
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maistuvampaa kasvisruokaa 

opiskelijaruokailuun  
Viikoittaisen kasvisruokapäivän reseptiikan 

kehittäminen, Turun ammatti-instituutti, lounasravintola 

Amistoteles 

Mikaela Lindqvist 

 

 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Marraskuu 2019 
 
Palveluliiketoiminta 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Restonomi AMK 
Palveluliiketoiminta 
 
LINDQVIST, MIKAELA: 
Maistuvampaa kasvisruokaa opiskelijaruokailuun 
Viikoittaisen kasvisruokapäivän reseptiikan kehittäminen, Turun ammatti-
instituutti, lounasravintola Amistoteles 
 
Opinnäytetyö 83 sivua, joista liitteitä 23 sivua 
Marraskuu 2019 

Tämän opinnäytetyön taustalla oli halu kehittää Turun ammatti-instituutin 
lounasravintola Amistoteleksen kasvisruokareseptiikaa, sillä viikoittaisen 
kasvisruokapäivän reseptit ovat usein samoja viikosta toiseen. Tavoitteena oli 
kehittää kasvisruokareseptiikkaa ja saada yhä useampi asiakas valitsemaan 
kasvisruokavaihtoehto ruokalinjastossa. Lisäksi tavoitteena oli luoda 
tuotannonohjausjärjestelmä Aromiin 5-8 uutta kasvisruokareseptiä asiakkaiden 
ideoiden ja palautteiden pohjalta. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Millaista 
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The background of this thesis was to develop a vegetarian recipe for a lunch 
restaurant Amistoteles in the Vocational Institute of Turku and to create five to 
eight new vegetarian recipes in the product control system Aromi. In addition, 
the goal was to increase the number of customers on the day when a vegetari-
an meal is served and attract customers to choose a vegetarian option instead 
of a mixed meal. There were two research questions: What kind of vegetarian 
food would customers choose for lunch at Amistoteles? Are the vegetarian reci-
pes at Amistoteles nutritionally high quality? The research methods used were 
group theme interviews, customer surveys and expert interviews. An expert in-
terview was sent to a nutrition expert. The customer survey was sent to about 5 
000 students of Turku Vocational Institute.  
  
 
Based on the ideas, five different vegetarian recipes were developed, tested 
and corrected on the basis of the feedback received. The instructions were cre-
ated from the product control system Aromi that provided information on the 
nutritional content of the recipes. A graduating nutritionist reviewed the recipes 
and the nutritional content. After the inspection, the recipes were further devel-
oped. As a result, nutritionally high quality recipes, which work with student 
meals in combination with the rest of the meal, were created. The recipes will 
be available at the lunch restaurant Amistoteles and the other professional 
kitchen in Juhannuskukkula in the Turku Vocational Institute.  

Key words: vegetarian food, student dining, customer, product development, 
production control system Aromi 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kasvisruoka tuodaan esiin lähes joka viikko jossakin muodossa. Esimerkiksi 

sunnuntaina 25.8.2019 Turun Sanomien artikkelissa "Vähemmän ruokaa 

roskiin" käsiteltiin ilmastonmuutosta, hävikkiruokaa sekä kasvisruokaa. Arkea 

Oy:n tuotekehityksessä työskentelevä Virpi Isomäki painottaa artikkelissa 

useaan kertaan kasvisruoan merkitystä vähentäessä ilmastovaikutuksia. (Kaven 

2019.) Opinnäytetyön kirjoittaja työskentelee Turun ammatti-instituutissa 

lounasravintola Amistoteleksessä ohjaavana kokkina, ja kasvisruoka nousee 

usein myös esille opiskelijaruokailussa.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä on kaksi:  

1. Millaista kasvisruokaa lounasravintola Amistoteleksen asiakkaat valitsisivat 

lounaakseen?  

2. Ovatko lounasravintola Amistoteleksessä käytössä olevat kasvisruokareseptit 

ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia?  

 

Tavoitteina opinnäytetyöllä on kehittää lounasravintola Amistoteleksen 

kasvisruokareseptiikkaa, saada useampi asiakas ruokailemaan 

kasvisruokapäivänä ja luoda 5–8 uutta kasvisruokareseptiä. Näihin 

tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin päädyttiin asiakaslähtöisen 

opiskelijaruokailun näkökulman kautta, sillä asiakkaat, suurimmaksi osaksi 

nuoret, ovat Amistotelekselle yksi tärkeimmistä tekijöistä 

opiskelijaruokailutoiminnassaan. Kasvisruoat ovat usein myös samoja viikosta 

toiseen ja tällä opinnäytetyöllä haettiin ratkaisua kasvisruokatarjonnan 

monipuolistamiselle. Opinnäytetyön tarkoituksena on viedä kehitetyt reseptit 

myös Turun ammatti-instituutin toiseen yksikköön, jossa toimii Turun ammatti-

instituutin ruokapalveluiden toinen ammattikeittiö.  
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Tutkimuskysymyksiin vastauksen saamiseksi käytettiin erilaisia menetelmiä. 

Menetelmät ovat esitelty paremmin luvussa 3. Asiakaskysely kasvisruoasta 

laadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi ja lähetettiin koko Turun ammatti-

instituutin noin 5 000 opiskelijalle. Ryhmäteemahaastattelussa toteutettiin myös 

nominialimenetelmää, eli yksilöperusteista työskentelyä ja haastateltiin 

Amistoteleksessä ruokailevia opiskelijoita. Asiantuntijahaastattelu tehtiin 

sähköpostin välityksellä valmistuvan ravitsemusterapeutin kanssa. 

Tutkimustyypeiksi valittiin toimintatutkimus sekä konstruktiivinen tutkimus, jolloin 

kehityskohtia paranneltiin yhdessä henkilökunnan ja asiakaskunnan kanssa ja 

tavoitteena oli saada konkreettinen tuotos eli uusia kasvisruokareseptejä. 

Menetelmistä riippuen, tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen 

sekä kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Ravitsemukselliseen 

tutkimuskysymykseen saatiin vastaus konsultoimalla ravitsemusasiantuntijaa.  

 

Opinnäytetyössä on käytetty kasvisruokailijan näkökulmaa asiakaslähtöisyyttä 

unohtamatta. Työ käsittelee opiskelijaruokailua, uusia toisen asteen 

opiskelijoiden ravitsemussuosituksia, kasvisruokaa sekä sen ravitsemuksellista 

puolta ja tuotekehitystä. Lisäksi tuotannonohjausjärjestelmä Aromi on mukana 

teoriaviitekehyksessä, sillä uudet reseptit tallennetaan Aromiin. Hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja 

lukioihin oli yhtenä päälähteenä työssä. Teoriaviitekehyksessä on eniten tietoa 

proteiineista, sillä proteiinit ovat kasvisruoassa eniten puhuttava aihe 

opiskelijaruokailussa lounasravintola Amistoteleksessä. Taloudelliset luvut, eli 

esimerkiksi ruokalajien ja kasvisproteiinien hinnat, on rajattu kokonaan pois 

tutkimuksesta.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1 Opiskelijaruokailu 

 

Kouluruokailun juuret ovat peräisin vuodelta 1948, jolloin kaikille 

oppivelvollisuuskoulujen oppilaille aloitettiin tarjoamaan ilmaista koululounasta. 

Nykyisin ilmaisen koululounaan piiriin kuuluvat kaikki 900 000 koululaista ja 

opiskelijaa niin peruskouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Opiskelijan 

ohjaus ruokailutilanteessa katsotaan tärkeäksi asiaksi varsinkin peruskoulussa, 

mutta myös nuorten kohdalla toisen asteen koulutuksen opiskelijaruokailuissa. 

(Opetushallitus n.d..) Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailusuosituksessa on nostettu omaksi luvukseen opiskelijaruokailun ohjaus, 

jossa muistutetaan lukijoita asiakaskunnan eroavaisuuksista 

ruokatottumuksissa. Keskeisimmäksi tavoitteeksi on kirjattu opiskelijan 

myönteinen kokemus ruokailutilanteesta. Yhtenä tavoitteena on myös se, että 

opiskelija osaisi valita itsenäisesti terveellisiä ja sopivan määrän ruokatuotteita, 

jotka ohjaisivat hänen ruokatottumuksiaan läpi elämän. Ohjaustyötä voidaan 

toteuttaa opiskelijaruokailuissa niin suullisesti kuin myös kuvien avulla. 

(Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 44– 45.) 

