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RUOKAKURSSIT 2023

Hapanjuurileivonta

Kiinnostaako vehnäjuurella tehtävä
hapanjuurileivonta, mutta et ole uskaltanut
kokeilla. Tule kurssille ja opetellaan
hapanjuurileivonnan saloja ja niksejä
yhdessä, jonka jälkeen pääset itsekin
vauhtiin, mutta varo hapanjuurileivonta on
todella koukuttavaa!

Sushia kahdella tavalla

Tykkäätkö syödä sushia? Olisiko myös
mukava itse tai ystävien kanssa viettää
sushi-ilta tehden ja nauttien. Kurssiltamme
saat vinkit niin perinteisen japanilaisen
sushin tekemiseen kuin tuunattuun
suomiversioonkin.

Isoäitien herkut

Näitä erilaisia herkkuja isoäitimme ovat
valmistaneet, ja nyt on mahdollisuus
päästä  tutustumaan mummojen
reseptiikkaan ja tuoda ne osaksi tätä
päivää!

Välimeren ruokaa

Kurssilla valmistamme välimeren alueen
ruokia ja harjoittelemme itse tuorepastan
tekoa. 

Villiyrtti-kurssi

Kurssilla tutustumme muutamaan tavalliseen
villiyrttiin ja opettelemme hyödyntämään niitä
ruuanlaitossa.

Pitsakurssi

Pitsa on monien lemppari. Mutta kuuluuko sen
pohjan olla ohut vai paksu, entä pitääkö
täytteitä olla runsaasti vai onko kuitenkin vähän
parempi? Pitsakurssilla valmistamme erilaisia
pitsoja jokaiseen makuun ja etsimme niitä
täydellisen pitsan elementtejä.

Kekri kurssi

Suomessa juhlitaan syksyisin usein halloweenia,
joka ei ole ollut kulttuurissamme pitkään.
Kuitenkin kekri on omaa perinnettämme.
Haluaisitteko elvyttää yhdistyksessänne tai
kylällänne kekriperinnettä ja samalla korostaa
kotimaisten raaka-aineiden monipuolista käyttöä
ruuanlaitossa. Kekriruokakurssilla tutustumme
kekri-perinteeseen ja valmistamme kekrin ajan
ruokia. 

Monipuoliset
palvelumme

Neuvontamme perustuu suomalaisiin
ravitsemussuosituksiin. Arvostamme
lähiruokaa, kotimaista elintarvikeketjua ja
kestäviä ruokavalintoja.

Tarjoamme ruokakasvatukseen liittyvää
koulutusta ja palveluja, erilaisia luentoja etänä
ja läsnä, tapahtumien kahvi- ja
muonituspalvelua sekä ruokakursseja
yhdistyksille ja yrityksille. 


