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YMPÄRISTÖKASVATUS

Pallon
parasta ruokaa
Vinkkejä ruuasta
sinun ja maapallon
parhaaksi

Ruualla on merkitystä
Joka päivä pitää syödä eikä ole sama, mitä
suuhunsa pistää. Tarvitsemme monipuolista
ravintoa, että jaksamme. Mutta ruoka ei ole
pelkästään sinun ja perheesi asia. Ruuan
tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja,
vettä, ravinteita ja energiaa. Käytössä on
vain yksi maapallo, joten meidän on osattava
toimia niin, ettemme pilaa sitä.
WWF Suomi ja Raisio ovat yhdessä
koostaneet sinulle tämän vihkon, jonka
vinkkejä noudattamalla voit syödä hyvin
ja auttaa maapalloa voimaan paremmin.
Eiköhän aloiteta, on jo nälkä!

Kaurainen tuorepuuro (4:lle)
3 dl kotimaisia marjoja esim. mustikoita,
mansikoita tai vadelmia
2 dl Elovena Plus -kaurahiutaleita
5 dl maustamatonta soijajogurttia
1-2 rkl sokeria
Soseuta marjat sauvasekoittimella.
Sekoita kaikki ainekset keskenään.
Laita tuorepuuro 5–10 minuutiksi jääkaappiin.
Nauti kylmänä, aamu-, väli- tai iltapalana.

Sano kyllä
kasviksille
Mitä suurempi osa ruuasta
tulee kasvikunnasta, sitä
enemmän luonnonvaroja säästyy
ja sitä useammalle ruokaa riittää.
Ystävysty siis kasvisten kanssa! Soijasta,
pavuista, herneistä ja pähkinöistä saat
lihasten tarvitsemaa proteiinia. Oletko
maistanut seitania? Se on kuin lihaa
mutta vehnästä valmistettua.
Lisätietoa: ekologia.fi

Otto jaksoi välipalajuoman juotuaan
hyvin iltapäivän. Seuraa lankaa ja
selvitä, mistä juoma on valmistettu.

✁

KÄYTÄ PIAN!

Älä heitä hukkaan
Suomessa menee roskiin päivässä
yli miljoona kiloa ruokaa. Ihan älytöntä!
Ruoka on liian arvokasta pois
heitettäväksi. Syö lautanen tyhjäksi
ja ryhdy jääkaappietsiväksi.
pakkaukset pöydälle. Tutki niiden
parasta ennen -merkinnät. Teippaa
”KÄYTÄ PIAN!” -lappu yhden hyllyn
reunaan ja siirrä tälle hyllylle tuotteet,
joiden päivämäärä on lähestymässä.
Toimi jääkaappietsivänä kerran
viikossa ja huolehdi, että tuotteet
käytetään ruuanvalmistuksessa pian.

Kouluruoka on joka päivä
juuri sinua varten suunniteltu ja
valmistettu. Ethän anna kaiken sen
vaivan mennä hukkaan?

KÄYTÄ PIAN!

Tehtävä Nostele jääkapissa olevat ruoka-

Arvosta, älä yököttele
Jokainen ruoka on jonkun lempiruoka.
Opettele syömään kaikkia ruokia yököttelemättä
(myös koulussa), sanovat kaverisi niistä mitä
tahansa. Ole ennakkoluuloton ja maista tänään yhtä
uutta makua, ethän voi tietää tykkäätkö siitä, jos et
kokeile. Makuaistisi myös muuttuu, kun kasvat.
Mitä maistoin?
Miltä maistui?