Tämän hetkistä opiskelijaruokailua ohjaavat Terveyttä ruoasta – suomalaiset 

ravitsemussuositukset 2014, jonka alle on rakennettu erilaisia suosituksia eri 

kohderyhmille. Näitä suosituksia ovat muun muassa seuraavat: Terveyttä ja iloa 

ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, Syödään ja opitaan yhdessä – 

kouluruokailusuositus ja Suositukset opiskelijaruokailuun. Näiden lisäksi 

syksyllä 2019 julkistettu toisen asteen ruokailusuositus, Hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja 

lukioihin, ohjaa opiskelijaruokailua. (Ravitsemussuositukset 2019.) 

Opinnäytetyössä kasvisruokien ravintosisällöissä sekä muissa vertailun 

kohteissa on käytetty lähteinä Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – 

ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin sekä 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusta. Korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailusuositukset ovat ohjanneet opinnäytetyön suorituspaikkaa, 

lounasravintola Amistotelestä syksyyn 2019 saakka ja syksyllä 2019 otettiin 
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käyttöön tämän rinnalle myös uusi toisen asteen ruokailusuositukset, sillä suuri 

osa asiakaskunnasta koostuu ammatillisista, toisen asteen opiskelijoista.  

 

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin 

oppilaitoksiin ja lukioihin sekä korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus eivät 

kovinkaan paljon eroa toisistaan. Aiheen sisältö, niin ravitsemuksesta kuin 

hammasterveydestä ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä opiskelijan 

itsenäistymisestä, on käsitelty suosituksissa. Suurin ero löytyy taulukosta 

(taulukko 1), jossa on käsitelty energiaravintoaineiden, rasvojen, proteiinin sekä 

hiilihydraatin keskimääräistä määrää viikkotasolla lautasmalliin perustuen. 

Lisäksi eroa näiden kahden ruokailusuosituksen välillä löytyy ravitsemuslaadun 

vähimmäisvaatimuksista, joissa pääruoan peruna- ja viljalisäkkeiden sekä 

täysjyväriisin kuitupitoisuus on toisen asteen ruokailusuosituksessa vähintään 3 

g/100 g, kun taas korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksessa arvo on 

vähintään 4 g/100 g. Samaten muiden aterianosien taulukossa on toisen asteen 

ruokailusuosituksessa salaatinkastikkeen tai salaattiin laitettavan öljyn kovan 

rasvan määrä enintään 20 %/100 g ja korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailusuosituksessa arvo on enintään 10 %/100 g. (Hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä ruokailuun – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja 

lukioihin,  2019, 52, 61–62; Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 

23–24.)  

 

TAULUKKO 1. Suosituksien mukaiset energiaravintoaineiden määrät 

viikkotasolla lautasannoksen mukaan. (Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä 

ruokailuun – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 2019, 52; 

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 19) 

% energiasta (E%) 

Ruokailusuositus  

ammatillisiin  

oppilaitoksiin ja lukioihin 

Korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailusuositus 

Rasva 

Tyydyttynyt rasva 

30–40 

alle 10 

30–35 

– 

Proteiinit 13–17 13–17 

Hiilihydraatit 45–50 50–55 
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Edellä mainittujen lisäksi suosituksissa mainitaan malliannos (kuvio 1), 

terveyden edistämisen askeleet ravinnolla (kuvio 2) ja ruokakolmio (kuva 1), 

jotka ohjaavat opiskelijalounaan valmistamista sekä opiskelijan 

kokonaisvaltaista ateriointia niin opiskelijaruokailussa kuin myös kotona.  

 

 

 

KUVIO 1. Opiskelijalounaan koostaminen. Mukailtu (Hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä ruokailuun – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja 

lukioihin 2019, 17)  
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KUVIO 2. Terveyden edistämisen askeleet ravinnolla. Mukailtu (Hyvinvointia ja 

yhteisöllisyyttä ruokailuun –ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja 

lukioihin 2019, 18)  

 

 

 

KUVA 1. Ruokakolmio ohjaa syömään terveellisesti (Ruokavirasto n.d.)  

 

• Kaikki kasvikunnan tuotteet

• Öljyt, pähkinät, siemenet, mantelit

• Kala, herneet, pavut, linssit
LISÄÄ

• Vähäkuituinen -> täysjyvään

• Voi -> margariiniksi

• Rasvaiset -> vähärasvaisiin tai rasvattomiin

• Eläinproteiini -> osittain kasviproteiiniksi

• Punainen liha -> siipikarjaan

• Runsas suolaisuus -> vähäsuolaiseen

VAIHDA

• Sokeri

• Kookos- ja palmuöljy

• Punainen liha, leikkeleet, makkarat

• Suola

VÄHENNÄ
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Lounasravintola Amistoteleksessä huomattuna, kouluruokalan henkilökunnan 

asenteet kasvisruokaa kohtaan vaikuttavat joiltakin osin kasvisruoan laatuun. 

Kasvisruoat eivät aina ole ravintosisällöltään monipuolisia ja valikoima on 

yksipuolista. Yksipuolisuus ei lisää kiinnostusta kasvisruokaa kohtaan, vaan 

innostaa nuoria valitsemaan tuttua ja turvallista sekä uusia kokemuksia toisesta 

sekaruokavalioon sopivasta pääruoasta. Kouluruoan tulisi täyttää kolmannes 

päivän ravinnosta (Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus 2016, 19). 

Henkilöstöruokailun näkökulmasta kasvisruokaa voi olla vaikea saada tai se on 

useasti liian kevyttä tai erittäin rasvaista juustojen ja kermatuotteiden runsaan 

käytön jälkeen. Tällöin molemmat kasvisruokatyylit voivat karkottaa mahdolliset 

kasvisruokaa valitsevat asiakkaat valitsemaan jotain muuta, esimerkiksi 

liharuokaa. (Gould & Voutilainen 2009, 101–102.)  

 

 

2.2 Kasvisruoka 

 

Ravitsemussuositukset ovat vaikuttaneet ajan saatossa suomalaisten 

ruokailutottumuksiin, ja 1990-luvulta lähtien rasvattomien maitotuotteiden sekä 

kasvisten käyttö on lisääntynyt (Risku-Norja 2016, 159). Toisen asteen 

ruokailusuosituksessa on kasvisruoan tarjoamiseen kiinnitetty huomiota 

ruokalinjaston suunnittelussa: lämmin kasvispääruoka tarjotaan ennen muita 

lämpiä pääruokia. (Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailuun – ruokailusuositus 

ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 2019, 26–27). Insinööriliiton lehden 

artikkelissa (2018) mainitussa kulutustutkimuksessa on tutkittu suomalaisten 

lihattoman ruokavalion yleistymistä. Lihatonta ruokavaliota noudattavien määrä 

on noussut neljässä vuodessa muutamalla prosenttiyksiköllä: vuonna 2012 

lihatonta ruokavaliota noudatti 5,3 %:a tutkituista, kun vastaava luku vuodelle 

2016 oli jo 8 %:a. Samassa tutkimuksessa huomattiin myös kasvisruokatrendin 

siirtyvän vähitellen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. (Tamminen, 2018.)  

 

Karjalanpaisti herättää usein nimenä tietynlaisia tuoksuja ja makuja 

asiakkaassa. Jos tilalle vaihdetaankin tofupaisti, aiheuttaa se asiakkaassa 

mahdollisesti torjumisreaktion. Yleensä ruoan pääraaka-aine kuuluu ruoan 

nimeen, jolloin tofupaistin kohdalla vastustus ruokaa kohtaan voi lisääntyä 
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voimakkaasti. Ruoan tuoksu, maku ja rakenne vaikuttavat valintaamme 

linjastossa ja suomalainen asiakas valitsee usein lautaselleen tuttuja ja kotoisia 

arkiruokia. Kasvisruoan valmistuksessa tulee huomioida samoja asioita kuin 

liharuokien valmistuksessa, vaikka käytössä ei ole lihatuotteita (kuvio 3). (Hopia 

2016, 173.)  

 

 

 

 

KUVIO 3. Kasvisruoanvalmistuksessa huomioon otettavat asiat. Mukailtu 

(Hopia 2016, 189–190)  

 

Kasvisruoan monipuolisuutta voidaan lisätä käyttämällä erilaisia raaka-aineita 

ruoan valmistuksessa. Useimmat kasvisproteiinit menevät valmistaessa 

pehmeäksi massaksi, mikä ei välttämättä houkuta asiakasta valitsemaan 

kasvisruokaa linjastossa. Kun kasvisruokaan lisätään rapeita ja rakenteeltaan 

rouskuvia raaka-aineita, kuten pähkinöitä, saadaan ruoasta maistuvampaa ja 

rakenteeltaan mielekkäämpää. Monipuolisuuteen kuuluu myös eri 

kasviproteiinien käyttö, joita on esitelty myöhemmin opinnäytetyössä. 

