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Aihe
Tavoitteet

Kohderyhmä
ja koko
Ajankohta,
aikamäärä
Tarvikkeet

Valmistelut

Ohjelma ja
aikataulu
0–10 min

10 min–1h 10
min

7.luokan kotitaloustunti retkiolosuhteissa
 ruoanlaitto retkioloissa
 luonnon ravintokasveihin tutustuminen
 luonnosta nauttiminen
7. luokan kotitalousryhmä, 22 oppilasta
Touko–syyskuu, kesto 3 tuntia. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä
osallistuu kahteen osioon, joiden kesto on 1 h. Ruokailu ja loppusiivous 45 min.
 ruoka-aineet 22 hengelle
 tulen sytytysvälineet
 leikkuulauta
 5 veistä kuorimiseen ja pilkkomiseen
 5 astiaa juuresten pesua varten
 foliorulla
 2 leivontakulhoa
 kuumaa vettä termospullossa
 iso astia ruuan säilytystä varten
 22 mukia
 talouspaperia
 jokamiehenoikeudet -kuvakortit
 luuppeja kasvien lähempään tarkasteluun
 ensiapulaukku
 wc-paperirulla
 käsidesinfektointiaine
 merkkausnauha
 vihellyspilli
 ruokatavaroiden pakkaus
 kuljetus Kerovuorelle
 kerättävien luonnonyrttien kasvupaikkojen etsiminen
1. Aloitus
 Saapuminen Kerovuorelle ja päivän ohjelman esittely.
 Oppilaiden jakaminen kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä jää laavulle laittamaan ruokaa opettajan johdolla, toinen ryhmä lähtee toisen opettajan mukaan vierailemaan Kerovuoren päällä.
 Kesto 10 min, paikkana Kerovuoren parkkipaikka.
OSIO I RUOANLAITTO LAAVULLA
 Keittiöryhmä I(11 henkeä) hoitaa esivalmistelut: kuorii ja pilkkoo juurekset nyyttejä
varten, valmistaa sämpylätaikinan ja tekee nuotiotulet. Lisäksi tikkujen vuoleminen
sämpylöiden paistamista varten.
 Mahdollisuuksien salliessa ohjelmassa myös kalan laittoa nuotiokalaksi.
 Keittiöryhmä II (11 henkeä) kypsentää nyytit, paistavat tikkusämpylät, valmistavat
nuotiokahvit ja teet sekä kattavat pöydän. Lisäksi siivoavat ja pakkaavat tavaroita
valmiiksi ennen ruokailua.
1. Ruuanlaitto
 Juuresten peseminen, pilkkominen, maustaminen ja kääriminen nyytteihin. Juurekset: esimerkiksi lanttu, porkkana, punajuuri, nauris, peruna, sipuli.
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Tikkupullan paistaminen nuotiolla. Ainekset: vehnäjauho, kuivahiiva, suola, lisänä
voi olla maitojauhoa, kaurahiutaleita, porkkanaraastetta.
Villiyrttisalaattia varten voi varata tomaattia ja kurkkua. Luonnosta löytyviä aineksia
ovat mm. maitohorsma, suolaheinä, käenkaali, vuohenputki, voikukka, koivun lehdet ja kuusenkerkät.
Keittöryhmä I: Kaksi vapaaehtoista paria tekee taikinan, kaksi paria vastaa nyyteistä.
Yksi pari vastaa nuotion sytyttämisestä ja tikkujen vuolemisesta. Muut valmistelutyöt jaetaan lisätehtäviä kaipaaville tai innokkaille.
Keittiöryhmä II: Kolme paria vastaa taikinan paistamisesta, yksi pari kypsentää nyytit
ja valmistaa villiyrttisalaatin luonnosta löytyvistä antimista, yksi pari kattaa pöydät
sekä valmistaa kahvit ja teet. Siivoukseen osallistuvat kaikki.
(Nuotiokalan paistaminen liedellä/ritilällä/hiilloksella/nyyttien sisällä.)

