
 

 

 

 

Sapere työryhmä  
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Mari Sandström 
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Lähiohjaajat: 

Anne Musta 
(päivähoitaja) 

Hanna Laine 
(päivähoitaja) 

Sirpa Siponen      
                  (varhaiskasvatuksen  

                        erityisopettaja) 

       Tiina Haapala  

                        (päiväkodin opettaja) 

 

Nimi.Sukunimi@kangasala.fi 

Avoimet tuotteet 
 

kyssäkaali, porkkana, lanttu, nauris, varsiselleri, kesäkurpitsa 

jäävuorisalaatti, keräkaali, friseesalaatti, rucola, lollo rosso 

tomaatti, kurkku, paprika, kirsikka tomaatti 

omena, luumu, vesimeloni, viinirypäle, appelsiini 

kermaviili, mangoraja, chilikastike, sinappirelish 

Saatavuuden mukaan kauden tuotteet ovat kotimaisia. Tarjolla on 

myös  muita tuotteita Sapere toimintaan esim. leivonta aineita. Tutus-

tu valikoimaan.  

 

Jamix tilaus 
Pikaohjeet tilaamiseen  
Kirjaudu Jamixiin. Ateriatilaus - Ateriatilaukset 

 paina +Lisää  

 valitse toimituspäivä 

 klikkaa kohtaa Tuotteet  

  kirjoita hakukenttään sapere  

 valitse tuote  

  klikkaa tuotetta kaksi kertaa 

 kirjaa tarvittava määrä kpl sarakkeelle 

 tuotantokenttään voit kirjoittaa lisätietoja 
  Kirjaa ryhmän nimi ja kellon aika 
 paina Tallenna  
Huom! Tilaa viimeistään 10 vrk ennen tarvepäivää 
 

Julkaisun toimittaa Ateria– ja siivouspalvelut 

SAPERE-SYYSKAUSI 

”Kasvissyöjä!” kiljaisi Anne, 

kun näki muumipeikon tais-

televan lihansyöjäkasvin 

kanssa. 

Aaro 4v ja Arttu 1v perustivat 

ruokatehtaan. Joka ikinen 

kattila oli otettu kaapista 

alas ja täytetty paperisilpul-

la.  Kun äiti saapui paikalle 

kauhistelemaan syntynyttä 

sotkua Aaro perusteli:     

"Mietis nyt vähän, mitä siitä-

kin tulis, jollei täällä kukaan 

yhtään laittaisi ruokaa!" 

 

- lastensuusta.fi 

 

Mukavaa puuhailua 

 Tehdään yhdessä sa-

laattia tai kasvistikkuja 

 Pelataan maistiaispeliä 

 Valmistetaan ja som-

mitellaan maaiman 

hauskin/herkullisin väli-

pala 

 Askarrellaan luonnon-

antimista taidetta 

SAPERE aisti ja ilmaise 

Luonto on lähellä 
Ruoka tarjoaa monia mahdollisuuksia luonnonihmeiden tutkailuun. Sapere toiminnan 

syyskauteen on tarjolla runsaasti kasvikunnan tuotteita. Rohkea ruoan maistaminen 

ja hyvät ruokatottumukset voivat vahvistua niiden äärellä. 

Osa arkea 

Myönteinen ilmapiiri on yksi tärkeimmistä ruokakasvatuksen positiivisista vaikuttajista. 

Oletko huomannut, että kannustus ja kehuminen vie huomion pois tuputtamisesta? 

Mitä tapahtuu, jos mukavissa tilanteissa syödään ruokia, joihin lasten halutaan tottu-

van? Ruokailo syntyy usein yhdessä. Joustavalla suhtautumisella ruokaan, täyskielto-

jen ja kriittisten asenteiden jakamisen sijaan, savutetaan pidemmälle kantavia hyviä 

vaikutuksia ruokakasvatuksessa. 

Miltä  tämä maistuu?  

Makumaailma muovautuu viiden ensimmäisen elinvuoden aikana. Lapsi on luontai-

sesti utelias. Kiinnostus kasvaa, kun saa tehdä ja osallistua. Voiko meillä tutustua kaikil-

la aisteilla? Ei ole pakko maistaa, mutta siihen kannustetaan. Ruoasta voi saada hy-

vän mielen. 

Teemakauden ideoita 2018 



Salaattimix 
Maailmasta löytyy monia erilaisia salaatteja. Oletko maistanut rucolaa?

Miksi se on niin suosittua?  

Tutkikaa salaattien erilaisia rakenteita, tuoksuja, makuja ja värejä. Tai valit-

kaa niistä joku erityisteemaksi. Tarjolla on erilaisia salaatteja. Voitte valmis-

taa esim. päivän/viikon salaatit ja tuorepalat itse. Jonkun päivän salaatin 

voisi valmistaa vaikka keräkaalin lehdille. 