Täyteläisyydellä taas tarkoitetaan ihmisen viittä perusmakua, jotka ovat makea, 

karvas, hapan, suolainen ja umami. Umamin makua, joka maistuu lihassa 

voimakkaasti, saadaan kasvisruokiin lisäämällä soijakastiketta tai hiivauutteella 

MonipuolisuusMonipuolisuus

TäyteläisyysTäyteläisyys

Käytä eri 
kasviproteiineja

Käytä eri 
kasviproteiineja

Mausta!Mausta!

TekniikatTekniikat
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terästettyä kasvislientä. Kasvisruokia voi maustaa lähes samoilla mausteilla 

kuin liharuokia ja useat kasvisproteiinit maistuvat paremmilta voimakkaan 

maustamisen jälkeen. Lisäksi kasvisruokien valmistuksessa kannattaa käyttää 

eri kypsennystekniikoita, jolloin kasvisruokien monipuoliset värit, maut ja 

rakenteet tulevat esille. Näitä kypsennystekniikoita ovat keittäminen, 

höyryttäminen, paistaminen, paahtaminen, pikkelöiminen, fermentoiminen sekä 

savustaminen. (Hopia 2016, 189–190.)  

 

Kasvisruoan valitseminen lounaaksi perustuu usein myös muuhunkin kuin 

asiakkaan sen hetkiseen mielihaluun syödä kasvisruokaa sen houkuttelevuuden 

tai herkullisuuden vuoksi. Valintaan voi liittyä niin kiinnostus eläinten 

hyvinvointia kohtaan kuin myös oman itsensä hyvinvoinnista sekä ympäristön 

hyvinvoinnista huolehtiminen. Monet kasvisruokailijat tuntevat olonsa 

paremmaksi kasvisruokavaliota noudattaessaan, koska syömisen jälkeen olo on 

kevyt ja virkeä. Lihatuotteista voi aiheutua heille vatsavaivoja. Terveellisyys 

nousee yhä useammin esille ruokatuotteita valittaessa ja juuri terveellisyys 

ohjaa asiakkaita valitsemaan kasvisvaihtoehdon. Kasvisruoissa käytetyissä 

tuotteissa on paljon terveyttä edistäviä ainesosia, kuten runsas määrä kuitua. 

Kuitua ei välttämättä ole paljoa, mutta sen runsas määrä edistää sydänterveyttä 

ja ehkäisee toisen asteen diabetesta ja paksusuolen syöpää. Antioksidantit, 

joita saa kasviöljyistä, vihanneksista, marjoista, hedelmistä, täysjyväviljoista ja 

soijasta, suojaavat muun muassa sydän ja verisuonitaudeilta. Kasvisruokavalio 

auttaa myös painonhallinnassa ja usein normaalipainoiset syövät paljon 

kasviksia sisältäviä ruokia. (Gould & Voutilainen 2009, 58–60, 245.)  

 

Eläinten oikeudet nousevat vahvasti esille vegaaniruokavaliota noudattavilla, 

mutta myös muut kasvisruokailijat voivat ajatella eläinten hyvinvointia 

valitessaan kasvisruokavaihtoehdon. Kasvisruokailijat eivät halua olla osallisena 

eläinten huonossa kohtelussa, mutta monet käyttävät luomutuotteita eläinten 

parempien kasvatus- ja elinolojen vuoksi. Lihatuotanto edistää 

ilmastonmuutosta huonompaan suuntaan, joka vaikeuttaa luonnonvaraisten 

eläinten elämistä. Kasvisruokailusta voidaan ajatella olevan hyötyä myös 

ympäristön eläimille. Eläinten suojelemisen lisäksi useimmat kasvisruokailijat 

ajattelevat ympäristöä ja syövät kasvisruokaa nälänhätää ja ruoan riittävyyttä 

ajatellen. Myös kestävät valinnat vaikuttavat ovat kasvisruokailijan taustalla 
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valitessaan kasvisvaihtoehdon. Ruoantuotanto, -kuljetukset ja -valmistaminen 

kuormittavat ympäristöä, jolloin ruokavalinnat vaikuttavat varsin paljon 

maapallon hyvinvointiin. Maapallon ilmastovaikutuksista jopa neljäsosa koostuu 

syömisestä, joka on enemmän kuin liikenteestä tulevat ilmastovaikutukset. 

Kasvisruoat ovat parempi vaihtoehto ympäristölle, sillä niiden tuotantoketju on 

lyhyempi kuin eläinperäisten ruokien. (Gould & Voutilainen 2009, 62–63, 65, 

68–69.)  

 

 

2.2.1 Erilaiset kasvisruokavaliot 

 

 

 

KUVIO 4. Erilaiset ruokavaliot sekaruokavaliosta vegaaniksi. Mukailtu (Gould & 

Voutilainen 2009, 148)  
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Ruokavaliot (kuvio 4) on jaettu kolmeen ryhmään: sekaruokavalioon, 

kasvispainotteiseen sekaruokavalioon sekä kasvisruokavalioon. Yleisnimitys 

kasvisruokailijalle on vegetaristi. Vegetaristit määrittelevät ruokavalionsa itse, 

jolloin he voivat valita syövänsä kasvikunnantuotteiden lisäksi vaaleaa lihaa, 

kalaa, kananmunaa tai maitovalmisteita. Jokaiselle vegetaristille on oma 

nimensä, jotka on esitetty kuviossa 4. Vegaani on rajoittanut ruokavaliotaan 

eniten ja syö ainoastaan kasvikunnan tuotteita. Kuviossa 4 esitettyjen 

ruokavalioiden lisäksi on olemassa runsaasti rajoituksia sisältävä 

makrobiootikko-ruokavalio, missä ruoan perustana on vilja ja vihannekset. 

Makrobiootikon ruokavalio voi sisältää lihaa ja kalaa sekä rajoitetusti siemeniä, 

pähkinöitä ja hedelmiä. (Gould & Voutilainen 2009, 147–148,151.) Yleisenä 

kasvisruokavaliona opiskelijaruokailussa käytetään lakto-ovo-vegetaarista 

kasvisruokavaliota, johon kasviskunnan tuotteiden lisäksi kuuluvat kananmuna 

sekä maitotuotteet.  

 

Edellä mainittujen kasvisruokavalioiden joukkoon kuuluvat harvemmin käytössä 

olevat lähialue- ja fennovegaanit, jotka ajattelevat ympäristöä käyttämällä 

mahdollisimman paljon lähituottajien tuottamia ja lähellä jalostettuja 

elintarvikkeita (Gould & Voutilainen 2009, 149). Vegaaniruokavalion alle 

lasketaan kuuluvan elävän ravinnon syöjät sekä fruitariaani-ruokavalio. Elävän 

ravinnon syöjät käyttävät ainoana eläinkunnan tuotteena hunajaa sekä 

valmistavat ruokansa kuumentamatta. Fruitariaani-ruokavaliossa käytetään 

kasvikunnantuotteita niin, että tuotteen käyttö ei aiheuta kasvin kuolemaa. Näitä 

tuotteita ovat esimerkiksi tuoreet ja kuivatut hedelmät, pähkinät, siemenet ja 

viljatuotteet. (Gould & Voutilainen 2009, 151.)  