Reseptit
Juuresnyytit (4 annosta)
3
perunaa (esim. rosamunda)
3
porkkanaa
1 pala lanttua
1 pala juuriselleriä
1-2
punajuurta
öljyä
suolaa, pippuria
Pese perunat huolellisesti ja kuori muut juurekset. Leikkaa noin sormen paksuisiksi viipaleiksi. Laita viipaleet kuppiin, lorauta päälle öljyä, ripottele suolaa ja pippuria. Sekoita.
Jaa juurekset nyytteihin ja paista nuotiolla 20–30 minuuttia juuresviipaleiden paksuudesta riippuen.
Tikkusämpylä (tee 2 – 3 annosta)
3 dl
vettä
3-4 dl
maitojauhetta
50 g
hiivaa
1 tl
suolaa
1 dl
voisulaa
n.10 dl vehnäjauhoja
Liota kädenlämpöisen veden joukkoon maitojauhe ja hiiva. Lisää sokeri, suola ja voisula.
Alusta jauhot taikinaan. Taikinasta voi leipoa tikkupullia heti ilman taikinan kohottamistakin. Kohottaminen tekee pullista pehmeämpiä. Leivo taikinasta ohuita nauhoja. Kääri
taikinanauhat tikkujen ympärille. Kypsennä tikkupullat lähellä hiillosta käännellen vartaita, kunnes pullat ovat pinnalta ruskeita.
Nuotiokala
ahventa tai muuta kalaa 22 hengelle (200 g/hlö)
maustamiseen suolaa ja pippuria
Perkaa kalat ja mausta. Aseta ritilälle kypsymään 5-10 min. Mausta suolalla ja pippurilla.
Nuotiokahvit –ja tee
vesi
kahvijauhe (pannujauhatus)
teepusseja/irtoteetä
Keitä vesi. Lisää tarvittava määrä kahvijauhetta (1 mitta kuppia kohti). Aseta pannu
lähelle tulta, kuitenkin sen verran kauas, ettei kahvi ala kiehua.
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2. Vaihtoehtoiset ruoanlaittotavat
 Ruoanlaiton ohessa voi miettiä muita ruuanlaittotapoja retkioloissa. Maakuoppa:
kivien kuumentaminen ja niiden asettaminen kuoppaan, minne ruoka asetetaan
kypsymään. Muita tapoja ovat kepin nokassa paistaminen (kala, tikkupulla ja -leipä,
juurekset) ja vartaalla kypsennys.
Nuotiomallit
Ristikkonuotio
Ristikkonuotiota käytetään, kun tarvitaan paksu hiillos esim. hiillospannua varten tai
makkaranpaistamiseen tai foliossa kypsentämiseen. Pitkän paloajan takia sopii iltanuotioksi. Laita sytykkeet ja ohuet aloituspuut kahden suuren halon väliin. Käytä kahta halkoa tukena ja rakenna niiden päälle useita ristikkokerroksia sytykkeiden päälle.
Tähtinuotio
Aloita tekemällä sytykkeistä pieni nuotio. Kun se palaa, aseta polttopuut tähtimäisesti
sen ympärille. Työnnä puita keskustaa kohti tarvittaessa. Käytä tällaista nuotiota silloin,
kun tarvitaan hitaasta palamisesta syntyvää lämpöä esimerkiksi käyttäessäsi telineestä
riippuvaa keittoastiaa.
Kekonuotio
Kekonuotio tehdään laittamalla ensin suuri kourallinen ohuita sytykkeitä keskelle ja sen
jälkeen paksumpia sytykkeitä niin, että niistä muodostuu keko. Lopuksi paksummat
puut pannaan samalla tavalla nojaamaan toisiinsa sytykkeiden ympärille. Jätä keon laitaan tuulen puolelle pieni rako, jotta tuuli pääsee nuotion keskelle. Sytytä sytykkeet
tulitikulla.
OSIO II VIERAILU KEROVUORELLA
1. Jokamiehenoikeuksien kertaaminen
 Kerrataan jokamiehenoikeudet englanniksi jokamiehenoikeudet-kuvakorttien avulla.
 Kesto 10 min, paikkana retken aloituskohta.
1h 10 min – 2
h 10 min

