RAKKAIMMAT KOULURUOKAMUISTOT
70-vuotta täyttävä kouluruokailu herättää meissä kaikissa muistoja.
Millaista oli kouluruoka kansakoulussa 1950-luvulla? Miten oppilaat
suhtautuivat uusiin ruokiin, kuten kaalilaatikkoon tai hedelmäbroileriin?
Entä miten ruokailusuositukset tai kestävä kehitys ovat muuttaneet
kouluruokaa? Tutustu ruoantekijöiden kouluruokamuistoihin eri
vuosikymmeniltä.
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Miran lempiruokaa olivat herkulliset
broilerinkoivet.
Hernekeitto on Kaisan kaikkien aikojen
kouluruokasuosikki.
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Milla-Maarian suosikkeihin kuuluu
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Railin suosikki oli kouluruokailuun kehitetty
sadonkorjaajan broileripata.
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Löydä ajan henkeen päivitetyt lapsuuden
reseptit. Mitäpä jos entistajan inhokista
muuntautuukin uusi lempiruokasi?
Suosittelemme lämpimästi kokeilemaan
vanhoja tuttavuuksia – saatat yllättyä.
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KOULURUOKAILU SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ
Suomalaisella kouluruokailulla on aihetta juhlaan. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi
tasan 70 vuotta maksuttoman kouluruokailun alkamisesta. Kouluruokailusta säädetyn lain myötä kaikissa kansakouluissa tuli vuoteen 1948 mennessä olla järjestettynä
koulukeittolatoiminta ja tarjolla maksuton ateria koulutyöpäivänä kaikille lapsille
tasavertaisesti ja varallisuuteen katsomatta. Taustalla oli ollut pidempiaikainen huoli
kasvavan polven ravitsemus- ja terveydentilasta, jota kouluruoan avulla haluttiin
parantaa. Uudistus toteutettiin aikana, jolloin yhteiskunnan ravintotilanne oli heikko,
mutta jolloin myös kouluruoan merkitys tulevaisuutta ajatellen nähtiin parhaiten.
Kouluruokailu on kiinteä osa suomalaista ruokakulttuuria. Se heijastaa yhteiskuntamme kehitystä sekä luo ajankuvaa eri vuosikymmeninä käytetyistä raaka-aineista ja
ajalle tyypillisistä ruokalajeista.
Ravitsemuksen lisäksi kouluruokailun tehtävä on ollut opettaa ja kasvattaa.
Alkuaikojen koulupuutarhatoiminta ja oppilaiden keräämät marjat olivat ruokailun
järjestämisessä tärkeä taloudellinen tuki, opettaen lapsille samalla taloudellisuutta
ja yhdessä tekemisen tärkeyttä. Monipuolistuttuaan kouluruoka on toiminut hyvän ja
terveellisen aterian mallina sekä ollut suunnannäyttäjä, jonka kautta uudet ruokalaijt
ovat rantautuneet myös kotikeittiöidemme iloksi.
Me Atrialla olemme ylpeitä saadessamme olla mukana kehittämässä kouluruokaa
tarjoamalla turvallisia raaka-aineita keittiöihin. Juhlavuoden kunniaksi olemme
keränneet ruoantekijöiden omia kouluruokamuistoja lapsuudesta ja työuran varrelta.
Tarinat ovat ikkuna kouluruokailun vuosikymmeniin ja sen kehitysvaiheisiin. Tutut
klassikot ja aikansa uutuudet herättävät ruokamuistoja ja tarinoihin liittyvien reseptien kautta makumuistot voi loihtia makuelämyksiksi lasten lautasille.
Suomi on ollut edelläkävijä kouluruokailussa, josta se maailman ensimmäisenä
maana on säätänyt lailla. Arvokas pohja luo suuntaa tulevaisuudelle: ammattitaidolla ja rakkaudella valmistettu kouluruoka on huolenpitoa, kasvatusta, ruokasivistystä, yhdessä syömisen iloa ja ennen kaikkea – maistuvaa ruokaa!

Kouluruokaterveisin,
Atria Food Service

” aikuisen tuki ja kasvattajan rooli on
kouluruokailussa valtavan tärkeää ”
”VOISI SANOA, että olen kasvanut kouluruoalla”, toteaa Marjaana Manninen hymyillen,
vierellään äitinsä, koulun kokki Raija Lappalainen. Naiset muistelevat lämmöllä kouluruokaa
ja erityisesti herkullista ohrapuuroa, jota voisilmän kera nautittiin myös kotona Kiuruvedellä
ja myöhemmin Turun saaristossa.
”Äiti toimi koulukeittäjänä ja sen vuoksi
kotiruokamme oli pitkälti samaa, mitä siihen
aikaan kouluissa tarjoiltiin, kuten erilaisia puuroja, verilettuja, kaalikääryleitä ja makaronivelliä, kertoo Marjaana.
Kansakouluajoilta 1950-luvun alun Savosta
Raija muistaa Hilma-keittäjän herkullisen ohrapuuron lisäksi ruis-puolukkapuuron, jonka
valmistukseen oppilaat osallistuivat tuomalla
keräämiään puolukoita kouluun.
”Se oli luontevaa, sillä olimme pienestä
pitäen tottuneet maatalon töihin ja ahkeruuteen”, kertoo Raija.
Työn kyläkoulun keittäjänä Raija aloitti
17-vuotiaana ja toimeen kuuluivat ruoanvalmistuksen lisäksi talonmiehen työt, kuten luokkien lämmitys ja koulun siivous. Joka päivä pidettiin tarkkaa kirjanpitoa määrärahojen käytöstä, mutta huolimatta tiukasta taloudesta
juhlahetkiäkin vietettiin välillä.
”Äitienpäivän kunniaksi sain leipoa kakun ja
jouluksi pullaa”, muistelee Raija tyytyväisenä.
Ura kokkina kouluruokailun parissa jatkui
eläkeikään asti sisäoppilaitoksena toimineella
Paasikivi-opistolla, jossa Raija opittiin tuntemaan myös taitavana leipurina. ”Aamuisen tuoreen leivän tuoksusta oppilaat ja henkilökunta

tunnistivat, milloin olen työvuorossa”, hän kertoo hymyillen.
Marjaanan kouluruokamuistot ajoittuvat
1970-luvun alkuun, jolloin hän aloitti koulutiensä Turun Kakskerrassa. Mieleen ovat jääneet hyvän ruoan lisäksi rauhalliset ruokailuhetket ja ystävälliset keittäjät.
”Muistan, kun erään onnettoman kerran
kompastuin ja suosikkiruokani kaalikääryleet
lensivät maahan”, kertoo Marjaana. Pelästys
oli suuri, mutta keittäjä tuli apuun ja jäljet siivottiin yhdessä hymyillen. ”Aikuisen tuki ja
kasvattajan rooli on kouluruokailussa valtavan
tärkeää”, hän toteaa.
Lukion jälkeiset vuodet ravintolatöissä Tukholman ja Ahvenanmaan välisellä risteilijällä
avasivat Marjaanalle portin ruoka-alan ammattiin. Urahaaveena oli tulla hammaslääkäriksi,
mutta toisin kävi. Matkallaan hän tapasi kotitalousopettajan, jonka kannustavat ajatukset
antoivat sysäyksen alan opintojen pariin.
”Merimiehenä ollessani opin työtä pelkäämättömän asenteen”, kertoo Marjaana. Sitä
hän on hyödyntänyt monesti uransa varrella
koulun opetus- ja johtotehtävissä sekä nykyisessä työssään suomalaisen kouluruokailun
puolestapuhujana ja kehittäjänä.
”Minulle kouluruokailu merkitsee äidin
ja koulun keittäjien valmistamien aterioiden
kautta ennen kaikkea kasvatusta ja huolenpitoa. Sitä samaa, mikä alun perin on ollut suomalaisen maksuttoman kouluruokailun syvin
ajatus, kasvattaa ja pitää hyvää huolta lapsistamme ja nuoristamme”, toteaa Marjaana.