 

Kasvisruokavalioiden lisäksi Gouldin ja Voutilaisen (2009) mukaan on kolme 

kasvisruokailijatyyppiä: osallistuvat kasvissyöjät, tiedostavat kasvissyöjät sekä 

hyvän olon kasvissyöjät. Nämä kolme kasvissyöjätyyppiä on esitelty taulukossa 

2. (Gould & Voutilainen 2009, 151.)  
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TAULUKKO 2. Kolme eri kasvissyöjätyyppiä. (Gould & Voutilainen 2009, 50–

53) 

 

OSALLISTUVAT 

KASVISSYÖJÄT 

 

TIEDOSTAVAT 

KASVISSYÖJÄT 

HYVÄN OLON 

KASVISSYÖJÄT 

 

 Yleensä 

vegaaneja 

 Elämäntapa, ei 

vain ruokavalio 

 Eläinten 

oikeuksien 

puolustajia 

 Ekologiset ja 

terveydelliset 

näkökulmat 

 Eivät hanki 

yleensä lapsia, 

koska 

lastenhankinta ei 

ole ekologista 

 Tärkeä ja 

keskeinen osa 

elämää 

 Ystävät ovat 

myös kasvissyöjiä 

 

 

 Yleisimpiä lakto-

ovo-vegetaristeja 

 Ruoan 

terveellisyys ja 

puhtaus isossa 

roolissa 

 Monet liittävät 

perusteeksi myös 

eläinten oikeudet 

 Voi olla lapsia 

 Ystävät voivat 

kuulua mihin 

tahansa 

ruokavalioryhmää

n 

 Huomioivat usein 

globaaliin tasa-

arvoon liittyvät 

asiat, esimerkiksi 

ruoan riittävyys 

 

 

 Noudattavat 

ruokavaliota 

oman terveyden 

ja hyvinvoinnin 

vuoksi 

 Voivat syödä 

kaikkia 

ruokavalioiden 

osia 

 Ryhtyneet 

kasvissyöjiksi 

sattumalta 

 Huoletonta 

kasvissyöntiä 

 Vain ruokavalio – 

ei elämäntapa 
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Osallistuvat kasvissyöjät syövät vegaanista kasvisruokaa ympäristön ja eläinten 

hyvinvoinnin vuoksi ja heitä yhdistää useimmiten eläinten oikeuksien 

vaaliminen. Jos osallistuvia kasvissyöjiä verrataan kahteen muuhun 

kasvissyöjätyyppiin, ei mikään muu tyyppi ole näin sitoutunut kasvissyöntiin. 

Tiedostavat kasvissyöjät ajattelevat terveysnäkökulmasta itseään sekä 

ympäristönäkökulmasta ympäristön ja eläinten hyvinvointia. Hyvän olon 

kasvissyöjät syövät kasvisruokaa usein oman terveytensä vuoksi, sillä he ovat 

voineet huomata lihan aiheuttavan heille huonovointisuutta. Myös painonhallinta 

on hyvän olon kasvissyöjälle yksi tärkeä peruste kasvisruokailulle. (Gould & 

Voutilainen 2009, 50–53.)  

 

Tiedostavat kasvissyöjät korostavat usein seikkoja, jotka liittyvät ruoan 

ilmastovaikutuksiin. Helsingin Sanomien (2018) artikkelin mukaan Suomen 

pelloista jopa 70 % on eläinpohjaisen ravinnontuotannon käytössä. Tästä yli 

puolet on maito- tai lihakarjan käytössä. Yksi suomalainen tuottaa vuodessa 10 

000 kg hiilidioksidiekvivalenttia, mistä yksi prosentti on 100 kg. Kun verrataan 

naudanlihaa ja perunaa, saa naudanlihaa käyttää 4 kg tätä 100 kg kohden, kun 

taas perunaa saa käyttää 133 kg. Vertaillessa maitoa porkkanoihin tai 

omenoihin, saa maitoa käyttää 67 litraa, kun taas porkkanaa tai omenaa peräti 

167 kg. Erot ovat huimat, joten kasvispitoisen ruoan hyödyntäminen kannattaa 

ilmastoa ajatellen. Myös ravitsemussuositukset painottavat syömään 

kasvispainotteista ruokaa ja vähentämään varsinkin naudanlihan syöntiä. 

(Saavalainen 2018.) 

 

 

2.2.2 Kasvisruokavalion ravintosisältö 

 

Lakto-ovovegetaristin ruokavaliossa rasvan ja proteiinin määrä jää usein 

alhaisemmaksi kuin sekaruokavaliota noudattavilla. Hiilihydraattien ja 

ravintokuitujen määrä on taas usein suurempi, sillä tietoisesti kasvisruokaa 

syövät valitsevat usein runsaskuituisia kasviksia lautaselleen. Ravintokuitu 

ylläpitää kylläisyyden tunnetta, ja hitaasti imeytyvät, esimerkiksi marjojen ja 

palkokasvien ravintokuidut, ehkäisevät energian varastoitumista kehoon. (Gould 

& Voutilainen 2009, 154.) 
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KUVA 2. Lakto-ovovegetaristin ruokaympyrä. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys 

2017)  

 

Proteiinit  

Proteiinin eli valkuaisaineen suositusmäärä päivittäin on 1 g kehon painokiloa 

kohden. Erittäin hyviä proteiinien lähteitä ovat kananmuna ja maitovalmisteet, 

mutta myös palkokasvit, maissi, siemenet, pähkinät, viljat sekä pavut. 

Proteiinien tehtävänä on auttaa kehoa kasvamaan ja saada kudoksia 

uusiutumaan. Samalla vastustuskyky paranee ja elimistön toiminnan säätely 

helpottuu. Jos proteiinin saanti jää vähäiseksi, voi kasvu hidastua ja 

vastustuskyky heikentyä. Lisäksi luusto voi haurastua ja henkinen kehitys voi 

kärsiä. Kasvuiässä olevien lasten ja nuorten proteiinin saantia tulisi seurata 

tarkoin, jotta kasvu ja kehitys eivät häiriintyisi. Proteiineja tulisi myös nauttia 

vain oman tarpeen verran, jotta ne eivät muuttuisi kehossa energiaksi. (Gould & 

Voutilainen 2009, 155, 159.) Proteiinit puhuttavat opiskelijaruokailussa eniten 

kasvisruokapäivänä. Proteiinin määrän riittävyys herättää asiakkaissa 

huolestusta ja nostaa esiin kysymyksiä. Myös useat erilaiset kasvipohjaiset 
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proteiinipitoiset tuotteet ovat tuntemattomia asiakkaille, jolloin usko ruoan 

täyttävyyteen voi olla kyseenalaistettuna. 

Erilaisia kasvipohjaisia proteiinituotteita on valmistettu Aasiassa jo tuhansia 

vuosia. Niitä ovat muun muassa soijatuotteet, härkäpapuvalmisteet ja tempe. 

Ravitsemuksellinen laatu vaihtelee tuotteesta riippuen, mutta kaikissa 

kasvipohjaisissa proteiinituotteissa on paljon proteiinia, vitamiineja sekä hyviä 

rasvoja. (Lehtovaara 2017, 11.) 

 

Myös sirkkatuotteita pohditaan lisättäväksi opiskelijaruokailuun, mutta 

todennäköisesti sirkat ovat vasta tulevaisuuden kouluruokaa. Raisiolainen 

sirkkakasvattaja Reini (2018) kertoo Suomessa olevan tällä hetkellä noin 70-

100 hyönteistuottajaa, joiden sirkkamäärät eivät riittäisi jokaisen koulun 

lounaslistalle. Reinin kasvattamosta saadaan sirkkoja 150 kg kuukaudessa, 

mikä on Suomen tasolla suhteellisen paljon. Suurin osa Suomen sirkkayrittäjistä 

tuottaa hieman vähemmän sirkkoja kuukaudessa, mutta muutama yritys tuottaa 

suurempia määriä. (Reini, 2018.) Arkean ruokapalveluiden palvelujohtaja 

Malaska (2019) kertoo, että sirkkatilannetta seurataan ja niiden mahdollista 

käyttöä pohditaan opiskelijaruokailussa myöhemmin, kun sirkkoja ovat 

paremmin markkinoilla. Sitä ennen keskitytään kasvisruokiin, esimerkiksi linssi-

perunavuokaan sekä härkäpapumakaronilaatikkoon, jotka tukevat suomalaisia 

ravitsemussuosituksia. Tällä hetkellä opiskelijaruokailun suosituimpia 

kasvisruokia ovat tutut soijarouhebolognese, kasvissosekeitto, pinaattikeitto ja 

pinaattiletut. (Malaska, 2019.)  

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on esitelty Suomen markkinoilla olevia 

kasvisproteiinituotteita. Tuotteista löytyy niin maustamattomia kuin maustettuja 

laatuja, joita pystytään hyödyntämään erilaisissa ruokalajeissa. Seitania, 

Tempeä ja Oumph!:a ei ole saatavilla Turun ammatti-instituutin 

verkkotoimittajilta.  
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TAULUKKO 3. Erilaiset kasvipohjaiset proteiinituotteet (Lehtovaara 2017,12–

23) 

 

alkupe
rä 

raaka-aine maku 

proteii
nin 

määrä 
/ 100 g 

erityisruokav
aliot 

TOFU Kiina soijapapu 
raikas/ 

neutraali 
n. 18 g 

vegaaninen 
maidoton 

gluteeniton 

SEITAN Kiina 
vehnän 
proteiini, 
gluteeni 

umami n. 18 g 
vegaaninen 
maidoton 

TEMPE 
Indone

sia 

papu + 
Rhizopus 

oligosporus –
sieni  

mieto sienen 
maku ja 

pähkinäinen 
aromi 

n. 15 g 
vegaaninen 
maidoton 

gluteeniton 

QUORN 
Iso-

Britann
ia 

sieniproteiini 
+ 

munanvalkuai
nen 

mieto, voi 
verrata 

maustamatto
maan 

broilerinlihaan 

14 g 
maidoton 

gluteeniton 

OUMPH! Ruotsi 
soijaproteiinitii

viste 

mieto, ei 
maistu 
soijalle 

17 g 
vegaaninen 
maidoton 

gluteeniton 

NYHTÖKA
URA 

Suomi 
Kaura + 
herne + 

härkäpapu 

valmistus 
raaka-

aineiden 
omat maut 

n. 31 g 
vegaaninen 
maidoton 

HÄRKIS Suomi 

Härkäpapu + 
herneproteiini 

+ 
ohramallasuut

e 

valmistus 
raaka-

aineiden 
omat maut 

17 g 
vegaaninen 
maidoton 

MIFU *1 
Suomi 
(Valio) 

maitoproteiini mieto 14-24 g  
gluteeniton 
laktoositon  

SOIJA *2 Aasia soijapapu mieto n. 53 g  
vegaaninen 
maidoton 

gluteeniton  

*1 Valio Mifu n.d.  

