
SAPERE-KEVÄTKAUSI

”Matias 4 v. totesi kaalikää-
rylettä syödessään: "Onpas
tässä lihassa hirveän sitkeä
kuori."

Olimme tyttäreni kanssa
kaupassa puurohiutaleiden
kohdalla. Vieressämme oli
muutama teini-ikäinen, muo-
dikkaasti pukeutunut nuori
tyttö. Tytöt katsoivat melkein
kauhuissaan minua, kun lap-
seni tokaisi: "Äiti, voidaan-
han me ostaa kaurapuuroa,
joohan äiti?!"

- lastensuusta.fi

Mukavaa puuhailua

· Leivotaan yhdessä

· Tehdään tuoksuja

· Erotetaan ja tunnis-
tetaan tuoksuja

· Tuoksu elämyksiä

Tuoksujen aatelia
Ruoka tarjoaa monia mahdollisuuksia tuoksujen maailmaan. Vasta viimevuosina on
alettu tiedostamaan tuoksujen vaikutusta ihmisen toimintaan. Tuoksut voivat motivoi-
da käyttäytymistämme ja tunteitamme monin tavoin. Tuoksut tuovat mieleen elä-
myksiä.

Osa arkea
Tuoksut ovat osa arkea. Lapset ovat uteliaita. Ihminen pystyy tunnistamaan ja eroite-
lemaan tuhansia tuoksuja toisistaan. Haju kokemusmaailma! Voidaanko lasten ylipai-
noa ja eriasteisia syömispulmia ennaltaehkäistä? Oppivatko lapset arvostamaan
terveellistä ruokaa ja syömään monipuolisemmin myönteisessä ilmapiirissä? Tuoksu
elämyksiä. Niitä syntyy jatkuvasti. Miten ruokailuhetkestä tehdään myönteinen ja
iloinen hetki ilman pakotteita?

Tehdään tuoksuja
Leivotaan helposti. Nyt eivät selitykset leivonnan hitaudesta ja vaikeudesta auta!
Tarjolla on valmista taikinaa moneen lähtöön. Toiset leipurit tekevät taikinansa itse,
mutta  toiset hifistelijät nautiskelevat siistimmästä työskentelystä keskittyen muotoiluun
ja täytteisiin. Naapureillekin tarjotaan ihania tuoksuja, ainakin silloin, kun meillä leivo-
taan!
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Pullaa
Levitetään koko taloon ihana tuoksu! Vastapaistetun pullan tuoksu saa
useimmat hyvälle tuulelle. Kuka voi vastustaa tuoretta pullaa?

Pullataikinaa
Kanamunaa, Raesokeria
Leivinpaperia, Sivellin voiteluun

Sulata taikinaa peiteltynä yön yli kylmiössä tai 2,5 tuntia huoneenlämmössä
Muotoile pullat ja aseta leivinpaperin päälle
Anna kohota liinana alla. Voitele ja ripottele päälle raesokeria
Paista n.10 min 180 - 200°C
Ps. Taikinasta voi valmistaa monenlaisia pullia! Laskiaispullia...

Huom! Tarjolla oleva (Vaasan) taikina on munaton ja maidoton, mutta si-
sältää saattaa sisältää varoituksen.

Sämpylöitä
Tuore leipä tuoksuu hyvälle. Naapurissakin huomataan, että teillä leivo-
taan. Tuoretta leipää ja hieman rasvaa. Muuta ei tarvita kuin ensimmäisen
jälkeen vielä lisää!

Leipätaikinaa
Leivinpaperia

Nosta taikina leivinpaperin päälle sulamaan. Sulata taikinaa hyvin muovilla
peiteltynä yön yli kylmiössä tai 2-3 h huoneenlämmössä
Leivo haluamaasi muotoon
Anna kohota liinan alla
Paista sämpylöitä n.10 min 180-200°C. Jos leivot leipiä, paista pidempään

Vinkki! Ripottele päälle mm. erilaisia siemeniä tai puurohiutaleita

Piirakkaa
380 g Kauramurotaikinaa
  täyte
200g  Mustikoita
2 dl  Kermaviiliä
1   Muna
1/2 dl  Sokeria

Ota taikinalevy sulamaan
huoneenlämpöön n. tunti
ennen leivontaa. Leivo taiki-
nasta piirakka painelemalla
sulanut taikina piirakkavuo-
kaan. Lisää sekoitettu täyte
ja paista 175-asteisen uunin
alimmalla tasolla n. 35 min.

Ps. Mustikan sijaan voi käyt-
tää myös mm. raparperia,
omenaa tai puolukkaa

Voidaanko leipoa?



Päivän tärppi

Keskustelkaa tuoksujen
tuomista tunteista/
muistoista

Tiesitkö, että tuoksuihin voi
liittyä jopa voimakkaam-
pia tunnemuistoja kuin
valokuviin?

Tuoksuelämyksiä

Piilottakaa tuoksuvia tuot-
teita astioihin. Tuoksutel-
kaa ja arvatkaa mitä ne
ovat. Jos arvaaminen on
liian vaikeata, tuoksuja voi
myös kuvailla tai pohtia
”missä tuoksuu tältä”?
Onko tuoksu tuttu vai vie-
ras?

Tuoksuvia tuotteita mm.:
valkosipuli, mansikka, ka-
neli, havupuiden neulaset,
sitruuna, appelsiini, kahvi

Rohkeutta maistaa tarvitaan aina!

Toiveruokaäänestys
Suosittu toiveruokaviikko saa taas jatkoa. Tämän vuoden toiveruokavii-
kon ruoat valitsevat päiväkotiemme lapset. Päiväkodit saavat äänestys
lomakkeet talvella. Toiveruokia tarjotaan kevät kauden lopulla. Anne-
taan lasten äänen kuulua!

Mielestäni ...
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Avoimet tuotteet
Kausituotteet
 Valmista pullataikinaa 900 g pakkauksissa
 Valmista leipä/sämpylätaikinaa 600 g pakkauksissa
 Valmista piirakkataikinaa 380 g pakkauksissa
 Raesokeria, mustikoita, kermaviiliä, vispikermaa
Vakituiset-tuotteet
 Leivonta-, salaatti– ja tuorepala-tuotteita

Jamix tilaus
Pikaohjeet tilaamiseen
Huom! Tilaa viimeistään 10 vrk ennen tarvepäivää

kirjaudu Jamixiin. Ateriatilaus - Ateriatilaukset
paina +Lisää
valitse toimituspäivä

klikkaa kohtaa Tuotteet
 valitse tuote valikosta klikkaamalla
kirjaa tarvittava määrä kpl sarakkeelle

klikkaa kohtaa Yleiset tiedot
 kirjaa toimitusaika ja ryhmän nimi

tuotantokenttään voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja

paina Tallenna