Kouluruokamuisto
kuului kaalikääryleet.
Marjaanan suosikkeihin

MARJAANA MANNINEN
(KM, KtaO), opetusneuvos,
Opetushallitus.
Toiminut aiemmin kotitalousopettajana, pedagogisena
yhdyshenkilönä ja opetuspäällikkönä. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen
vuodesta 2004 alkaen.
RAIJA LAPPALAINEN
eläkeläinen, työskennellyt
koulun kokkina Kiuruvedellä
ja Turussa.

Kouluruokamuisto
Herkullinen ohrapuuro
maistui Raijalle.

• ohrapuuro •

1948–1950
Puuro, velli ja keitto olivat 1940–
1950 tyypillisin kansakoulussa
tarjottava kouluruoka. Aterian lisukkeeksi tuotiin kotoa maito lasipullossa ja leipäpalat eväskääreessä.
Oppilailla oli velvollisuus tehdä
työtä kouluaterian raaka-aineiden
hankkimiseksi, esimerkiksi marjoja
keräämällä tai tuomalla juureksia koululle syksyisin lukuvuoden
alkaessa.

Annoskoko 150 g, 100 annosta,
saanto 15,000 kg
15,000 kg
1,600 kg
0,050 kg
1,000 kg
		

maito, laktoositon
ohrasuurimoita
suola
Atria Perhetilan 1,6 kg
Paahdettu Kanafileeleikkele 10 g/viipale (1893)

LAITA SUURIMOT ja vesi pataan ja liota
suurimoita yön yli. Kaada vesi pois ja lisää
maito. Keitä hiljalleen välillä sekoittaen, kunnes
suurimot ovat kypsiä. Tarjoa mehukeiton, tuoreen sämpylän sekä broilerileikkeleen kera.

” kun me aikuiset otamme
aikaa ja ruokailemme lasten
ja nuorten kanssa, tapahtuu
arvokas kohtaaminen ”

”KANSAKOULUSTA mieleeni ovat jääneet ruoan tuoksut, kuten makea marjapuuro, aromikas
lihakeitto tai lempeä makaronivelli. Keittola
oli koulun sisäänkäynnin vieressä ja aamuisin
heti kouluun mennessä tuoksun perusteella
tiesi, mitä milloinkin oli ruokana. Ruoan tuoksumaailma on vahva tunnekokemus”, kertoo
Seija Lintukangas.
Toisinaan elimäkeläisen kyläkoulun rappusilla oli maitotonkka, jonka isäntä oli tuonut
viereisestä maatalosta ruokamaidoksi hevoskyydillä perunoiden ja juuresten kanssa.
”Kouluruokamme taisi olla todellista lähiruokaa”, hymyilee Seija 1950–1960 taitteen
kansakoulumuistoilleen.
Aterian juomamaito tuotiin kotoa lasipullossa, leivät eväskääreessä. ”Pyysin äitiäni voitelemaan ruisleivät aina maksapasteijalla, sillä se
oli herkkuani”, kertoo Seija.
Taitavan ja kylän pitokokkinakin toimineen
Hellin-keittäjän valmistamat kouluruoat ovat
jääneet mieleen maistuvina, niistä erityisesti
lapsen suuhun sopiva mannapuuro mehukeiton kera.
Ruokailuhetkeä täydensi lämminhenkinen
tunnelma. Pulpetin päälle katettiin itse tehty,
vohvelikankainen ruokaliina. Keittäjä toi ruoan luokkaan, jossa isommat oppilaat auttoivat
jakamaan sitä pienemmille. Ennen ruokailun

alkua opettaja lausui ruokarukouksen ja nautti
lounaan yhdessä oppilaiden kanssa oman pöytänsä ääressä.
”Tutut aikuiset ja tutut kasvot ruokailutilanteessa luovat lapsille turvallisuuden tunnetta, josta on apua esimerkiksi uusien makujen
opettelussa”, hän kertoo.
Seija on elänyt ruoan äärellä aina, ensin lapsuudenkodissaan lähes omavaraisessa maatalossa, sen jälkeen Iitin ruokapalvelupäällikön
ja kotitalouden lehtorin virassa, jonka aikana
hän toimi samalla lihakarjan ja viljan viljelyyn
keskittyneen maatilan emäntänä. Nyt poika
jatkaa viljanviljelyä tilalla ja Seija on voinut nykyisessä elämässään keskittyä ruokakasvatuskoulutuksiin ja kouluruokailuaiheisten oppi- ja
tietokirjojen kirjoittamiseen.
”Kunnioitukseni ja arvostukseni kotimaiseen ruokaan ja sen turvallisuuteen on suuri.
Tuntuu, että kaikkeen voi luottaa. Meillähän on
niin ihanan puhdas luontokin”, hän pohtii.
Ruoka on Seijalle edelleen tuoksuja ja tunnetta. Koti- ja kouluruokailun merkitys ruokaperinteen välittämisessä on tärkeä. ”Kun me
aikuiset otamme aikaa ja ruokailemme lasten
ja nuorten kanssa, tapahtuu arvokas kohtaaminen. Kouluruokailu on parhaimmillaan aitoa
yhdessä syömisen iloa ja ruokasivistyksen vaalimista”, toteaa Seija.

• lihakeitto •
SEIJA LINTUKANGAS
(FT), toimitusjohtaja, kouluttaja, oppi- ja tietokirjailija.
Kotitalouden lehtori ja ruokapalvelutoimen päällikkö
Iitissä 1975–2010. Kouluttanut ruokapalveluhenkilöstöä
1990-luvulta alkaen ruokakasvatuksen merkityksestä.

Annoskoko 310 g, 100 annosta,
saanto 32,670 kg
6,000 kg
		
13,000 l
0,010 kg
0,005 kg
0,169 kg
7,500 kg
5,000 kg
0,015 kg
0,015 kg

Atria 2 kg Naudan 0 Kuutio
(16 x 16mm) (6718)
vesi
pippuri, mauste kokonainen
laakerinlehti
liemijauhe, liha, vähäsuolainen
peruna, kuutio, raaka
keittojuures, pakaste
suola
persilja

LAITA PATAAN VESI, lihaliemijauhe, maustepippuri ja laakerinlehti. Kuumenna. Lisää
perunat ja kypsennä, kunnes perunat ovat
melkein kypsiä. Lisää juurekset sekä lihakuutiot. Jatka keittämistä, kunnes perunat ovat
kypsiä. Tarkista maku ja koristele hienonnetulla persiljalla ennen tarjoilua.

1960
Kouluruoka monipuolistui
1960-luvulla, jolloin puuroja keittoruokien lisäksi ruokalistalle ilmestyivät lihakastikkeet ja laatikkoruoat.
Kyläkouluilta monet muistavat
luokkaruokailun, jossa ruokailun alkaessa katettiin pulpetille
vohvelikankainen, itse tehty
ruokaliina.

Kouluruokamuisto
Seijan mieleen on pain
unut aromikas
lihakeitto tuoksuineen.

” kouluruokailun tehtävänä
on kunnioittaa perinteitä ja
paikallista ruokakulttuuria,
mutta samalla tarjota lapsille
ja nuorille mahdollisuus makumaailman avartamiseen ”

ELINA SÄRMÄLÄ
(ETM), ruokapalvelujohtaja,
Saimaan Tukipalvelut Oy,
Valtionravitsemusneuvottelukunnan asiantuntijajäsen
vuodesta 2008 alkaen.