*2 Soyappetit 2014  

 

Tofua valmistetaan soijapavuista keitetystä liemestä, soijamaidosta. 

Tofumassan valmistus tapahtuu samalla tavalla kuin juuston valmistus, missä 

massa puristetaan haluttuun muotoon. Tofua on Suomessa kahta erilaista: 

pehmeää ja kiinteää. Kiinteä tofu kestää hyvin valmistamista ja se kannattaa 

lisätä ruokaan valmistuksen lopussa. Pehmeä tofu soveltuu erilaisten 

ruokamassojen valmistamiseen. (Lehtovaara 2017, 12.)  
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Oumph! on ruotsalainen kasvipohjaisen proteiinituotteen tuotemerkki, joka 

valmistetaan soijaproteiinitiivisteestä, vedestä sekä suolasta. Oumph! 

puristetaan haluttuun muotoon ja sen rakenne muistuttaa lihaa. Oumph! kuuluu 

soijatuotteisiin, mutta se ei kuitenkaan maistu soijalta. Sitä voidaan käyttää niin 

keitoissa kuin pataruoissakin. (Lehtovaara 2017, 19.) Muut soijatuotteet, 

esimerkiksi soijarouhe, soijapalat ja soijasuikaleet ovat erittäin hyviä proteiinin 

lähteitä. Soija sisältää kaikkia lihassa olevia aminohappoja, eli proteiineja, jolloin 

se lähes lihan kaltainen tuote. Soijan ekologisuutta verrattaessa lihaan, on 

soijan ympäristövaikutukset huomattavasti pienemmät. (Soyappetit 2014.) 

Soijan tuotannon ympäristövaikutukset ovat kuitenkin moninaisia. Soijan 

tuotanto ja esimerkiksi sademetsien hakkuut sekä metsäpalot ovat yhteydessä 

toisiinsa. Suurin osa soijasta kasvatetaan liha- ja maitokarjan ravinnoksi (WWF 

2010). 

 

Tempe on fermentoitu kasvistuote, joka valmistetaan liotetuista, kuorituista ja 

puolikypsiksi keitetyistä pavuista, yleensä soijapavuista ja Suomessa herneistä. 

Tempen papujen joukkoon lisätään Rhizopus oligosporus -sientä, joka kasvaa 

papujen pinnalla. Lehtovaara (2017, 16) on todennut valmistuksesta 

seuraavasti. ”Reilussa vuorokaudessa homesieni kasvattaa rihmansa pavusta 

toiseen ja ikään kuin liimaa pavut yhtenäiseksi palaksi. Tuoreena tempe 

muistuttaa Camembert-juustoa, sillä sieni kasvattaa vaalean rihmaston tempen 

pinnalle.” Näin valmistusprosessi tekee tempestä terveellisempää ja vähemmän 

haitta-aineita sisältävää ruokaa keitettyihin papuihin verrattuna. Parhaimmillaan 

tempe toimii pataruoissa sekä erilaisten massojen valmistuksessa. (Lehtovaara 

2017, 16.)  

 

Quorn on sieniproteiinista ja kananmunan valkuaisesta valmistettua, 

rakenteeltaan broilerin lihaa muistuttavaa, ei-vegaanista kasvipohjaista 

proteiinivalmistetta. Quornia myydään paloina sekä muruna ja tuotteet ovat 

pakasteita. Quorn on suhteellisen mautonta, mutta hyvällä maustamisella sen 

maku ja rakenne tulee esiin esimerkiksi grilliruoissa. (Lehtovaara 2017, 18.)  
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Valion oma tuote mifu valmistetaan suomalaisen maidon maitoproteiinista. 

Mifusta on kehitetty kolme erilaista tuotetta: mifu jauhis, mifu suikaleet ja mifu 

ruokarae. Mifu tulee paistaa pannulla tai lisätä lämpimään ruokaan ja 

ruokalajiksi käy oikeastaan mikä vain. (Valio 2018.)  

 

 

Seitan valmistetaan vehnän proteiinista eli gluteenista ja ei siksi sovi 

keliaakikoille. Seitan-taikina kypsennetään hauduttamalla, höyryttämällä tai 

paistamalla ja joukkoon voidaan sekoittaa kikhernejauhoja tai hiivahiutaleita. 

Seitania valmistetaan Aasiassa monin eri tavoin ja se voi maistua eri maissa 

erilaiselta. (Lehtovaara 2017, 13.) 

 

Nyhtökaura ja Härkis ovat suomalaisia tuotteita. Nyhtökaura valmistetaan 

kaurasta, herneestä ja härkäpavuista, Härkis härkäpavuista, herneproteiinista ja 

ohramallasuutteesta. Kummatkin tuotteet maistuvat omilta valmistusaineiltaan 

ja niissä on proteiinia runsaasti. Nyhtökaura sopii hyvin esimerkiksi wokkiruokiin 

ja tortilloihin. Härkistä voi kuivattaa uunissa, jolloin se sopii jauhamisen jälkeen 

esimerkiksi smoothien joukkoon. (Lehtovaara 2017, 20–21.)  

 

Hiilihydraatit 

Hiilihydraatit ovat ihmisen ravinnon peruspilari. Niitä ovat sokerit, tärkkelys ja 

ravintokuitu, jotka hajoavat kehossa suurimmalta osaltaan glukoosiksi. Glukoosi 

on tärkein elimistön energiaa tuottava aine. Hiilihydraattien päätehtävänä on 

edesauttaa sydämen toimintaa, lihastyötä, ruumiinlämmön pitämistä tasaisena, 

ruoansulatusta sekä verenkierron ylläpitämistä. (Kotimaiset kasvikset, 

Ravintoaineet & Hiilihydraatit n.d.)  

 

Hiilihydraatteja saadaan kasvikunnan tuotteista sekä maidosta. Jos 

hiilihydraattipitoisia tuotteita syödään liikaa, varastoituu ylimääräinen energia 

kehoon rasvana. Verrattaessa hiilihydraatteja proteiineihin, on hiilihydraattien 

käyttäminen energiansaantiin hyödyllisempää proteiinien muiden ravinto-

ominaisuuksien vuoksi. Rasvoista ei hiilihydraatteja saada lainkaan. 

Maitotuotteista saadaan laktoosia, ja viljatuotteista, kasviksista sekä perunasta 

tärkkelystä ja ravintokuitua. Lisäksi kasviksista saadaan sokereita. (Kotimaiset 

kasvikset, Hiilihydraatit n.d.)  
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Rasvat 

Rasvojen hyviä lähteitä kasvisruokavaliossa ovat muun muassa rypsiöljy, 

mantelit sekä pähkinöistä erityisesti saksanpähkinät. Nämä tuotteet pitävät 

sisällään hyviä omega-6- ja omega-3-rasvahappoja, joita tulisi saada 5–10 % 

päivän energiatarpeesta Tästä määrästä omega-3-rasvahappoja tulisi olla 

vähintään 1 %. Rasvojen tehtävänä on ylläpitää ihon kuntoa, säädellä kehon 

toimintaa ja osallistua hermoston kehitykseen ja toimintaan. Jos  ruokavaliosta 

ei saa tarpeeksi rasvoja, voi näkö ja mahdollisesti myös muisti ja oppimiskyky 

heikentyä sekä iho hilseillä. (Gould & Voutilainen 2009, 160.) 

 

Lakto-ovovegetaarista ruokavaliossa rasvat ovat rypsiöljyn ja pähkinöiden 

ansiosta suurimmaksi osaksi tyydyttymättömiä eli pehmeitä rasvoja. 

