Välipalalla
on väliä
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Lukijalle

VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ -ruokaohjekilpailun
ALLE 17-VUOTIAIDEN SARJA

Tämä esite on valmistettu osana Arktiset Aromit ry:n koulumarjahanketta.
Vajaan vuoden mittainen hanke saa rahoituksensa maa- ja metsätalousministeriöltä Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman suosituksesta
(SRE).
Koulumarjahanke toteutti valtakunnallisen välipalakilpailun, jonka tavoitteena oli koota uusia, maukkaita ja terveellisiä välipalaohjeita. Kilpailussa korostettiin marjojen käyttöä terveellisen ruokavalion osana. Vaikka metsämarjat
ovat osa perinteistä suomalaista ruokakulttuuria, ne ovat elintason kasvun
myötä usein jääneet vähälle huomiolle kodeissa ja koulujen ruokalistoilla.
Nyt metsämarjat ovat kuitenkin tulossa uudelleen suosioon. Maailmalla ja
Suomessa tehdyt lukuisat tutkimukset osoittavat marjojen erinomaiset vaikutukset ihmisen terveyteen. Marjat ovat parhaita polyfenolien ja hyviä vitamiinien, kivennäisaineiden ja kuidun lähteitä. Ja kuka voisikaan vastustaa
marjojen aitoa, Pohjolan kesäauringon kypsyttämää makua?
Kiinnostusta luonnontuotteiden hyödyntämiseen on hyvä herätellä jo varhain. Marjaretket ja marjojen käyttö ruoanvalmistuksessa ovat elämyksiä, ja
opettavat lapsia ja nuoria arvostamaan ruokaa enemmän, kun he itse pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan ruokaketjun toimintaan. Metsämarjoilla
on pieni hiilijalanjälki ja ne ovatkin ekologisesta ruoasta kiinnostuneen maukkain ja terveellisin vaihtoehto!

1. palkinto
Marjarahka ja
omatekoinen mysli

(4:lle)
Isa Salminen ja Ilona Siltanen

Toivomme, että opettajat lisäävät metsämarjoihin ja muihin luonnonantimiin
liittyvää opetusta kouluissa ja viestivät terveellisen ja maistuvan ravinnon
merkityksestä myös vanhempainilloissa, aamunavauksissa jne. Tämä valmistamamme esite on yksi apuväline tuossa kokonaisuudessa. Muuta luonnontuotteisiin liittyvää aineistoa löydätte mm. Arktiset Aromit ry:n kotisivujen
aineistoluetteloista sekä ekstranetin opettajille kohdennetusta opetusaineistoista.

Rahka:
1 tlk rahkaa
1 dl
maustamatonta jogurttia
3 dl
mansikoita ja mustikoita
2 rkl sokeria
½ tl
vanilliinisokeria

Arktiset Aromit ry

Mysli:
½ dl
½ dl
1 dl
2 rkl
2 rkl

www.arktisetaromit.fi

Välipalaohjeista saat gluteenittoman, kun korvaat vehnäjauhot gluteenittomalla jauhoseoksella tai esim. riisijauholla. Käytä kauratuotteina puhdaskauraa. Leseiden ja vehnänalkioiden tilalla voit käyttää puhdaskaurarouhetta, tattarilesettä tai sokerijuurikashiutaleita.
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kaurahiutaleita
pähkinöitä rouhittuina
kuivattua marja-hedelmäsekoitusta hienonnettuna
auringonkukansiemeniä
kauraleseitä

1. Sekoita rahkan ainekset keskenään ja jaa neljään annosmaljaan.
2. Sekoita myslin ainekset ja koristele rahka marjoilla ja myslillä.
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2. palkinto Rukiiset marjarullat

Nella Äyräväinen, Vilja Mihalovsky, Meeri Toivanen, Julia Nuutinen
4 kpl
n. 1 dl
n. 1 dl
1½- 2 rkl
maitoa tai

leveitä hapankorppuja
maustamatonta tuorejuustoa
marjoja (mustikoita, puolukoita, vadelmia)
sokeria
vettä kostutukseen

1. Sekoita tuorejuusto, marjat ja sokeri kulhossa keskenään.
(huom. jos käytät pakastettuja marjoja, älä laita sulamisnestettä
joukkoon)
2. Liota korppuja nesteessä hetki, kunnes ovat taipuisia.
3. Taputtele talouspaperilla kuivaksi.
4. Levitä marjaseosta korpuille ja rullaa korput löysähkölle rullalle.