”LEMPIKOULURUOKANI OLI KAUNIS sitruunankeltainen kanaviillokki, joka tarjottiin riisin
ja mustaherukkahillon kera. Kastikkeessa oli
ihanan isot kananpalat ja se oli juuri sopivan
happaman makea”, kertoo Elina Särmälä. Lapsuusvuosien Vaasasta on jäänyt lähtemättömästi mieleen myös koulun upea keittiö, jonka
suuret valoisat ikkunat ja isot padat kiehtoivat.
”Olin hyvä syömään ja aina kurkistelemassa
keittiöön sekä juttelemassa keittäjien kanssa,
joten ehkä minusta tuli sen vuoksi jonkinlainen keittiön maskotti. Sain jopa kerran lahjaksi mustan kanin Sisko-nimiseltä keittäjältä!”,
nauraa Elina hauskalle muistolleen.
Peruskoulun taivalta väritti ulkomailla vietetyt vuodet, jolloin Elina asui perheineen Israelissa upseeri-isän työkomennuksen vuoksi
kolmeen eri otteeseen. Yhteistä kouluruokai-

lua ei ollut, vaan siestan aikana lapset söivät
eväitä tai juoksivat kotiin lounaalle.
”Äitini oli loistava ruoanlaittaja ja huolehti
hyvin ulkomaan vuosien kouluaikaisesta ruokailustamme. Söimme paikalliseen tapaan paljon siipikarjan lihaa, kuten kanaa ja kalkkunaa
sekä erilaisia vihanneksia ja sitrushedelmiä,
joita oli runsaasti saatavilla. Aterioitamme rikastuttivat Suomessakin nykyisin jo tutummat
Lähi-Idän ruokakulttuuriin kuuluvat tabbouleh,
hummus, tahini ja jännittävät mausteet, kuten
jeera sekä erilaiset curryntapaiset seokset, hän
kertoo. Elinan opinnot johtivat suurkeittiöalalle, jossa näköalan saaminen muualta on auttanut ymmärtämään oman työn merkitystä.
”Meillä Suomessa on uskomattoman hieno
kouluruokailujärjestelmä. Vanhemmat arvostavat sitä, että lapset saavat koulussa kunnol-

viill okki •

• kana

ja sitruunainen yrttiohra,
mustaherukkahillo, vihersalaatti
Annoskoko 160 g, 100 annosta, saanto 18,200 kg

lisen aterian ja luottavat siihen, että ruoka on
mahdollisimman lisäaineetonta, turvallista ja
terveellistä”, hän jatkaa.
Elina on oman työnsä ohella ollut laatimassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuosituksia, jotka antavat konkretian ruokalistan rakentamiselle. Lasten kestosuosikit, kuten makaronilaatikko tai spaghetti
jauhelihakastikkeella ovat yhtä lailla edelleen
myös hänen suosikkejaan, mutta erityisenä
ruokana nykyiseltä listalta tulee mieleen lempeä kanakeitto, joka johdattaa ajatukset lapsuuteen. ”Kouluruokailun tehtävänä on kunnioittaa perinteitä ja paikallista ruokakulttuuria, mutta samalla tarjota lapsille ja nuorille
mahdollisuus makumaailman avartamiseen.
Tavoitteeni on tarjota oppilaille miellyttäviä
ruokaelämyksiä, jollaisia sain itsekin lapsena
kokea ja kouluruokaa, jota he voivat aikuisena
lämmöllä muistella”, toteaa Elina.

8,000 kg
		
0,600 kg
0,600 kg
0,060 kg
8,000 l
0,065 kg
0,040 l
1,000 l

Atria 2 kg Kypsä Kypsä Miedosti Suolattu 		
Broilerin Paistisuikale (6640)
voi, laktoositon
vehnäjauho
keltainen curry
vesi
kanaliemijauhe, vähäsuolainen
sitruunamehu
ruokakerma, laktoositon

SULATA VOI PADASSA ja lisää vehnäjauhot. Freesaa kevyesti ja lisää sen jälkeen curry. Lisää kanaliemi koko ajan
sekoittaen ja anna suurusteen kypsyä miedolla lämmöllä
keittäen noin 15 minuuttia. Lisää sitruunamehu, broilerinsuikaleet ja kerma. Kuumenna ja lisää suolaa tarvittaessa.

SITRUUNAINEN YRTTIOHRA
Annoskoko 190 g, 20 annosta, saanto 3,900 kg
1,300 kg
0,100 l
0,050 kg
2,500 l

ohrahelmi
sitruunamehu
Knorr Tahnamauste Timjami
vesi

MITTAA AINEKSET 1/1 GN-vuokaan. Kypsennä yhdistelmäuunin höyrytoiminnolla noin 30 minuuttia ilman kantta.
Sekoita ennen tarjoilua.

1970

Kouluruokamuisto
Elinan lempiruoka oli
kaunis
sitruunankeltainen k
 anaviillokki.

Koulussa tyypillisiä ruokia
1970-luvulla olivat erilaiset
liha-, makkara- ja sisäelinruoat.
Lisäksi aterialla tarjottiin
näkkileipää, voita ja maitoa,
jonka moni muistaa juoneensa
yksittäispakatusta tetrasta tai
pikarista. Pääruoan lisäkkeenä
oli usein etikkasäilykkeitä,
mutta vuosikymmenen aikana
raasteiden, hedelmien ja tuoremehujen käyttö kouluaterialla
lisääntyi.

” kouluruokailun tärkeä
kasvatuksellinen tehtävä on
auttaa lapsia laajentamaan
makumieltymyksiään
ja antaa malleja siitä,
millainen on hyvä ateria ”
”MAISTUVA RUOKA ja kouluruokailun kasvatuksellinen merkitys ovat tärkeimmät kouluruokamuistoni”, kertoo Toini Linnanmäki hymyillen.
Pienestä maaseudun kyläkoulusta hän muistaa lämmöllä Anni-keittäjän ja kuinka kouluruokailussa opittiin uusia makuja.
”Kotona olin tottunut äidin tekemään vatkattuun ja kauniin vaaleanpunaiseen marjapuuroon, jonka vuoksi aluksi vierastin Annin
valmistamaa tummaa ruis-puolukkapuuroa.
Opin kuitenkin pitämään siitä ja nykyisin rukiinen marjapuuro on herkkuani”, Toini kertoo.
Muistoihin on jäänyt myös hernekeitto, jota
Anni ruokakurssin käytyään alkoi maustaa meiramilla ja jota lapset aluksi kummeksuivat,
mutta jonka makuun he pian oppivat.
”Kouluruokailun tärkeä kasvatuksellinen
tehtävä on auttaa lapsia laajentamaan makumieltymyksiään ja antaa malleja siitä, millainen on hyvä ateria”, toteaa Toini.
Toini on tehnyt määrätietoiseseti työtä kouluruokailun kehittämiseksi Kirkkonummella,
jossa yleisiä ruokia 1980-luvulla olivat kaalilaatikko ja merimiespihvi sekä erilaiset maksaruoat. Lisäksi lähes jokaisessa koulussa oli
oma valmistuskeittiö.
Vuosikymmenen lopulle tultaessa alkoi
kuntaruokailusssa kehittyä vahva taloudellinen
ajattelu ja pohdittiin toiminnan järkeistämistä.
Tueksi saatiin tietotekniikkaa.
“Tullessani Kirkkonummelle pääemännäksi
1990-luvun alussa lähdin heti jalkauttamaan
uusia ravitsemussuosituksia ruokalistoille lisäämällä joka viikolle erilaisia kana- ja broileriruokia sekä keskittämään ruokatuotantoa alueelliseksi toiminnaksi”, hän kertoo.
Asia ei sujunut täysin ongelmitta. ”Erään
ison koulumme emäntä soitti minulle, kuinka
nyt koko viikko vierähtää kanan kanssa, kun
ensin se pitää keittää ja sen jälkeen käsitellä”,
hymyilee Toini. Onneksi pian saatiin työtä helpottavia puolivalmisteita ja lasten suosioon
nousseet uudet ruokalajit saivat kaikkien iloksi