Tyydyttynyttä sekä transrasvaa voi kuitenkin esiintyä ruokavaliossa paljon, sillä 

kasvisruokia voidaan valmistaa paljonkin erittäin rasvaisista tuotteista sekä 

kookosmaidosta. Rypsiöljy on ruokailijan hyvä rasva, sillä se sisältää runsaasti 

kertatyydyttymätöntä rasvaa ja siitä saadaan kehon tarvitsemat välttämättömät 

rasvahapot. Rypsiöljyä tulisi syödä päivittäin vähintään kaksi ruokalusikallista 

(25 g), jotta päivän välttämättömien rasvahappojen määrä tulisi täyteen. (Gould 

& Voutilainen 2009, 160–162.)   

 

Vitamiinit ja kivennäisaineet 

Kasvisruokavaliosta saa paljon hyviä vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta 

joidenkin vitamiinien saanti voi jäädä vähemmälle sekaruokavalioon verrattuna, 

jos saantiin ei kiinnitetä huomiota. Jos kasvisruokavaliota lähdetään 

rajoittamaan, saattaa jokin vitamiineista tai kivennäisaineista jäädä kokonaan 

saamatta. Esimerkiksi maitotuotteista saatavaa riboflaviinia eli B2-vitamiinia ei 

välttämättä saa tarpeeksi, jos maitovalmisteet jätetään kokonaan pois 

ruokavaliosta. (Gould & Voutilainen 2009, 167.)  
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Ihminen tarvitsee 13 eri vitamiinia (Vitamiinit ja kivennäisaineet 2015). A-, B2-, 

B12-, C-, D-, E- ja K-vitamiinien lisäksi vitamiinien ryhmään kuuluvat kuusi muuta 

B-vitamiiniryhmän vitamiinia: tiamiini (B1), niasiini (B3), pantoteenihappo (B5), 

B6, biotiini (B7) ja folaatti (B9). Kaikki B-vitamiinit ovat vesiliukoisia, jolloin 

vitamiinit poistuvat kehosta melko nopeasti virtsan mukana. Poikkeuksena on 

B12-vitamiini, joka voi varastoitua maksassa jopa neljä vuotta. Kaikki muut B-

ryhmän vitamiinit folaattia lukuun ottamatta osallistuvat kehon 

energiaravintoaineiden aineenvaihduntaan. (B-vitamiinit n.d.)  

 

Ihmisen tarvitsemat kivennäisaineet vaihtelevat jossain määrin lähteestä 

riippuen. Vitamiinit ja kivennäisaineet -taulukossa on esitelty kasvisruokailijalle 

erityistä huomiota vaativat kivennäisaineet (Gould & Voutilainen 2009, 185). 

Kivennäisaineet jaetaan kahteen eri ryhmään: makrokivennäisaineisiin ja 

hivenaineisiin. Makrokivennäisaineita keho tarvitsee hieman enemmän kuin 

hivenaineita, mutta kaikki kivennäisaineet ovat keholle yhtä tärkeitä niiden 

määrästä riippumatta. (Kivennäisaineet 2015.)  
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TAULUKKO 4. Vitamiinit ja kivennäisaineet. (Gould & Voutilainen 2009,168,174 

179,182,186, 190, 196,199, 202.) 

Vitamiini Hyviä lähteitä Tehtävä Niukka saanti 
Saantisuositus 
(aikuisella /pv) 

A 
porkkana, 

ruusunmarja, paprika, 
tomaatti, tyrni 

Hämäränäkökyky, 
vastustuskyvyn ja 

punasolujen 
muodostaminen 

Vastustuskyvyn ja 
hämäränäön 

heikkeneminen 

Miehet: 900 RE 
Naiset: 700 Re 

*2 

B2 

Maitotuotteet, pavut, 
täysjyvävilja, sienet, 

kananmuna 

Energia-
aineenvaihduntaan 

osallistuminen 

Huulten 
haavaumat, 
suu- ja kieli-
tulehdukset 

14-60v. 
M: 1,7 mg 
N: 1,3 mg 
61-74v. 

M: 1,5 mg 
N: 1,2 mg 

B12 
kananmuna, 
maitotuotteet 

Muodostaa 
proteiineja ja 

osallistuu hermoston 
toimintaan 

Voi tulla 
hermostollisia 
ongelmia ja 

anemia 

2 mg 

C *1 

sitrushedelmät, 
marjat, hedelmät, 

vihannekset, peruna 

osallistuu raudan 
imeytymiseen, 
edistää kasvua 

Väsymys, 
tulehdusalttius 

75 mg 

D 

Vitaminoidut 
ravintorasvat, maito, 

piimä, jogurtti, 
suppilovahvero, 

kantarelli 

Luuston ylläpito, 
kalsiumin 

aineenvaihdunnan 
säätely 

Vastustuskyky 
heikkenee, 

luuston 
haurastuminen 

7,5 mg 

E *1 rypsiöljy, marjat 
ylläpitää solukalvon 

rakennetta 
Puutos on erittäin 

harvinaista 
Miehet: 10 mg 
Naiset: 8 mg 

K *1 

Parsakaali, lehtikaali, 
pinaatti, vihreät pavut, 

herneet, avokado, 
kasviöljyt 

Veren normaali 
hyydyttäminen 

Haavojen hidas 
parantuminen, 

mustelmat 
45 mg *3 

Jodi 
Maitotuotteet, 

kananmuna, jodioitu 
suola 

kilpirauhashormonien 
aktivointi 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta 

150 mg 

Kalsium maitovalmisteet, kaali 

Luuston 
rakennusaine, 

lihasten 
supistuminen, 

hermoston toiminta 

Luuston 
haurastuminen, 

tuntoaistin häiriöt, 
lihaskouristukset 

800 mg 

Rauta 
Täysjyvävilja, 

pähkinät 

Hapen kuljettaminen 
kudoksiin, energia-
aineenvaihduntaan 

osallistuminen 

Väsymys, 
suorituskyvyn 

heikkeneminen 

Miehet: 9 mg 
Naiset: 15 mg 

Seleeni 
Sienet, kananmuna, 

juusto, maito 

Antioksidantti, 
kilpirauhasen 

toiminta, 
vastustuskyvyn 

ylläpito 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminta 

Miehet: 50 mg 
Naiset: 40 mg 

Sinkki 

Maitotuotteet, 
kananmuna, 
täysjyvävilja, 
palkokasvit, 

soijapaputuotteet 

Antioksidantti, 
kudosten 

uusiutuminen, kasvu, 
vastustuskyvyn 

lisääminen 

Vastustuskyvyn 
heikkeneminen, 

Miehet: 9 mg 
Naiset: 7 mg 

*1 Kaaro 2017 

*2 RE tarkoittaa retinoliekvivalenttia eli retinolia vastaavaa määrää. Retinoli on A-
vitamiinin eläinkunnan tuotteissa esiintyvä muoto (Kaaro 2017) 
*3  VitaeLab 2018-2019  
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2.3 Asiakasnäkökulma 

 

Asiakaslähtöisyys mielletään usein pelkäksi asiakkaan kuuntelemiseksi, mutta 

todellisuudessa se on paljon muutakin. Asiakaslähtöisyyttä tarkastellessa tulee 

olla rohkea ja laajentaa omaa näkökulmaansa, jotta pääsee kohtaamaan 

asiakkaan tarpeet ja toiveet. Asiakaslähtöisyyden huomioiminen näkyy niin 

yrityksen toiminnassa kuin myös myytävissä tuotteissa sekä markkinoinnissa. 

Lisäksi se toimii yhtenä osa-alueena yrityksen kilpaillessa muiden yritysten 

joukossa. Kun asiakaslähtöisyyttä verrataan organisaatiolähtöisyyteen, 

lähestytään markkinointiajattelua aivan erilaisista näkökulmista (kuvio 5). 

(Vuokko 1997, 9, 13, 15.)  

 

 

 

KUVIO 5. Organisaatiolähtöisyys verrattuna asiakaslähtöisyyteen. Mukailtu 

(Vuokko 1997, 15)  

 

Keskeisimpänä ominaisuutena asiakaslähtöisessä toiminnassa on asiakkaiden 

tarpeiden huomioiminen. Organisaatio pyrkii tunnistamaan asiakkaidensa 

tarpeet ja halut sekä toteuttamaan niitä mahdollisimman hyvin tuotteilla, 

jakeluketjulla, hinnoittelulla sekä viestinnällä. Jos organisaatio ajattelee 

tuotteensa olevan erinomainen ja kaikkien asiakkaiden haluavan ostaa juuri 
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kyseisen tuotteen, on organisaation näkökulma kaukana asiakaslähtöisyydestä. 