2. Kasvien tunnistaminen ja kerääminen
 Kävellään polkua pitkin nuotiopaikalta Kerovuorelle (n. 15 min/suunta) ja pysähdytään kuuntelemaan välillä luonnon ääniä ja katselemaan ympäristöä muutaman minuutin ajaksi.
 Polun varrella pysähdytään eri kasvien kohdalle tunnistemaan ne ja käydään läpi,
miten niitä voisi hyödyntää.
 Kerätään maastosta löytyviä kasveja villiyrttisalaattia varten: esim. ketunleipä, maitohorsma, kuusenkerkkä ja suolaheinä.
3. Entisajan ruoka-aineet
 Haukivuorella on ollut asutusta keskiajalta lähtien. N. 1500-luvun alkupuoliskolla
Haukivuori on historian mukaan ollut alueen vauraimpia alueita Etelä-Savon alueella. Mietitään, mitä ihmiset ovat syöneet keskiajalla.
 Suomalaisten yleisiä ruoka-aineita: kala, riista, viljat (ruis, ohra), kaali, nauris. Marjat
(puolukka, mustikka, karpalo, lakka) ja sienet.
 Säilytystapana kuivaaminen, suolaaminen ja survominen (puolukka, lakka).
Keskiaikaisia ruokia:
Huttu, puuro
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Juurikas, juurikka, räätikäs, räätikkä, lanttu
Mutti, ruisjauhoista ja vedestä tehty, kalaliemessä keitetty jauhoruoka
Mämmi, ruisjauhoista ja vedestä tehty, uunissa paistettu puuro
Palttu, kampsu, kropsu, kruppana, verestä ja jauhoista tehty ja uunissa paistettu veripannukakku
Pepu, jauhoista ja vedestä sekoittamalla tehty, keittämättä syötävä ruoka
Pylsy, eläinten mahalaukkuun tehty paksu makkara
Rokka, herneistä tehty ruoka
Soppa, lantusta tai kaalista tehty ruoka
Syltty, puupyttyihin säilötyt hienoksi hakatut, keitetyt ja suolatut sisäelimet
Huom! Peruna tuotiin Suomeen vasta 1730-luvulla.
4.





Luonnonkasvien käyttö kotitaloudessa
marjat (mustikka, puolukka, lakka, juolukka, vadelma, mustaherukka)
yrtteinä, maustaminen, lääkintä
eläinten rehuna (nuoret koivunoksat kuivattuina ja tuomea käytettiin estämään
eläimiä syömästä heiniä)
rakentamisessa, vaatetuksessa esim. sammal eristeenä