TOINI LINNANMÄKI
(KtaO), ruokapalvelujohtaja,
Kirkkonummen kunta. Tehnyt
pitkän uran kuntaruokailun
parissa sekä toiminut opettajana ja luottamustehtävissä
alan edistämiseksi.

jäädä ruokalistalle: ”Ehdoton suosikki oli silloin ehkä eksottiseltakin kuulostanut hedelmäbroileri”, hän muistelee.
Kouluruokailun kehittäminen sen vahvaan
asemaan on ollut antoisaa, mutta vaatinut
myös tarmokkuutta. “Työni on ollut monipuolista ja olen saanut kehittää kunnan ruokapalvelua hyvässä yhteistyössä osaavan henkilöstön ja aktiivisten kuntapäättäjien kanssa.
Avainasemassa on ollut myös hyvä yhteistyö
asiakkaiden ja erityisesti tavarantoimittajien
kanssa”, hän kiittelee.
Kouluruokailun merkitys opiskelun edistäjänä ja osana kasvatusta näkyy nykyisin yhä
suuremmassa määrin oppilaiden kanssa tehtävänä yhteistyönä, kuten aktiivisena palautteen
keräämisenä ja erilaisissa yhteistyöfoorumeissa,
kuten ruokatoimikunnissa ja -tempauksissa.
”Oppilaiden kanssa huolehdimme yhdessä siitä, että ruokalistan vaihtuessa listalla on
paitsi tutut kestosuosikit, myös aina uusia makuja. Yhteinen tavoitteemme on, että kouluruoka on iloinen asia, sillä haluamme tuottaa
kaikille ruokailoa”, kertoo Toini.

• hedelmäbroileri •
Annoskoko 150 g, 100 annosta,
saanto 15,000 kg
5,000 kg
		
0,100 kg
0,700 kg
1,400 kg
0,800 kg
1,200 kg
0,040 kg
0,140 kg
0,200 kg
0,050 kg
0,110 kg
3,000 l
3,000 l
0,300 kg
0,150 kg

Atria 3 kg Hunajamarinoitu Kanan
Fileesuikale (1224)
rypsiöljy
päärynä säilyke
persikkakuutio, säilyke
viinirypäle tumma
sipulikuutio, pakaste
jauhettu inkivääri
chilikastike
soijakastike
balsamiviinietikka
kanaliemijauhe
kevytmaito
ruokakerma, 13 %
maissitärkkelys
persilja

RUSKISTA BROILERISUIKALEET öljyssä padan
pohjalla. Pilko päärynä kuutioiksi. Lisää broilereiden joukkoon päärynä- ja persikkakuutiot,
hie-nonnettu sipuli ja halkaistut viinirypäleet.
Lisää mausteet, ruokakerma ja puolet maidosta.
Suurusta loppuun maitoon sekoitetulla maizenalla
ja hauduta 10 minuuttia miedolla lämmöllä.
Lisää joukkoon hienonnettu persilja. Tarjoa täysjyväriisin kera.

1980
Ruokalista oli 1980-luvulla kehittynyt vaihtelevaksi ja useamman viikon
kiertäväksi listaksi, joka takasi oppilaille mahdollisuuden tutustua erilaisiin ruokiin. Tuttujen perusruokien
rinnalle kouluruokailuun ilmestyivät
erilaiset kappaleruoat ja uudet kasvikset sekä hedelmät, kuten kiinankaali
ja kiivi-hedelmä.

Kouluruokamuisto
Eksoottinen hedelmäb
roileri oli
Toinin ehdoton suosikk
i.

” kun koululaiset
ovat vilpittömästi
tyytyväisiä ruokaan,
niin se palkitsee
valtavasti ”
“KOULUSSAMME ITALIANPATA oli suosittua,
olihan siinä lapsille maistuvaa pätkäspaghettia, joka oli sen ajan uutuustuotteita”, hymyilee
Jukka Muranen muistellessaan ala-asteaikojaan Pohjois-Karjalan Pyhäselässä.
Pastaruokien lisäksi Jukan makumuistoihin
ovat koulusta jääneet perinteiset jauheliha- ja
keisarinkeitto, karjalanpaisti sekä toisinaan aterian päätteeksi tarjottu mansikkarahka ja puolukkavispipuuro.
“Kouluruokailussa ovat tärkeitä erilaiset makumaailmat, niin perinteiset kuin modernimmatkin”, hän toteaa.
Työssään tuotekehittäjänä hän arvostaa
kaiken perustana olevia hyviä raaka-aineita ja
niissä erityisesti kotimaisten tuotteiden luotettavuutta, puhtautta ja turvallisuutta, vastuullisuusnäkökulmaa unohtamatta.
”Kun käytetään kotimaisia raaka-aineita,
kannattaa siitä kertoa asiakkaille. Se viestii siitä, että haluamme julkisissakin ruokapalveluissa panostaa laadullisiin asioihin”, hän toteaa.
Markkinoinnista hän vinkkaa ottamaan oppia ravintolamaailman puolelta, jossa ruokaannoksia osataan brändätä paremmin, kuten
tuttuja kotiruokia nostalgisina herkkuina tai
raaka-aineen tuotantotapaa korostaen.
Kouluruokailu on Jukan mielestä kehittynyt
hyvään suuntaan. Nykyisin se nähdään ennen
kaikkea sosiaalisena tapahtumana, jossa suositustenkin mukaan kannustetaan keskusteluun
ja hyvään pöytäkäyttäytymiseen. Myös ruokapalvelujen tuotekehityksessä keskeisessä roolissa olevaa asiakkaan kuulemista on lisätty ja
siihen tullaan panostamaan tulevaisuudessa
entistä enemmän.
“Kouluruoka-annokseen pitää onnistuneesti
yhdistää monta asiaa, kuten raaka-aineen saa-

tavuus, sen hinta ja laatu, nauttittavuus sekä
makumieltymykset. Kun koululaiset ovat vilpittömästi tyytyväisiä ruokaan, niin se palkitsee
valtavasti”, hymyilee Jukka.
Ruoantekijöiden oman ammattiylpeyden
nostamista Jukka toivoisikin lisää, sillä ruokapalveluissa tehdään upeaa ja arvokasta työtä.
“Kun arvostamme itseämme, välittyy se
eteenpäin ja voimme silloin odottaa arvostusta
myös asiakkailta”, Jukka toteaa.

• italianpata •
JUKKA MURANEN
(restonomi (AMK)) tuotekehittäjä,
Servica Ruokapalvelut.
Toiminut urallaan aiemmin
kokkina sekä esimies- ja
suunnittelutehtävissä.