Tällöin tuijotetaan vain omaa toimintaa, eikä pohdita sitä mitä asiakas 

mahdollisesti haluaisi hankkia. Asiakaslähtöisessä organisaatiossa halutaan 

jatkuvasti lisää tietoa asiakasryhmistä ja heidän tarpeistaan, kun taas 

organisaatiolähtöisessä toiminnassa mietitään, miksi asiakas ei tiedä tuotteesta 

tarpeeksi halutakseen ostaa sen. Asiakaslähtöisyyden monissa strategioissa on 

huomattu, että asiakaskunta on moninainen ja eri asiakasryhmät ovat erilaisia. 

Eri asiakasryhmiä voidaan myös laittaa tärkeysjärjestykseen, joka on 

nykypäivänä varsin tavallista muun muassa työntekijäpulan vuoksi. 

Organisaatiolähtöisessä organisaatiossa taas ei ymmärretä asiakkaiden 

moninaisuutta. Samoin kilpailu on hyvin kapea-alaista organisaatiolähtöisessä 

toiminnassa, kun taas asiakaslähtöinen organisaatio pohtii omaa asemaansa ja 

sen parantamista suhteessa ympäristöönsä. (Vuokko 1997, 15–16, 19–21.)  

 

Asiakaslähtöisyydessä on kolme päätavoitetta: asiakassuhteen luominen, 

ylläpitäminen ja kehittäminen. Kun nämä kolme tavoitetta on kunnossa, tarjoaa 

asiakaslähtöisyysajattelu mahdollisesti kilpailuetua markkinoilla. 

Asiakaslähtöisyyden tulee näkyä koko organisaatiossa eikä vain esimerkiksi 

lounaslinjastossa hyvän asiakaspalvelijan johdosta. Vaikka asiakkaiden tarpeet 

ovat organisaatiolle erityisen tärkeitä, tulee organisaation määritellä tarkat rajat 

toiminnalleen, jotta asiakkaiden halut ja toiveet eivät muuta toimintaa liian rajusti 

edestakaisin. (Vuokko 1997, 23–24.) 
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Vuokko (1997) on kirjassaan Avaimena asiakaslähtöisyys kuvannut hyvin 

asiakaslähtöisen ajattelun vaikutuksia organisaation paremman tuloksen 

saavuttamiseen. Organisaation asiakaslähtöinen ajattelu lähtee yhteisillä 

linjauksilla ja henkilökunnan asiakaslähtöisellä asenteella. Kaikkien tulee olla 

mukana toteuttamassa asiakaslähtöisyyttä, mistä muodostuu yrityksen 

asiakaslähtöinen toiminta. Jo pelkästään henkilökunnan sitoutuminen ja me-

henki lisäävät organisaation tulosta. Asiakaslähtöisyys tuottaa tyytyväisiä 

asiakkaita ja tyytyväiset asiakkaat taas saapuvat uudelleen ostamaan 

organisaation tuotteita tai palvelua. Positiiviset sekä myös negatiiviset ajatukset 

liikkuvat asiakkaiden puskaradiossa taas eteenpäin seuraaville, mahdollisesti 

tuleville asiakkaille. Tyytyväiset asiakkaat lisäävät organisaation tuottoja, joten 

asiakaslähtöisyyttä voidaan pitää suurena kilpailuvalttina markkinoilla. (Vuokko 

1997, 28.)  

 

Asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on asiakaslähtöisyyteen motivoitunut 

henkilökunta. Organisaatiossa tulee varmistua siitä, että henkilökunta tietää ja 

tuntee asiakkaansa, jotta asiakaslähtöisyyttä osataan kehittää asiakkaiden ja 

organisaation välillä. Organisaation tulee varmistaa, että kaikki mahdolliset 

esteet asiakaslähtöisyyden toiminnan kannalta on poistettu, esimerkiksi 

yhteistyön ja tiedonkulun esteet. Asiakaslähtöisyyttä estäviä tapoja voi ilmetä 

muun muassa henkilökunnan tiedoissa, asenteissa sekä käyttäytymisessä. 

Henkilökunnan tiedonpuutteessa kyseessä voi olla kokonaiskuvan 

ymmärtämisen vaikeus, jolloin työntekijältä voi puuttua tieto oman työnsä 

vaikuttavuudesta organisaation toimintaan. Myös työntekijän pelko 

asiakaskontakteissa voi mahdollistaa asiakaslähtöisyyden estymiseen, ja 

välttämättä kaikki eivät pidä asiakaskontaktitilanteista. Myös käyttäytyminen 

vaikuttaa asiakaslähtöisyyteen. Henkilökunnalla voi olla haasteita kuunnella 

asiakasta palvelutilanteessa tai asiakaspalvelija voi yrittää myydä tuotetta yli 

asiakkaan tarverajojen. Jotta asiakaslähtöiseen organisaatiomalliin päästään, 

tulee organisaation kouluttaa ja motivoida henkilökuntansa asiakaslähtöisyyden 

maailmaan. Tällöin asiakaslähtöisyys siirtyy paremmin jokaisen työntekijän 

työhön. (Vuokko 1997, 37, 46–48.) 
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Asiakasnäkökulma on läsnä myös kouluruokailussa. Suomen 

koulutusjärjestelmässä keskitytään ja luotetaan siihen, että jokaisella lapsella ja 

nuorella on potentiaalia osallistua kouluruokailunsa kehittämiseen, esimerkiksi 

erilaisten palautekyselyjen kautta. Palautekyselyt voivat olla yksinkertaisia tai 

laajempia. Nuorilta voidaan kysyä esimerkiksi hymiötaululla mielipidettä päivän 

ruoasta tai tehdä vuosittain laaja kouluruokailukysely jokaiselle opiskelijalle. 

Yksi peruskoulun tehtävistä, miksi ei myös toisen asteen opetuksen, on nostaa 

aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista yhteisön toimintaan sekä edistää 

demokraattisia arvoja. (Pellikka, Manninen & Taivalmaa 2019, 26.)  

 

Myös Turun koulut ovat keväällä 2019 aloittaneet kouluruokaraateja, joissa 

opiskelijat pääsevät osallistumaan kouluruokailun kehittämiseen. Ruokaraatien 

tavoitteena on osallistaa opiskelijoita hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen, 

jolloin yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeässä roolissa. Raadeissa on noussut 

esille, että joidenkin ruoka-aineiden, kuten quornin, nimeä pidetään omituisena. 

Jos koulun ruokalistalla lukee quorn, jättää moni maistamatta ruokaa sen 

kummallisen nimen vuoksi. Koulujen keittiön tulisikin huomioida entistä 

paremmin ruokien raaka-aineiden mahdollinen esittely opiskelijoille, jotta 

opiskelijat uskaltautuisivat maistamaan uusia ruokia paremmin. (Muranen & 

Kaljonen, 2019.) Näiden perusteella nuorten asiakkaiden mielipiteiden 

kysyminen ja heidän toiveidensa ja tarpeidensa kuuntelu ovat ensiarvoisen 

tärkeässä asemassa yhteisessä ruokailuhetkessä.  

 

 

2.4 Tuotekehitys 

 

Tuotekehitysprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja sen tavoitteena on 

saada aikaan uusi tai paranneltu tuote markkinoille taloudellisesti ja nopeasti, 

jotta organisaation markkinatilanne oli mahdollisimman hyvä. Tuotekehitys ei 

ole vain pelkkää yhden ihmisen suunnittelua, vaan uuden tuotteen kehittelyyn 

pitäisi ottaa mukaan koko organisaation kaari: tuotekehitysryhmä, markkinointi 

sekä valmistus. Kehitellystä tuotteesta kerätään asiakkailta eli käyttäjiltä 

palautetta, jonka mukaan tuotetta kehitetään uudelleen enemmän asiakkaiden 

tarpeita vastaavaksi ja saadaan mahdollisesti uusia ideoita myöhempää käyttöä 

varten. (Kovanen 2012, 7–8.)  
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KUVIO 6. Tuotekehitysprosessi. Mukailtu (Tuominen 2013 & Hietikko 2015) 
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Ennen tuotekehitysprosessin alkua tulee organisaatiossa olla mietittynä 

liiketoimintastrategia, tuotepolitiikka, tuotekehitysstrategia ja 

tuotekehitystavoitteet. Itse tuotekehitysprosessi alkaa Tuomisen (2013) ja 

Hietikon (2015) mukaan konseptisuunnittelusta eli kehityskohteiden valinnasta. 

