksi.
4.

Pistele rieskat haarukalla ja paista uunin keskitasossa 15-18 minuuttia.

PERUNASALAATTI

3-4 keitettyä perunaa
1/2 pientä omenaa
1 maustekurkku
1-2 rkl hienonnettua sipulia
1-2 rkl kaprista
2 maustemittaa suolaa
1/2 maustemittaa valkopippuria
kastike:
1 1/2 dl kermaviiliä
2 tl sitruunamehua
2 tl sinappia
1/2 valkosipulinkynttä
1 maustemitta sokeria
pinnalle ruohosipulia, purjorenkaita tai persiljaa
1.
Kuori keitetyt kylmät perunat ja omena. Leikkaa ne ja maustekurkku kuutioiksi ja pane
kulhoon.
2.

Lisää hienonnettu sipuli, kaprikset ja mausteet

3.

Sekoita kermaviiliin sitruunamehu, sinappi, murskattu valkosipulinkynsi ja sokeri.

4.
Sekoita kastike salaatin joukkoon kahdella lusikalla nostellen. Pane valmis salaatti
tarjoilukulhoon ja ripottele pinnalle jotain vihreää.
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LEIPÄPUURO

1 l kuivia leivänkantoja
1 dl puolukoita
sokeria
siirappia
4 dl vettä
1.

Laita kaikki ainekset kattilaan ja keitä puoli tuntia.

2.

Mausta voilla.

PAPPILAN HÄTÄVARA

2 dl kuohukermaa
2-3 dl marjahilloa
1/2 l pullan, kakun tai vaaleiden leipien tähteitä
maitoa tai marjamehua
1.

Vatkaa kerma vaahdoksi.

2.

Liota leipäpaloja jonkin aikaa maidossa tai marjamehussa.

3.

Sekoita leipäpalat kermavaahtoon.

4.

Mausta sokerilla ja kaada jälkiruokakulhoon.

KÖYHÄT RITARIT

(6 RUOKAILIJALLE)

12 kuivahtanutta ranskanleipäviipaletta
1 muna
3 dl maitoa
1/2 tl suolaa
1/2 rkl vehnäjauhoja
voita tai margariinia paistamiseen
marjahilloa
2 dl kuohukermaa
1 tl sokeria
1.

Muna, maito, suola ja vehnäjauhot vatkataan sekaisin.

2.
Kasta leipäviipaleet seokseen ja paista voissa tai margariinissa kummaltakin puolen.
Aseta leipäviipaleet vadille.
3.

Vatkaa kerma vaahdoksi ja mausta sokerilla.

4.

Levitä hilloa kullekin viipaleelle ja korista vatkatulla kermalla.
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LÄHTEET

Immonen, Liimatainen, Palojoki: Hyvää pataa- kotitalouden taitokirja
Kotiruoka. (toim. Reinilä-Hellman, Sophie Calonius, Krank-Heikinheimo)
Kuivanen: Vihreät silmälasit
Lampikoski: Penninvenyttäjän opas
Lampinen, Luola & Seppänen: Elintarvikkeet ja ruoanvalmistus
Liimatainen & Teerikangas: Keitämme ja leivomme
Pääkaupungin Kierrätyskeskus Oy: Jätteen välttäjän vinkit ja avainsanoja ekotehokkaaseen välilliseen energian käyttöön.
Suomalainen ruokapöytä. (toim. Larres)
YTV: Tuotteelle pitkää ikää. Huolto-, korjaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluja.
Martat: Penninvenyttäjän keittokirja

DEMETER - MERKKI

LEPPÄKERTTUMERKKI

EU:n LUOMUTUNNUS
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TOMAATTIMURSKAMETALLITÖLKKI
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S
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9
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1

1

1

1
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603
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0,1

2,7

15
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15
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1
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(g)
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3,5

13

61

5,4

15

30,5

18,9

195

1

1

1

30,05

18,9

195

1298,1g

PE

0,5
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244 g

61

0,5
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1
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9
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18,9
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(g)

1

1

1

1

1

1

1
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S
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki
(09) 310 88710
neuvonta@pkskierke.fi
www.pkskierke.fi
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