Annoskoko 300 g, 17 annosta,
saanto 5,280 kg
0,700 kg
0,300 kg
0,200 kg
0,150 kg
0,800 kg
		
3,000 l
0,024 kg
0,150 kg
0,015 kg
0,001 kg
0,002 kg
0,001 kg
0,001 kg

spagetti, pätkä, täysjyvä
herne, pakaste
paprikakuutio, pakaste
sipulikuutio, pakaste
Atria 2 kg Kypsä Nauta-sika
Jauheliha (6746)
vesi
lihaliemijauhe
tomaattipyre
suola
valkosipulirouhe
paprikajauhe
oregano, kuivattu
mustapippurirouhe

MITTAA VOIDELTUUN 1/1 65 GN-vuokaan
spagetti, jauheliha, paprika, herne ja sipuli.
Sekoita hyvin. Valmista vedestä, tomaattisoseesta ja mausteista liemi. Kaada liemi vuokaan
ja sekoita tasaiseksi. Kypsennä yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 160 asteessa noin
25–30 minuuttia. Jätä vuoka löysäksi; tiivistyy
säilytyksessä nopeasti.

1990
Uudistetut ruokailusuositukset
ja asiakaslähtöinen ajattelu
rantautuivat kouluruokailuun
1990-luvun aikana. Ruokalistan
uutuuksia olivat erilaiset pastaja broileriruoat. Toisinaan aterialla tarjottiin myös jälkiruokaa.
Erityisruokavalioiden osuus
kouluruokailussa lisääntyi
aiempiin vuosikymmeniin verrattuna.

Kouluruokamuisto
Italianpadan pätkäs
pagetti maistui Juka

lle.

MIRA RAAPPANA
(suurtalouskokki, restonomi
(AMK)), tuotannonsuunnittelija,
Oulun Tuotantokeittiö Oy.

” kun oppilaat
saavat itse
vaikuttaa kouluruokailuun,
maistuu ruoka
paremmin ”
”HERKULLISET KANANKOIVET, joita tarjottiin
riisin ja currykastikkeen kera olivat lempiruokaani ammattikoulussa. Peruskoulusta suosikkiruokani oli monen muun oppilaan tapaan jauheliha-makaronilaatikko, jonka lisäkkeenä oli
lasten makuun sopivaa mehukasta porkkanaraastetta”, muistelee Mira Raappana kouluruokailuaan Kempeleestä ja Oulusta.
”Kipinän ruoka-alaan sain äitini kautta, joka
oli keittiötöissä. Pääsin kerran koulun tet-jaksolla hänen kanssaan päiväkodin keittiölle yhdeksi päiväksi ja siitä jäi mukavat muistot”, Mira
kertoo.
Suurtalouskokin opinnoista valmistuttuaan
Mira aloitti työt päiväkoti- ja kouluruokailun parissa, josta hän on edennyt keittiöapulaisen, kokin ja työnjohtajan tehtävien kautta tuotannonsuunnittelijaksi.
”Opiskeluaika oli mukavaa ja taisin olla aika
tunnollinen opiskelija”, hymyilee Mira. Asiakaspalvelu ja keittiötyö olivat molemmat mieluisia vaihtoehtoja, mutta erityisen kiinnostavaa
oli reseptien testaaminen, joka on osa nykyistä
työtä”, hän toteaa.

Mira pitää tärkeänä kouluruokailun kehittämistä. ”Olen iloinen, kun oppilaat pääsevät työelämäharjoittelujen kautta tutustumaan käytännön keittiötyöhön kuten itsekin aikoinani,
sillä se avartaa heidän näkemystään kouluruokailusta. Lisäksi tavoitteenamme on tehdä
tuotekehityksessä jatkuvaa yhteistyötä koululaisten kanssa ottamalla heidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jossa he pääsevät ennakkoon
maistamaan erilaisia ruokavaihtoehtoja ja arvoimaan niiden soveltuvuutta ruokalistalle”,
kertoo Mira.
Oppilaiden vastauksissa tyytyväisyystekijöinä korostuvat yleensä ruokalistan monipuolisuus ja vaihtelevuus. Toiveruokapäivät ovat
kouluilla säännöllisiä ja suosittuja tapahtumia,
samoin kuin erilaiset teemat, jotka tuovat vaihtelua arkeen. Syksyisten sadonkorjuuviikkojen
koristelun Mira muistaa lämmöllä myös omilta

• broilerinkoivet •
ja ratatouilleriisi
RATATOUILLERIISI

Annoskoko 0,375 kg, 20 annosta,
saanto 7,500 kg
7,500 kg
		

Annoskoko 125 g, 20 annosta,
saanto 2,500 kg

Atria n. 15 kg Marinoitu Broilerin 		
reisikoipi (1519)

0,600 kg
1,000 kg
0,010 kg
1,300 l

täysjyväriisi
Atria 2,5 kg Ratatouille (5989)
kasvisliemijauhe, vähäsuolainen
vesi

MITTAA riisi, Ratatouille ja liemiaines voideltuun vuokaan. Kääntele sekaisin. Lisää neste ja kypsennä yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 170 asteessa noin 30 minuuttia. Lado broilerinkoivet 1/1 65 GN-vuokiin ja kypsennä yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140 astetta noin tunti.
Tarjoa hedelmäisen vihersalaatin kanssa.

Kouluruokamuisto
Miran lempiruokaa oliva
t herkulliset
broilerinkoivet.

kouluajoiltaan. ”Oli hienoa, kun ruokasali oli
laitettu kauniiksi”, hän toteaa.
Kouluruokailussa nykyajan oppilaita kiehtoo valinnanmahdollisuus. Se houkuttelee kokeilemaan rohkeammin uusia makuja ja ruokalajeja.
”Kun oppilaat saavat itse vaikuttaa kouluruokailuun, maistuu ruoka paremmin. Uskonkin, että kouluruokailun tulevaisuutta on yhä
enemmän lisääntyvä yhteistyö oppilaiden
kanssa ja heidän toiveidensa kuunteleminen”,
Mira toteaa.

2000
Kouluateria oli 2000-luvulla kehittynyt monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka perustui ravitsemussuositusten mukaiseen lautasmalliin. Ruokailua
piristivät hauskat ravitsemus- ja ruokaperinteeseen
liittyvät teemaviikot. Kouluruokailun kasvatuksellinen tehtävä korostui ja viihtyisä ruokailutilanne
nähtiin koulupäivässä tärkeänä oppimista tukevana
virkistyshetkenä.

KAISA ISOTALO
(KT), rehtori, kotitalousopettaja, johdon
työnohjaaja, oppi- ja tietokirjailija.

” onneksi oppilaat
ovat kouluruoan
suhteen nykyaikana
tasa-arvoisessa
asemassa ”

”SYÖN JOKA PÄIVÄ KOULUSSA onnellisena,
sillä en jaksaisi ilman kouluruokaa”, hymyilee
Kaisa Isotalo.
”Joskus kiireisinä päivinä saatan syödä lounaan keittiön puolella jakkaralla istuen, sillä
nautin koulukeittiön tunnelmasta. Onhan keittiö paitsi kodin, myös koulun sydän”, jatkaa Kaisa.
Normaalisti päivittäinen lounashetki sujuu
ruokasalin puolella oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa. ”Rehtorin työ on toisinaan
yksinäistä. Yhteisessä pöydässä tulee vahva
tunne, että kuulun porukkaan”, pohtii Kaisa
kouluruokailun sosiaalista merkitystä, jonka
hän muistaa merkityksellisenä erityisesti oppikouluajaltaan.