Perunarieskat (10 kpl)
2½ dl
2½ dl
2½ dl
1 tl
2
3 dl
2 dl

vettä
kaurajuomaa (tai maitoa)
perunahiutaleita (esim. Mielihyvä 80 g)
suolaa
luomumunaa
Sunnuntai Täysjyväohrajauhoja
Sunnuntai Erikoisvehnäjauhoja

Mittaa vesi ja soijajuoma kulhoon ja lisää joukkoon
muut ainekset. Sekoita tasaiseksi taikinaksi. Jaa
taikina leivinpaperin päälle uunipellille 10 yhtä
suureen kasaan. Taputtele jauhotetuin käsin kasat
pyöreiksi vajaan sentin paksuisiksi rieskoiksi ja
pistele haarukalla. Paista 250 asteessa
uunin keskitasolla 10–12 minuuttia.

Tehtävä

Montako
kourallista saa
kesäkurpitsasta?
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Nauti värikkäitä kasvisherkkuja
kuusi annosta päivässä. Laita ruksi
taulukkoon, kun olet syönyt yhden
annoksen eli oman kourallisesi
kokoisen määrän juureksia,
vihanneksia, marjoja tai hedelmiä
ruuan seassa tai sellaisenaan.

Söin yhteensä			annosta.
Nimi
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Seuraa merkkejä kaupassa
Ruokaa viljeltäessä ja tuotteiksi valmistettaessa ilmaan
pääsee kasvihuonekaasuja, jotka voimistavat ilmaston
muutosta. Ruuista liha- ja maitotuotteiden tuotanto aiheuttaa
suurimmat päästöt, joten jos haluat hillitä ilmastonmuutosta,
niitä kannattaa lastata lautaselle vähemmän. Joidenkin tuotteiden vaikutuksen ilmastoon voi tutkia
kaupassa, sillä niiden pakkauksessa
on hiilijalanjälkimerkki. Mitä pienempi
hiilijalanjälki, sitä vähemmän ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja
tuotteen vuoksi syntyy.
Tehtävä Tutustu lähikauppasi valikoimaan ja selvitä, mitä muita

ympäristömerkkejä ruoka-aineilla voi olla, ja mitä ne
tarkoittavat. Löydät tietoa verkosta: kuluttajavirasto.fi/eko-ostaja

Anna vuodenaikojen
näkyä lautasella

Päästä lautasellesi
eri vuodenaikojen herkut:
		kesä

Ennen mansikoita ei lennätetty Suomeen keskellä
talvea. Ihmiset söivät sitä, mitä luonto antoi tai mikä
saatiin säilöttyä. Energiaa kuluu hukkaan ja ilmasto lämpenee, jos vaadimme samaa ruokaa ympäri
vuoden. Nauti kesällä mehevistä salaateista,
syksyllä kotimaista omenoista ja talvella hyvin
säilyvistä juureksista. Et pääse pitkästymään.

syksy
talvi
kevät

…on parhaiten saatavilla
keväällä ja syksyllä.

Lisää
hyviä valintoja:
wwf.fi/kalaopas

Kalasta, kerää ja kasvata itse
Jokainen meistä voi olla myös ruuan tuottaja.
Oletko ajatellut, kuinka helposti voit itse tuoda
lähivesien ahvenia ja haukia sekä lähimetsien
marjoja ja sieniä ruokapöytään? Voit myös
kasvattaa ruokaa itse. Tee sinäkin osasi ja kerää
auringon energia naposteltavaan muotoon.
Tehtävä Laita purkin pohjalle pari senttiä multaa.

Asettele siihen auringonkukansiemenet ja
ripottele multaa päälle. Jos kasvatat herneitä,
liota niitä yön yli ennen istuttamista. Kastele
viljelystä joka toinen päivä. Leikkele noin 5 cm
mittaiset versot salaatteihin, pastan päälle tai
napsi suuhun sellaisenaan.

Vinkit sinun
ja pallon parhaaksi
1. Sano kyllä kasviksille
2. Älä heitä hukkaan
3. Arvosta, älä yököttele
4. Seuraa merkkejä kaupassa
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5. Anna vuodenaikojen näkyä lautasella
6. Kalasta, kerää ja kasvata itse
Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
wwf.fi
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