Pohdinta! Iso-osa maailman väestöstä ei käytä syödessään laisinkaan lau-

tasta tai ruokailuvälineitä. Ruoka syödään esimerkiksi banaanipuun lehdel-

tä tai yhteisestä ruoka-astiasta sormin tai leivän avulla. Kuka on lähellä 

luontoa? 

 

Taidetta luonnonantimista 

Pihlajanmarja idea  

Helppo TEOKSET 

pihlajanmarjoja (tai kuivattuja herneitä vrk liotettuna) & cocktailtikkuja. 

Näistä välineistä syntyy uniikkeja teoksia. Marjat nypitään tertuista ja sitten 

muotojen suunnitteluun. Samalla kuin huomaamatta olemmekin hahmo-

tuksen, hienomotoriikan ja matematiikan sekä lähes välttämättömän ma-

kuelämyksen äärellä.  

 

Haastavampi KORISTESYDÄMET 

Kovia pihlajanmarjoja, alumiinilankaa ja sisalnarua.  

Pujottele marjat lankaan ja muotoile sydämeksi. Narua koristeeksi. Ihania! 

Kasvistikkuja  
Uskomatonta, miten tuotteen 

muoto voi vaikuttaa sen makuun! 

Pitkiä, lyhyitä paksuja, ohuita. 

Miksi ei viipaleita tai puolikuita? 

Pesu, kuorinta ja pilkkominen. 

Käsille ja veitsille töitä. Aikuisen 

apua voi tarvita kovempien tuot-

teiden saamisessa pienempään 

muotoon esim. viipaleeksi tai pa-

laksi. Mutta siitä eteenpäin me 

hoidamme muotoilun ja työstön. 

Selvitys tehtävä! Maistuuko kurkku 

erilaiselta ilman kuoria?  

Iloinen Hävikkiperuna 

Saisiko eri värejä, kiitos? 

Maistiaispeli 
Lapset pilkkovat erilaisia vihan-

neksia ja hedelmiä kulhoihin. 

Sovitaan missä pelilaudan ruu-

dussa/nopanvärissä tai nume-

rolla tai onnenpyörässä kulhon 

sisältämää ruokaa maiste-

taan. Voitte sopia peliin tai 

kasvisten valintaan helpotusta 

tai vaikeutusta ryhmän rohkeu-

den mukaan.   

Perunaliimaa 

Kypsänä sovellun 

liimaksi askarteluun 

Sydämet  vai 

tähdet 

Piparkakkumuoteilla saa 

vesimelonista erilaisia kuvi-

oita. Niitä ei voi vastustaa! 

Sydämiä, tähtiä, piparei-

ta,  salmiakkeja... 

Vinkki! Pienikokoiset muo-

tit sopivat tähän parhai-

ten. Näin paloista ei tule 

liian isoja. Syökää myös 

rei'itetyt palat. Ne ovat 

yhtä suloisia. 

Ps. Myös kurkkuviipaleet 

sopivat pienillä muoteilla 

kuvioitavaksi 

 

_________________________ 

 

Palanpainikkeita vai kyy-

tipoikia 

Hedelmäinen dippikastike 

2 dl Kermaviili/jogurtti 

2 dl Mangoraja 

 

Lempeä chili dippikastike 

2 dl Kermaviili/jogurtti 

0,5 dl chilikastike 

 

Sinappinen dippikastike 

3 dl Kermaviili/jogurtti 

1 dl sinappirelish 

 

PS. Maidottomille sopii  
mangoraja tai chilikastike 

Vai, että tylsää! 

Herkullisin/eksoottisin/iloisin/värikkäin 
välipala 
Ideat eivät pääse loppumaan, kun lapset pääsevät vauhtiin. Tätä toivotaan 

vielä lisää! Valitsemmeko teeman vai annammeko vapaat kädet! Raidalliset 

eläimet, isosilmäiset, isokorvaiset, pitkäjalkaiset, pelottavat, lempeät tai karvai-

set. Ryhmämme oma sarjakuva kasviksista tai juuri siitä leivästä, joka herättää 

epäluuloja keskuudessamme. 

Vinkki! Valokuvatkaa taideteoksenne ja lähettäkää parhaat kuvat ateriapalve-

luun. Julkaisemme kuvia seuraavissa julkaisuissa sekä nettisivuillamme. Ateriapal-

velu palkitsee kuvia lähettäneet ryhmät herkullisella palkinnolla.  

Osallistumisaika 31.10 .2018 asti. Muista lähettää kuvan mukana ryhmän yhteys-

tiedot. Kuvan laatu pitäisi olla vähintään 1,5 Mt, jotta se voidaan julkaista. Kuvia 

voit lähettää osoitteeseen KLA Ateriapalvelu <aterpalv@kangasala.fi> 