”Yhdessäolo ja seurustelukäyttäytyminen
olivat kouluruokailussa tärkeitä elementtejä”,
hän kertoo. Kouluruoka oli oppikoulussa maksullista, joten silloin kaikki eivät siihen osallistuneet.
”Työssä käyvät vanhempani halusivat panostaa kouluruokaan, jotta voimia ja energiaa
riitti koulupäiviin. Onneksi oppilaat ovat kouluruoan suhteen nykyaikana tasa-arvoisessa asemassa”, hän pohtii.
Kaisa innostui nuoruudessaan ruoanlaitosta
ja leivonnasta. Samalla heräsi ajatus kotitalousopettajan tutkinnon suorittamisesta. Hänen
isänsä kannusti opintielle sanoen, ettei sellainen yliopistotutkinto koskaan olisi turhaa.
”Neljän aikuisen lapsen äitinä voin todeta, että
isän sanat ovat osoittautuneet todeksi. Loistava
uravalinta”, Kaisa toteaa hymyillen.
Kotitalousopettajan ja rehtorin työn, perheen sekä harrastusten ohella Kaisa on saanut
paljon aikaiseksi. Hän on kirjoittanut peräti 15
ruoka-aiheista oppi- ja tietokirjaa. Kaisan suosituissa resepteissä on oikeutetusti mukana perinteinen hernekeitto, jonka hän kertoo omaksi
kouluruokasuosikikseen.

• hernekeitto •
Kaisan oma ohje 8:lle hengelle
2½ l
500 g
2–3
1		
2 rkl
25
0,5 dl
1–2 rkl
1½ dl
400–500 g

vettä
kuivattuja herneitä
sipulia
valkosipuli
meiramia
maustepippuria
sinappijauhetta
yrttisuolaa
sinappia
Atria 2,5 kg Palvirouhe (8311)

ANNA HERNEIDEN LIOTA kylmässä vedessä 6–24 tuntia. Keitä ne liotusvedessä
pehmeiksi. Sekoita silloin tällöin kypsennyksen aikana ja lisää tarvittaessa
vettä. Lisää kuoritut ja hienonnetut sipulit
ja mausteet. Hauduta kypsäksi. Lisää
kuutioitu kinkku ja kypsennä vielä noin
15 minuuttia. Tarkista maku.

Kouluruokamuisto
Hernekeitto on Kaisan
kaikkien aikojen
kouluruokasuosikki.

”Olen tehnyt vuosien varrella paljon työtä
ja perheellisenä voin todeta, ettei se olisi onnistunut ilman kouluruokaa, josta omatkin lapseni ovat saaneet monta vuotta nauttia”, hän
kertoo.
Vierailut eri maiden kouluihin ovat tuoneet
näkemystä ja kokemusta siitä, kuinka kouluruokailun puuttuessa lapset syövät epäterveellisiä välipaloja tai koululounas jää perheenäitien vastuulle.
Suomalaista kouluruokailua hän pitääkin
monella tavalla kertakaikkisen upeana asiana.
”Voi sanoa, että kouluruokailu on yhteiskunnan
lahja perheille”, Kaisa toteaa.

2010
Nykyajan kouluruokailussa korostuvat
kestävän kehityksen arvot. Ruokalistaa
ovat rikastuttaneet eri maiden ruokakulttuurille tyypilliset ruoat ja raaka-aineet.
Kasvikset ovat vakiinnuttaneet osansa
kouluaterialla ja oppilaat on otettu aktiivisesti mukaan kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen.

MILLA-MAARIA NIEMELÄ
koululainen,
Seinäjoen lyseo.

” olisi mukava päästä
vierailulle vaikkapa
maatilalle ja
tuotantolaitoksiin,
jossa voisi tutustua
elintarvikkeiden
valmistukseen ”

“OLEN AINA TYKÄNNYT kouluruoasta. Nykyiseltä listalta suosikkejani ovat broileripastavuoka ja perinteinen kinkkukiusaus”, toteaa
9-luokkalainen Milla-Maaria Niemelä.
Kouluruoasta puhutaan kavereiden kanssa
paljon ja ruokalistan uutuuksia odotetaan innolla, sillä niitä on mukava päästä maistamaan.
Kouluruoan ja kotitaloustuntien lisäksi hän toivoo, että ruokaan liittyvät aiheet näkyisivät nykyistä enemmän koulun arjessa.
“Olisi mukava päästä vierailulle vaikkapa
maatilalle ja tuotantolaitoksiin, jossa voisi tutustua elintarvikkeiden valmistukseen. Piristäviä olisivat myös vierailevien kokkien luennot ja
tapakasvatukseen liittyvät neuvot”, Milla-Maaria toteaa.
Kokkailusta innostuneena hän seuraa ahkerasti ruokatrendejä katsomalla esimerkiksi
ruoka- ja reseptivideoita YouTubesta.

• KINKKUKIUSAUS •
Annoskoko 260 g, 100 annosta,
saanto 26,000 kg
26,000 kg
		

Atria 2,6 kg Kinkkukiusaus,
laktoositon (6881)

POISTA KANSI ennen kuumennusta.
Kuumenna yhdistelmäuuni, yhdistelmätoiminnolla 140 astetta, kosteus 60 %,
tuotteen sisälämpötila 75 asteeseen.

Kouluruokamuisto
Milla-Maarian suosikk
eihin kuuluu
perinteinen kinkkukiu
saus.

“Eräässä englanninkielisessä videosarjassa lapset testasivat eri maiden kouluruokia
ja arvuuttelivat, missä mitäkin syödään. Siitä
ymmärsi, kuinka erilaista kouluruokailu on
muualla kuin mihin me Suomessa olemme
tottuneet”, pohtii Milla-Maaria.
Omissa kouluruokamuistoissa on eskarin
ihana aurinkokiisseli, joka oli kaikkien lasten
herkkua. Alakoulusta mieleen on jäänyt ystävällinen keittiön väki ja se, kuinka he kannustivat lapsia rohkeasti maistamaan uusia ruokalajeja. Myös kestävästä kehityksestä puhuttiin ja
ruokaa ohjattiin ottamaan vain se määrä, minkä
jaksa syödä.
kouluruokailuun
MillaTulevaisuuden
Maaria toivoisi lisää teemoja, kuten tutustumista eri kulttuurien ruokiin sekä vaihtelevia
tarjoilutapoja, joskus vaikkapa street food
-hengessä. Kavereiden kanssa haaveillaan toisinaan jälkiruoista, samoin erilaiset ateriavaihtoehdot ja ruokaisan salaatin kokoaminen
salaattipöydän antimista olisi mukavaa. Lounashetkeen sopisi toisinaan myös tunnelman
luojaksi musiikki.
“Tärkeintä on kuitenkin hyvä ruoka ja yhteinen ruokailuhetki koulukavereiden kanssa, sillä ruokatunti ja yhdessä syöminen on aina odotettu hetki koulupäivässä”, toteaa Milla-Maaria.

2017-

TULEVAISUUS
Millaista on tulevaisuuden
kouluruokailu? Onko se
kasvatusta ja opetusta,
maistuvia makuja, yhdessä
tekemisen ja syömisen iloa
– vai sitä kaikkea?

RAILI HEININEVA
(KtaO, puutarhuri),
eläkeläinen. Toiminut Atrian
suurkeittiötuotepäällikkönä
ja myyntipäällikkönä.

