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VESPAIKKA –

VESISTÖMAISEMAT 

VETOVOIMATEKIJÄNÄ 

ETELÄ-SAVOSSA

Ruuan ja syömisen historiaa

• Aikoinaan vuoden ajalla oli todella iso merkitys 
siihen mitä syötiin. Syömiseen vaikuttivat ruuan 
säilyvyys ja saanti. Sitä syötiin mitä oli saatu ja 
säilötty.  

• Syksyllä ruokavarastot olivat täynnä ja ruokaa oli 
runsaasti, kun taas kevät oli niukinta aikaa. 

• Syöminen ja talon työt kulkivat kalenteriin 
merkattujen päivien mukaan. 

Kuva: muistipuisto.fi



SESONKIKALENTERI OHJAA 
KAUSIRUOKAILUA

• Vastuullinen kuluttaja valitsee ruokansa raaka-aineet 
vuodenaikojen, sesonkien mukaan. Suomessa eri raaka-aineiden 
sesongit eli kaudet, jolloin raaka-aineet ovat parhaimmillaan, 
vaihtelevat paljon.

• Kasvukauden aikana tuotetut kasvikset tarvitsevat vähemmän 
lämmitysenergiaa, valaistusta ja lannoitteita kuin silloin, jos ne 
tuotettaisiin muuna aikana. Lisäksi kausiruoka on maultaan 
ylivoimaista.

• Kasvukauden ulkopuolella kalliit tuotantokustannukset siirtyvät 
tuotteiden hintoihin, joten kausikasvikset tunnistat usein myös 
edullisuudesta.

• Lähde: https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussahde:

Kuva: Timo Viljakainen :

Kuva Timo Viljakainen

Kuva: Katja 
Rissanen 



Sesonki 
ajattelua läpi 
vuoden

• Hyödynnetään myös talvella
kotimaisia raaka-aineita, vaikka
valikoima onkin kapea.

• Talvella voidaan käyttää kotimaisia
juureksia, kaaleja, viljoja ja kaloja. 

• Kesällä on runsaasti tuoreita
vihanneksia, marjoja, luonnonyrttejä. 

• Huomioidaan myös kotimaiset
juomat. 



Eväät paikallisista
tuotteista

Kuva: Katja Rissanen Kuva: Katja Rissanen Kuva: Katja Rissanen



Eväät reppuun ja retkelle

Kuva: Katja Rissanen 
Kuva: Katja Rissanen 

Kuva: Katja Rissanen



Talvieväitä: 
Keitoa, paitettua kalaa, 
täytetyt letut, suolaiseet
muffinit ja pullat. 

Kuva: Piia Utukka

Kuva: Kirsi Törmänen



Pihlajanlehtijuoma
10 l pihlajanlehtiä (tuoreita)

6 l vettä

50 g sitruunahappoa

1 kg sokeria

1. Keitä vesi, lisää sitruunahappo.

2. Kaada edellinen pihlajanlehtien päälle.

3. Anna olla yksi vuorokausi.

4. Siivilöi lehdet pois.

5. Keitä juoma ja lisää sokeri.

6. Pullota kuumennettuihin pulloihin ja täytä 
piripintaan. Säilyy keittämättä jääkaapissa 
pari päivää. Juoman voi myös pakastaa. 
Nautitaan laimennettuna.

Ohje: Maa- ja kotialousnaiset



Mujepiirakka muffiniksi 

Ruistaikina 

1,5 dl vettä 1 rkl rypsiöljyä 

3/4 tl suolaa 

3 dl ruisjauhoja 

1 dl vehnäjauhoja 

Sekoita kylmään veteen öljy, suola ja jauhot puuhaarukalla. 
Vaivaa taikina sileäksi ja kiinteäksi. 

Perunasose 

300 g perunaa 

20 g voita 

0,2 dl maitoa/kermaa 

ripaus suolaa 

Kuori ja keitä perunat. Kun perunat ovat kyp-siä, kaada 
keitinvesi pois ja muussaa perunat. Lisää suola, maito ja voi. 
Sekoita ja tarkista maku. 

Ohje: XAMK Mikkeli, restonomiopiskelijat ja Etelä-Savon 
Maa- ja kotitalousnaiset 

Muikut 

200 g muikkuja 

ruisjauhoja 

voita paistamiseen 

suolaa 

Perkaa muikut ja putsaa. Pyörittele muikut ruisjauhoissa ja 
paista reilussa voissa kuu-massa pannussa. Kun pinta on kauniin 
ruskea, nosta muikut pois pannulta ja lisää suola. 

Tillivoi-kastike 

0,5 dl tilliä 

50 g voita 

Sulata voi ja lisää tilli sekaan. 

• Laita ruistaikina muffinivuokaan ja li-sää täytteeksi 
perunasose. (Kuvassa myös porkkana-nauris sose täyt-teellä.) 

• Paista uunissa 190 asteessa, kunnes soseen pinta on hiukan 
ruskistunut. 



Naurisranskalaiset 

• 4 annosta 

• 6-8 kpl nauriita 

• 2 rkl ohrakasta tai maizenaa 

• 2- 4 rkl pellavansiemeniä 

• 4 rkl ruokaöljyä 

• 1 tl suolaa 

• Valmistus: 

• Pese ja kuori nauriit. Leikkaa nauriit n. 1cm x 1cm kokoisiksi paksuksi suikaleiksi tai poraa omena 
poralla nauriin läpi, näin saat muka-van pyöreitä ranskalaisia. 

• Laita leikatut suikaleet astiaan. Lisää öljy, pyöritä naurissuikaleet öljyssä. Lisää ohra-kasta 
pyörittele, lisää pellavan siemenet ja pyöritä nauriitten ympärille. 

• Laita uunipellille leivinpaperi. Asettele nauris-suikaleet irti toisistaan pellille. Paista 200 – astetta 
n. 45 minuuttia, käännä kerran paistamisen aikana. ’

• Ohje: XAMK Mikkeli, restonomiopiskelijat ja Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset 



Työpaja osuus kello 