3. palkinto
Myslipuikot marjadipissä
Ida-Auroora Tervo

Myslipuikkoja (n.12kpl):
1 ¼ dl
kaurahiutaleita
vajaa 1 dl kauraleseitä
1 dl 		
vehnä- tai spelttijauhoja
2 tl 		
sokeria
½ tl 		
vaniljasokeria
1 tl 		
leivinjauhetta
vajaa ½ dl öljyä
¾ dl 		
siirappia
3 rkl 		
vettä
½ dl 		
rusinoita
1 dl 		
pähkinäsekoitusta
Marjadippi:
1 prk
vispikermaa (200 tai
			
250 ml riippuen valmistajasta)
1 prk
kermaviiliä
8 dl 		
marjoja
2 rkl 		
sokeria
(½ tl vaniljasokeria)
1. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
2. Sekoita kaurahiutaleet, kauraleseet,
vehnäjauho, sokeri, vaniljasokeri ja leivinjauhe kulhossa keskenään.
3. Lisää öljy, siirappi, rusinat ja vesi. Sekoita.
4. Murskaa pähkinät tasaiseksi rouheeksi ja sekoita massan joukkoon.
5. Muotoile taikinasta n.10 cm:n mittaisia ja hieman sormea paksumpia
puikkoja.
6. Paista 200 asteisessa uunissa 5–7 minuuttia.
7. Valmista marjadippi: Vatkaa vispikerma ja lisää muut aineet.
8. Laita dippi annoskulhoihin ja tökkää viereen myslipuikot.
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VÄLIPALALLA ON VÄLIÄ -ruokaohjekilpailun
AIKUISTEN SARJA

2. palkinto Tuhti ruistoast puolukalla
(annoskoko sovitettavissa vapaasti) (maidoton)
Teea Kortetmäki
ruisleipäviipaleita
puolukkahilloa
kylmäsavutofua
marinoituja tai paahdettuja valkosipulinkynsiä

1. palkinto
Ruis-marjavaahto

1. Paahda ruisleipäviipaleet.
2. Asettele päälle parin millin siivuiksi viipaloitua kylmäsavutofua.
3. ”Voitele” tofu puolukkahillolla ja laita päällimmäiseksi
viipaloituja valkosipulinkynsiä makusi mukaan.
Mikäli haluat tehdä eväsleipiä, laita täytteitä enemmän
ja toinen paahdettu leipäviipale päällimmäiseksi.

(4:lle) (maidoton)
Taina Simpanen
5
2
2
2
1

dl
dl
dl
dl
dl

kiehuvaa vettä
ruissihtijauhoja
mustikoita
mustaherukoita
sokeria

1. Sulata marjat tarvittaessa esim. lämpimässä vesihauteessa
sen aikaa kun valmistat ruisvaahdon.
2. Keitä vettä vedenkeittimessä. Mittaa 5 dl kiehuvaa vettä
vatkauskulhoon. Vatkaa joukkoon sähkövatkaimella 2 dl
ruissihtijauhoja. Jatka vatkaamista kunnes vaahto vaalenee ja
jäähtyy. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa, noin 5 min.
3. Soseuta marjat, lisää sokeri ja yhdistä vaahtoon.
Jatka vatkaamista vielä hetki.
4. Tarjoa sellaisenaan tai kullekin sopivan ”maidon” kanssa.
Annoksesta riittää useammallekin kuin neljälle. Pienemmän
annoksen vaahdottaminen on hankalaa.
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3. palkinto
Kesäinen raekuuro

Voimapatukat

(1 annos) (luontaisesti gluteeniton)
Sonja Haapakoski
1 dl vaniljajogurttia
½ dl raejuustoa
½ dl puolukoita
½ dl vadelmia
½ dl juolukoita tai mustikoita
(1 tl nokkosensiemeniä)
Sekoita kaikki aineet keskenään ja nauti helposta sekä nopeasta
välipalasta.

(n. 16 kpl) (maidoton)
Fitore Latifi, Ida Tahkolahti ja Theo Tikander
1 dl 		
50 g 		
5 dl 		
2 dl 		
1 dl 		
1 dl 		
½ dl 		
1½ dl
1½ dl
½-1 tl

rusinoita
kuivattuja marjoja
kaurahiutaleita
maissihiutaleita
kauraleseitä
auringonkukan- tai kurpitsansiemeniä
seesaminsiemeniä
kuumaa vettä
hunajaa
meri- tai ruususuolaa

1. Hienonna marjoja ja rusinoita pienemmiksi isolla veitsellä
tai monitoimikoneen leikkuuterällä.
2. Yhdistä kuivat aineet suuressa kulhossa.
2. Sekoita vesi, hunaja ja suola keskenään ja lisää seos
kuiviin aineisiin. Sekoita seos rakeiseksi massaksi.
3. Ota taikinasta haluamasi kokoisia paloja ja muotoile ne
litteiksi patukoiksi.
4. Kiedo patukat voipaperiin. Säilytä jääkaapissa.
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Mielihyvää makuhermoille
Virtaa ajatuksille

Välipalalla
on väliä

Polttoainetta keholle
Suojaa soluille
Hyvinvointia vatsalle

AIVOT
-

kala ja kalaöljyt
marjat
kasvikset
pähkinät, siemenet
kasviöljyt
täysjyväviljatuotteet
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a Pysyt vireänä
AIVOT

a

KEHO

SUOLISTO
SUOLISTO

Syötävää silmille

-

täysjyväviljatuotteet
marjat, kasvikset, hedelmät
hapanmaitotuotteet
hapatetut kasvikset

aSuolisto toimii ja voit hyvin

Rakennuspalikoita
elimistölle
Ilmettä iholle
Latausta vastustuskyvylle
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Koosta ateriasi niin, että
se sisältää jokaista väriä.
Näin ruokit aivoja, kehoa
ja suolistoa!
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Herkku-pommi