” on sanottu, että
ruoka-alan kehitys
alkaa suurkeittiöistä
ja se pitää paikkansa ”

“OLEN VUOSIEN AIKANA saanut nähdä, kuinka sydämellään ja sitoutuneesti kouluruoan
tekijät ovat työtään tehneet. Se on varmasti
parhain kouluruokamuistoni”, Raili Heinineva
toteaa hymyillen.
Raili on ollut uranuurtaja Atrian suurkeittiöille ja kouluruokailuun soveltuvien tuotteiden
kehittämisessä.
“Työskentelin ennen Atrialle tuloa EteläPohjanmaan maa- ja kotitalousnaisissa, jossa
järjestimme isojen tapahtumien ruokailuja.
Silloin huomasin, että käyttämiemme kuluttajatuotteiden suurpakkausten lisäksi olisi suurkeittiön käyttötarkoituksiin sopiville tuotteille

tarvetta. Näissä toiveissani olin usein yhteydessä silloiseen Itikkaan, nykyiseen Atriaan”, Raili
kertoo.
Tuotteiden ideoinnista alkanut yhteistyö
johti lopulta siihen, että Raili palkattiin Atrian
ensimmäiseen suurkeittiötuotepäällikön tehtävään vuonna 1989. Sen jälkeen tuotteiston
kehitys lähti käyntiin toden teolla ja sitä on tehty alusta saakka tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
“On sanottu, että ruoka-alan kehitys alkaa
suurkeittiöistä ja se pitää paikkansa”, hän toteaa.
Suurkeittiöiden tarvitsemat ravitsemukseen
ja tuotantoprosessiin liittyvät tuotetiedot ovat
päätyneet kuluttajatuotteisiin asti. Tuotteiden
kehittäminen ravitsemussuosituksia vastaavaksi on lähtenyt ammattikeittiöiden toiveesta
ja tuotantoprosesseja on sen pohjalta jatkuvasti kehitetty hellävaraisempaan ja ravintosisältöä säilyttävämpään suuntaan.
“Kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan kasvoi tuontiruoan yleistymisen myötä, kun asiakkaamme huomasivat kotimaisten raaka-aineiden lisäarvon, kuten jäljitettävyystiedon merkityksen, kertoo Raili. Koko tuotantoketjun hallitseminen aina alkutuotannosta lopputuotteeseen asti on mahdollistanut sen, että tuotteet
voidaan nykyään jäljittää tilalle asti ja tässä Atria on ollut alan edelläkävijä.
Raili muistelee lämmöllä kouluruokailua
paitsi lapsuudestaan, myös työvuosiltaan, jolloin hän sai välillä nauttia koululounasta yhdessä oppilaiden kanssa.

korjaajan broileripata•

•sadon

Annoskoko 125 g, 40 annosta, saanto 5,000 kg

“Oli aina hieno tunne, kun asiakkaan kanssa
yhteistyössä kehitetty ruoka oli lopulta lasten
lautasilla ja he söivät sitä hyvällä ruokahalulla”, Raili muistelee iloisena. Yksi suosikeista
oli kouluruokailuun kehitetty sadonkorjaajan
broileripata.
Hän toivoisi nykyisen positiivisen kehityksen
vireen jatkuvan tulevaisuudessakin, sillä kouluruokailu on lasten ja nuorten koulupäivään
oleellisesti kuuluva asia. ”Ruoan pitää olla
terveellistä ja syömään houkuttelevaa. Siksi
kouluruoassa maku on ihan ykkösasia”, Raili
toteaa.

2,000 kg
		
1,200 l
0,400 kg
0,400 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,100 kg
0,400 kg
0,040 kg
0,002 kg
0,020 kg

Atria 2 kg Kypsä Miedosti Suolattu
Broilerin Paistisuikale (6640)
vesi
paprikasuikale
porkkanasuikale
sipulikuutio
purjokuutio
lehtiselleriviipale
tomaattimurska
maissitärkkelystä
rakuuna
suola

LAITA 1/1 65 GN-vuokaan kanan paistisuikaleet,
kasvikset suikaloituna/viipaloituna ja neste.
Hauduta yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla
140 asteessa, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Lisää
suuruste tasaisesti vuokaan. Hauduta, kunnes
sakenee. Sekoita ja mausta. Tarkista maku. Tarjoa
täysjyvä- tai ruisriisin tai kaurasuurimon kera.

Kouluruokamuist
o
Railin suosikki ol
i kouluruokailuun
kehitetty sadonk
orjaajan broilerip
ata.

UUDET RUOKAOHJEET
Tähän päivään tuodut lapsuuden reseptit ovat
kiehtova yhdistelmä perinteistä ja modernia
makumaailmaa. Tutustu meille kaikille tuttuihin
kotimaisiin perinneruokiin, jotka on päivitetty
2000-luvulle.

kaalikääryleet
Annoskoko 87 g, 100 annosta,
saanto 8,700 kg
8,700 kg

•kaalikäärylee t•

Atria 2 kg Kaalikääryle
87 g/ kpl (5849)

KUUMENNA kaalikääryleet yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140
asteessa, kosteus 40 %, tuotteen
sisälämpötilaan 75 astetta noin 20–30
minuuttia.

broilerinakit
Annoskoko 185 g, 20 annosta,
saanto 3,700 kg
2,000 kg

Atria 3 kg Kuoreton
Broilerinakki 28 g (7309)

Salsa:
0,800 kg
0,800 kg
0,100 kg
0,002 kg
0,001 kg

Atria 2,5 kg Ratatouille 		
(5989)
tomaattimurska
punasipuli, hienonnettu
chilimausteseos,
mieto/keskivahva
savupaprikajauhe

Lisäksi Atria 4 kg Perunasose
laktoositon (6876)

•broilerinakit•

KUUMENNA nakit. Sekoita salsan
ainekset ja kuumenna, jotta mausteet
antavat makua. Älä keitä. Salsan voi tarjota joko lämpimänä tai jäähdytettynä.

aa

ja ratatouillesals

makkarakupit
Annoskoko 125 g, 20 annosta,
saanto 2,500 kg
1,500 kg
1,000 kg

Atria Hiillos 1,5 kg
Makkarapihvi 75 g (7009)
sinappijuurekset
kaali-omenaraaste

LAITA makkarat 1/1 65 GN-vuokaan ja
paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 5 minuuttia, että
makkarapihvit nousevat kupille. Lisää
sinappijuurekset kuppiin ja loppukuumenna yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla. Tarjoa Atria 4 kg Perunasose
laktoositon (6876) sekä kaali-omena
raasteen kanssa.

sinappijuurekset

•makkarakupit•

Annoskoko 100 g, 50 annosta,
saanto 5,000 kg
5,000 kg
0,100 l
0,050 kg
0,040 kg

Atria 2,5 kg Säräjuuresainekset (5968)
rypsiöljy
täysjyväsinappi
juokseva hunaja tai
vaalea siirappi

KAADA Säräjuurekset voideltuun 1/1
65 GN-vuokaan. Sekoita öljy ja kokojyväsinappi. Kaada sinappiöljy vuokaan ja
sekoita kevyesti. Viimeistele pinta hunajalla tai vaalealla siirapilla. Kuumenna
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla
250 asteessa noin 10 minuuttia.

tortillat chili con carne
Annoskoko 190 g, 25 annosta, saanto 4,750 kg

0,500 kg
1,000 kg

täysjyväriisi
Atria 2 kg Kypsä Naudan
0 Jauheliha (6719)
0,200 kg
sipulikuutio, pakaste
0,600 kg
paprikasuikale, pakaste
0,020 kg
valkosipuli, murska
chilimausteseos, mieto
0,002 kg
0,001 kg
mustapippuri, rouhittuna
0,200 kg
kidney papuja, säilyke
0,800 kg
tomaattimurska
1,500 l
vesi
lihaliemijauhe,
0,015 kg
vähäsuolainen
juustoraaste, mozzarella
0,200 kg
			
Tarjoiluun tortillalettuja, vihersalaattia ja
kermaviiliä.
MITTAA riisi, liha, mausteet ja neste
voideltuun 1/1 65 GN-vuokaan. Sekoita.
Paista yhdistelmäuunin yhdistelmä-

toiminnolla 160 asteessa noin 45 minuuttia. Tarjoile tortillalettujen täytteenä.
Lisäksi vihersalaattia suikaleena sekä
kermaviiliä.

pestocoleslaw
Annoskoko 45 g, 50 annosta,
saanto 2,300 kg
1,500 kg
0,400 kg
0,250 l
0,150 kg

valkokaali, raasteena
porkkana, raasteena
omenamehu
pestokastike

SEKOITA raasteet ja mausteet hyvin
keskenään. Anna makujen tekeytyä
kylmässä ennen tarjoilua.