Alla esimerkkikasveja, joista voi valita esiteltäviä kasveja luonnonkasvit ruoka- ja lääkintäkäytössä -osiossa
Kuusi
Rakentaminen, kuusenkerkkäsiirappi, tee. Pihka antiseptinen.
Ahomansikka
Puhdistamaan ja rauhoittamaan ihoa. Marjat syötäväksi, samoin kukat ja lehdet. Sopii
teeksi.
Haapa
Lehdet ja silmut pieninä määrinä salaatteihin.
Koivu
Silmut, lehdet salaatteihin ja teehen. Koivunmahlan keruu keväisin, käyttö energiajuomana ja makeuttajana. Edistämään ihon uusiutumista ja puhdistumista, reumakipuihin,
lihaskipuihin, ehkäisemään tulehduksia ja avuksi ihottumiin, turvotukseen sekä virtsatietulehdukseen. Ksylitoli.
Maitohorsma
Lehdet, versot ja juuret raakana ja kypsennettynä sekä koristeina. Hellimään vatsan
limakalvoja, ruoansulatusvaivoihin, suun ja nielun tulehduksiin.
Mesiangervo
Kuivattuna teehen. Reuman oireisiin, alentamaan kuumetta, lievittämään tulehduksia,
päänsärkyyn ja lihaskipuihin, tuhoamaan bakteereita, suojaamaan vilustumiselta.
Mustaherukan lehti
Marjat, lehdet ja nuoret versot syötäviä, käyttö salaattina tai mehuna. Tulehduksiin ja
nivelkipuun, apua ruoansulatusongelmiin ja flunssan oireisiin.
Mustikka
Marjat ja lehdet kuivattuina tai tuoreena käytettäväksi. Myös mehustaminen, keittäminen ja pakastaminen sopivat marjoille. Ruoansulatusvaivoihin, virtsatietulehdukseen,
ripuliin, vatsa- ja suolistotulehdusten sekä diabeteksen hoitoon.
Nokkonen
Nokkosen käyttö pinaatin tapaan, suositellaan ryöppäystä. Elimistön puhdistamiseen,
ihottumien ja ärtyneen ihon hoitoon sekä eturauhasvaivoihin.
Pihlaja
Marjat sellaisenaan tai keitettynä mehuksi, siirapiksi tai hilloksi. Marjoista valmistetaan
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teollisesti sorbitolia. Nuoret versot ja lehdet pieninä määrinä sellaisenaan salaatissa ja
muissa ruuissa. Pektiinin lähde.
Vadelma
Lehdet sopivat salaatteihin ja teehen. Ripuliin, veren puhdistamiseen, kuukautiskipuihin. Syöntimarja, tee.
Voikukka
Tuoreet versot salaatteihin, juuret viinan raaka-aineena ja kahvinkorvikkeena. Kukat
koristeeksi, paistettavaksi, höyrystettäväksi. Juuret kuivattuina ja jauhettuina käyvät
jauhojen korvikkeena. Vatsa- ja suolistovaivojen hoitoon, rasvaiselle, häiriintyneelle ja
suurihuokoiselle iholle sekä ihottumiin.
Yleisiä huomioita luonnonkasvien käytössä ruoanlaitossa
 Käytä vain tuttuja lajeja, älä käytä suuria määriä. Huomioi sivuvaikutukset.
 Kerää kasveja vain maanomistajan luvalla.
 Valitse puhdas keräyspaikka kaukana raskaasti liikennöidyistä teistä.
 Suosi nuoria versoja (parkkiainemäärät ja raskasmetallimäärät pienempiä).
2. Ryhmien vaihto.
 Ensimmäinen ryhmä menee Kerovuorelle ja toinen ryhmä menee laavulle valmistamaan ruokaa. Kesto 5 min, paikkana keittokatos.
3. Ruokailu ja loppusiivous.
 Ruokailun yhdessä kerrataan päivän anti ja kysytään oppilaiden tunnelmat retkestä.
 Kesto n. 45 min, paikkana keittokatos.

2h 10 min – 2h
55 min

Koonti

Huomioitavaa
Lisää tietoa

Bonus I: Ensiapu retkioloissa
 Haavojen puhdistus juomavedellä tai lähdevedellä. Haavojen pudistamiseen ja sitomiseen voi käyttää paperia, huiveja, paidanhelmaa.
 Palovammojen viilentämiseen sopii kylmä vesi tai lumi (muovipussissa tai kankaan
sisään käärittynä) vähintään 15 min.
 Murtuneen tai vääntyneen nilkan tukemiseen voi käyttää pitkää huivia, paitaa tai
oksia. Vain mielikuvitus on rajana.
 Huom. muista puhdistaa vammat kotioloissa.
 Kesto käytettävissä olevan ajan mukaan, paikkana keittokatos.
 Kysellään tunnelmia ruokailun yhteydessä, miltä tuntui tehdä ruokaa ulkona, tekisivätkö retkiä ulos, jolloin voisi laittaa ruokaa nuotiolla?
 Käyttäisivätkö luonnonkasveja ruuanlaitossa? Mitä uutta oppivat retken aikana?




Kerovuorelle johtavat rappuset melko kuluneet, mutta käytettävissä olevat.
Aarniometsäalue Kyyveden rannalla. Alueella melontareitti ja Metsähallituksen
ylläpitämä keittokatos.
Luonnonyrtit, villivihannekset ja marjat. Sinikka Piippo, WSOY 2005.
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