(4:lle) (maidoton)
Markus Hämäläinen, Sami Tuomennoro, Pyry Jokinen, Jony Vesilahti
4 dl riisi- tai soijamaitoa
4 dl tofujäätelöä
4 dl marjoja (voit vaihdella mieltymysten ja vuodenajan mukaan)
½ dl kaurahiutaleita
½
banaania
2 rkl vehnänalkioita
(sokeria tai hunajaa)
1. Sekoita kaikki ainekset sekaisin
sauvasekoittimella.
2. Tarkista maku, lisää makeutta, jos tarvitsee.
3. Kaada annosmaljoihin, koristele marjoilla
ja vehnänalkioilla.

Mustaherukkamaljat

(4:lle) (maidoton, luontaisesti gluteeniton)
Hilpi Linjama
2 dl kevyesti sokeroitua mustaherukkasurvosta
2
banaania
½ dl auringonkukansiemeniä

Värikäs pirske
(1:lle) Ritva Anttonen
1 dl
½ dl
1 dl
1 rkl

piimää/ maitoa/ kauramaitoa
porkkanaraastetta
tuoreita/pakastettuja marjoja
kauraleseitä

1. Soseuta ainekset sauvasekoittimella
ja kaada juoma lasiin.
2. Ripottele päälle kauraleseitä.

Marjakaakao
(4:lle) Kirsti Eskelinen
4 dl 		
2 dl 		
2 dl 		
2 rkl		
4 rkl		
1-2 rkl

vähärasvaista kookos- tai lehmänmaitoa
mustikoita
mansikoita tai 1 dl mansikkasosetta
kauralesettä
kaakaojuomajauhetta
juoksevaa hunajaa tai sokeria

1. Sekoita kaikki ainekset sauvasekoittimella tai
tehosekoittimessa tasaiseksi juomaksi.

1. Soseuta banaanit ja mustaherukat, lisää auringonkukansiemenet.
2. Annostele jälkiruokamaljoihin tai laseihin.
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Syksyn herkkuspotti

Auringonpilkkuja

(4:lle) Emmi Moilanen ja Arbnora Sylejmani

(3:lle) (maidoton, luontaisesti gluteeniton)
Kirsti Eskelinen

1 prk vaahtoutuvaa vaniljakastiketta
250g maitorahkaa
n. 1 dl sokeria
n. 1dl kauraleseitä
4 dl 		 karpaloita ja vadelmia survottuna
½ dl 		 vehnänalkioita
koristeluun karpaloita ja vadelmia

1 		
2 rkl 		
3 dl 		
3 dl 		
2-3 rkl

1. Kuori ja raasta porkkana hienoimmalla
terällä tai hienonna teholeikkurilla.
2. Sekoita ainekset tehosekoittimessa tai
sauvasekoittimella.

1. Vatkaa vaniljakastike vaahdoksi ja lisää
siihen rahka, sekoita.
2. Lisää seokseen muut aineet ja sekoita
kevyesti (tai voit myös annostella ainekset
tarjoiluastiaan kerroksittain).
3. Jaa jälkiruoka-astioihin, koristele marjoilla.

Oodi omenasadolle

(4:lle) (maidoton, luontaisesti gluteeniton)
Teea Kortetmäki
2 dl omenasosetta
2 dl puolukkasurvosta
3 dl soijajogurttia
1 dl erilaisia siemeniä: esim. auringonkukan-,
		 kurpitsan- ja hampunsiemeniä
½ tl kanelia
makeutusta maun mukaan
1. Sekoita ainekset, lisää makeutusta
makusi mukaan
2. Koristele hyppysellisellä siemeniä ja nauti.
Vinkki: käytä makeutukseen vaniljasokeria tai lisää hieman vaniljauutetta!
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keskikokoinen porkkana (60 - 70 g)
pellavasiemenrouhetta
puolukoita (tai punaherukoita)
omenatuoremehua
juoksevaa hunajaa tai sokeria

Pirteä terveyspommi
(4:lle) Jenni Soininen
1l
maustamatonta rasvatonta jogurttia
4 dl mustikoita, vadelmia, lakkaa tai
mansikoita tai näiden sekoitusta
½ dl kotitekoista marjamehua laimentamattomana
½ dl lesesekoitusta (kaura-ruis-vehnä)
½ dl marjamysliä
3 rkl juoksevaa hunajaa
2 rkl kylmäpuristettua kasviöljyä
(rypsi- tai hampunsiemenöljyä)
2 rkl pellavansiemenrouhetta
1. Sekoita ainekset tehosekoittimessa tai
sauvasekoittimella tasaiseksi.
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Arktiset Aromit ry
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
puh. (08) 6155 5590, fax (08) 6155 5592
info@arctic-flavours.fi
www.arktisetaromit.fi

Esitteen julkaisemista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö
Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman SRE:n suosituksesta.
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