•pestocoleslaw•

•chili con carne•

•jauhelihapaistos•

kreikkalainen jauhelihapaistos
Annoskoko 250 g, 20 annosta, saanto 5,000 kg

1,600 kg
1,000 kg
1,125 kg
0,200 kg
0,050 kg

peruna-sipulisekoitusta,
pakaste
Atria 2 kg Kypsä Naudan
0 Jauheliha (6719)
Atria 2,5 kg Ratatouille 		
(5989)
fetajuusto, kuutio
oliivi, kivetön, musta

0,020 kg
0,001 kg
0,001 kg
0,010 kg
0,005 kg

lihaliemijauhe,
vähäsuolainen
mustapippuri, rouhittu
oregano, kuivattu
sokeri
suola

Pinnalle:
0,150 kg

juustoraaste, mozzarella

Liemi:
1,200 l
0,025 kg

vesi
maissitärkkelys

MITTAA ainekset voideltuun vuokaan.
Sekoita liemen ainekset keskenään ja

kaada vuokaan. Ripottele juustoraaste
pinnalle. Kypsennä yhdistelmäuunin
yhdistelmätoiminnolla 170 asteessa
noin 40 minuuttia.

lohi-porkkanapihvit
tsatsikidippi, perunasose
Annoskoko 155 g, 15 annosta,
saanto 2,325 kg
1,500 kg

Buffet 4 kg Kypsä Lohiporkkanapihvi 52 g
pakaste (6527)

Tsatsikidippi:
0,300 kg

•veriletut•
ja puolukkahillo

0,001 kg
0,002 kg
0,020 kg
0,010 l
0,500 kg

kurkku, raastettuna
tai kuutiona
suola
sokeri
tilli, hienonnettuna
sitruunamehu
turkkilainen jogurtti

Lisäksi Atria 4 kg Perunasose
laktoositon (6876)
SEKOITA tsatsikidipin ainekset ja
anna maustua kylmiössä muutaman
tunnin ajan. Lado lohipihvit jäisinä tai
vähän sulaneina voideltuun 1/1 40
GN-vuokaan. Kuumenna pihvit yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 175
asteessa noin 20 minuuttia. Tarjoile
tsatsikidipin ja perunasoseen kanssa.

orkkanapihvit•

•lohi-p

•lihapull at•

lihapullat ligurian tyyliin
Annoskoko 320 g, 20 annosta, saanto 6,400 kg
2,000 kg
4,000 kg
0,200 l
0,220 kg

Atria 2,8 kg Lihapyörykkä
n. 20 g (5748)
Atria 4 kg Perunasose 		
laktoositon (6876)
ruokakerma/maito
valmis pestokastike

aseessa noin 10 minuuttia (sisälämpöön 75 astetta).
KUUMENNA perunasose pakkauksen ohjeen mukaan. Kun muusi on
valmista sekoita joukkoon kuumennettu neste sekä pestokastike.

Lisäksi emmental-juustoraastetta.
KAADA lihapyörykät voideltuun 1/1
65 GN-vuokaan. Kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 130

Tarjoile pestomuusin ja pyöryköiden
kanssa juustoraastetta.

slaavilainen lihapata
Annoskoko 190 g, 20 annosta, saanto 3,800 kg
2,000 kg
0,010 kg
0,002 kg
0,001 kg
0,250 kg
0,200 kg

Atria 2 kg Kypsä Viljaporsaan E Suikale (6750)
suola
mustapippuri, rouhittu
viherpippuri, murskattu
maustekurkku, kuutioina
purjosipuli, pakaste

Kastike:
1,000 l
0,400 l
0,030 kg
0,010 kg

MITTAA voideltuun 1/1 65 GN-vuokaan
lihat ja mausta suolalla sekä pippureilla.
Lisää maustekurkut ja purjo. Sekoita
liemen ainekset ja kaada vuokaan.
Valuta pinnalle hunajaa ja hienonnettua
persiljaa. Kypsennä yhdistelmäuunin
yhdistelmätoiminnolla 160 asteessa
noin 30 minuuttia. Tarjoile keitettyjen
perunoiden kanssa.

ruokakerma, laktoositon
vesi
lihaliemijauhe,
vähäsuolainen
sinappi, mieto

Pinnalle:
0,040 kg
0,030 kg

juokseva hunaja
persilja, hienonnettu

Lisäksi keitettyjä perunoita.

•lihapata•

•keisarinkeitto•

keisarinkeitto
Annoskoko 290 g, 100 annosta, saanto 29,300 kg
6,000 kg
0,030 kg
1,000 kg
0,150 kg
4,000 kg
8,000 l
0,100 kg

Atria 2 kg Kypsä Naudan
0 Jauheliha (6719)
öljy
sipuli
tomaattisose
Atria 4 x 1 kg Porkkanapyree (5405)
vesi
kasvisliemijauhe,
vähäsuolainen

4,000 kg
5,000 kg
1,000 kg
0,015 kg
0,010 kg
0,010 kg
0,015 kg

perunasuikale, pakaste
suikalejuures, pakaste
porkkanasuikale, pakaste
suola
mustapippurirouhe
sokeri
persilja

LAITA pataan öljy, kuumenna. Lisää
tomaattisose ja sipuli, freesaa. Lisää

porkkanapyree, vesi ja mausteet. Kiehauta. Lisää suikalejuurekset, peruna
ja jauheliha, kuumenna. Tarkista maku
ja koristele hienonnetulla persiljalla
ennen tarjoilua. Tarjoa sämpylän ja
tuorepalan kanssa.

•perunasosekeitto•

aasialainen bataatti-perunasosekeitto
Annoskoko 200 g, 10 annosta, saanto 2,000 kg
1,000 kg
0,500 l
0,500 kg
0,015 kg
0,001 kg
0,001 kg
0,020 l

Atria 2,5 kg Bataattinen 		
Peruna-aines (5957)
vesi
kookosmaito
kasvisliemijauhe,
vähäsuolainen
kurkuma
inkivääri, jauhettu
limen tai sitruunan mehu

Lisäksi:
0,200 kg
0,010 kg

raejuusto
tuore korianteri tai persilja

MITTAA keiton ainekset pataan ja
kiehauta sekoitellen. Tarjoile yrttiraejuuston kanssa.

itämainen broileri-makaronilaatikko
Annoskoko 225 g, 20 annosta, saanto 4,500 kg
0,800 kg
1,000 kg
0,200 kg
0,030 kg
0,010 kg
0,002 kg

täysjyvämakaroni
Atria 2 kg Kypsä Broilerin
Jauheliha (6641)
sipulikuutio, pakaste
kanaliemijauhe,
vähäsuolainen
suola
mustapippuri, rouhittu

Liemi:
2,000 l
1,000 l

maito
kookosmaito

0,200 kg
0,060 kg

kananmuna
punainen currytahna

Tarjoiluun makeaa chilikastiketta

MITTAA raaka-aineet munamaitoa
lukuun ottamatta voideltuun 1/1 65
GN-vuokaan. Sekoita munamaito ja
kaada vuokaan. Kypsennä yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 160
asteessa noin 40 minuuttia.

•makaronilaatikko•

ATRIA SUOMI OY, PL 900, 60060 ATRIA
Vaihde puh. 020 472 8111, fax 010 316 0102
Food Service -myynti 010 316 8712, 0800 198 500
atria.fi/ammattilaiset