Tähän vaikuttavat vahvasti asiakkaiden tarpeet sekä markkinoiden 

kilpailutilanne, joiden perusteella tuotekehitystyöhön pystytään asettamaan 

tuotteen tavoitearvot ja muut tuotespesifikaatiot. Konseptisuunnittelusta 

siirrytään systeemisuunnitteluun, joka kattaa vielä tarkemmin tuotesuunnittelun 

ja itse tuotteen arkkitehtuurin. Testausvaiheeseen siirryttäessä tulee tuotteesta 

olla prototyyppi valmiina. Tuotetta testaavat niin sen suunnittelijat kuin myös 

käyttäjät. Näin saadaan paras mahdollinen tieto tuotteesta. Suunnittelijat 

tutkivat ja testaavat tuotteen kustannuksia sekä valmistettavuutta ja asiakkaat 

sen käyttöominaisuuksia. Testauksesta siirrytään kaupallistamiseen, jolloin 

useampi käyttäjä pääsee ostamaan tuotetta ja antamaan siitä palautetta. 

Annetun palautteen perusteella tuotetta vielä mahdollisesti parannellaan, jotta 

se vastaa suuren asiakasryhmän tarpeita. (Hietikko 2015, 25, 47–48. 

 

 

2.5 Tuotannonohjausjärjestelmä Aromi 

 

Digitaalisuus tulee koko ajan enemmän kaikkien ihmisten arkeen. 

Digitaalisuuden myötä tietoa kouluruoasta voidaan hakea helpommin erilaisten 

tuotannonohjausjärjestelmien kautta. (Pellikka, Manninen & Taivalmaa 2019, 

16.) Tuotannonohjausjärjestelmä Aromi on työkalu ruokapalveluille, jotka 

haluavat vähentää manuaalista työtä ja siirtyä lähemmäs asiakasta kehittämään 

toimintaansa (CGI a n.d.). Aromi on vuonna 1986 käyttöön tullut yksi CGI:n 

tuotteista, jota kehitetään jatkuvasti eri asiantuntijoiden avulla. Aromi on 

käytössä laajasti suomalaisissa ruokapalveluyrityksissä. (Lehtinen 2019.) Aromi 

pitää sisällään monia ruokapalveluprosessin vaiheita, esimerkiksi raaka-

aineiden myynnin ja tilaamisen, ruokalistasuunnittelun sekä päivän ruokalistan 

tietojen näyttämisen asiakkaille. Aromi järjestelmänä pyrkii ennustamaan 

jokaisessa vaiheessa hävikin määrää aikaisemman datan perusteella, jolloin 

ympäristönäkökulma on vahvasti mukana organisaatiossa. Aromin tilannut 

asiakas voi päättää, mitä järjestelmän toimintoja otetaan käyttöön. (CGI a n.d.) 

Aromista saatavia tilaajahyötyjä ovat muun muassa konseptiajattelu ja 
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automaatio. Erilaiset konseptit auttavat muodostamaan Aromissa tiedostoja, 

jotka järjestäytyvät valmiiksi esimerkiksi ruokalistapohjan mukaan. Tilauksen 

tekeminen saadaan automaattiseksi ja raaka-aineiden tilaamiseen täytyy 

osallistua vain, jos muutoksia tulee valmiiseen tilauspohjaan. Valmis tilauspohja 

luodaan kiertävän ruokalistan perusteella Aromin sisälle. (CGI b n.d.)  

 

Aromi-järjestelmää käytetään vuodessa noin 160 miljoonan aterian 

valmistuksessa. Näissä aterioissa käytetään satokausikalenterin tuotteita eri 

vuodenaikojen mukaan, jolloin ateriat ovat taloudellisia organisaatiolle ja 

maukkaita asiakkaille. (CGI c n.d.) Aromin käyttö kokonaisuudessaan tehostaa 

tuotantoa ja lisää läpinäkyvyyttä, keskittää suunnittelua ja auttaa hallitsemaan 

kustannuksia. Lisäksi se edistää ekologisuutta ja parantaa ruoan laatua ja 

monipuolisuutta sekä vapauttaa aikaa muuhun kuin manuaaliseen työhön. 

Lisäksi Aromi kannustaa kehittämään organisaation toimintaa, kun järjestelmän 

avulla voidaan siirtyä jälkikäteen syntyneiden kulujen seurannasta ennakoivaan 

budjetointiin. (Arppe, Hindsberg, Häihänen & Salo n.d.)   
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

3.1 Kehittämistyön tavoite 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää lounasravintola Amistoteleksen 

kasvisruokareseptiikkaa. Kasvisruokaa tarjotaan jokaisena päivänä toisena 

lounasvaihtoehtona sekä lähes joka viikko on yhden ruokalajin 

kasvisruokapäivä. Reseptiikan kehittämisessä tärkein seikka lounasravintola 

Amistotelekselle on asiakkaiden mielipiteet, jotka ohjaavat keittiötä 

valmistamaan heille maistuvaa kasvisruokaa. Reseptiikan toimivuus ja 

ravitsemuksellinen laatu tulee huomioida kasvisruokaresepteissä, jotka ohjaavat 

niin asiakasta kuin keittiöhenkilökuntaa valmistamaan ja valitsemaan 

terveellisen ja täyttävän kasvisruokalounaan. Lounasravintola Amistoteleksessä 

on tavoitteena saada asiakas valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta 

kasvisvaihtoehto ja saada kasvisruokapäivänä yhä useampi asiakkaan 

syömään terveellinen ja monipuolinen kasvislounas.  

 

Kasvisruokareseptit viedään tuotannonohjausjärjestelmä Aromiin ja 

kasvisruokaohjeita laaditaan 5–8 kappaletta. Opinnäytetyön jälkeen 

kasvisruokareseptit tulevat käyttöön myös toisessa Turun ammatti-instituutin 

toimipisteessä, Juhannuskukkulan koulutalon ammattikeittiössä. Reseptiikassa 

tulee huomioida ravitsemuksellisuus, mutta esimerkiksi erityisruokavalioiden 

huomioiminen ei ole niinkään tarpeellista pienen annosmäärän vuoksi.  

 

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tälle opinnäytetyölle valittiin kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymysten 

laatimisessa huomioitiin, että asiakaslähtöisyys ja ravitsemuksellinen laatu ovat 

lounasravintola Amistoteleksen asiakkaille ja työntekijöille tärkeimmät tekijät 

lounastaessa sekä valmistaessa lounasruokaa. Tutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: Millaista kasvisruokaa lounasravintola Amistoteleksen asiakkaat 

valitsisivat lounaakseen? Ovatko lounasravintola Amistoteleksessä käytössä 

olevat kasvisruokareseptit ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia?  
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Asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä Amistoteleksessä, jolloin 

asiakkaiden mielipide vaikuttaa hyvin paljon ruokalista- ja reseptisuunnitteluun. 

Ravitsemukselliseen laatuun ja monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota 

kasvisruokia valmistettaessa, sillä tarkoituksena on tarjota asiakkaille 

ravitsemuksellisesti monipuolinen ja täyttävä lounas.  

 

 

3.3 Kehittämisprosessin tutkimus 

 

Kehittämistyö on prosessi, jonka mukaan edetään. Prosessi alkaa 

kehittämiskohteen tunnistamisesta ja tavoitteiden asettamisesta, mistä 

siirrytään kehittämiskohteeseen perehtymiseen. Perehtymisen jälkeen rajataan 

kehittämiskohde haluttuun osaan ja suunnitellaan lähestymistapa ja menetelmät 

prosessissa etenemiselle. Tämän jälkeen kehittämistä toteutetaan käytännössä 

ja sen tuloksia voidaan julkaista. Kehittämisprosessi päättyy kehittämiskohteen 

arviointiin lopputuloksien osalta, joiden perusteella voidaan mahdollisesti jatkaa 

kehitystyötä uudelleen samalla kaavalla. Kehittämistyö on siis jatkuva prosessi, 

jota pystytään kehittämään jatkuvasti. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 24.)  

 

Tässä opinnäytetyössä on kaksi lähestymistapaa: toimintatutkimus ja 

konstruktiivinen tutkimus. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan tutkimustyyppiä, 

jolla tavoitellaan muutoksen hakemista konkreettiseen ongelmaan. Käytäntö ja 

ongelmanratkaisu ovat vahvasti mukana toimintatutkimuksessa ja itse tutkimus 

tapahtuu tutkimusongelman äärellä käytännössä. Tutkiminen on osallistavaa eli 

siinä hyödynnetään ongelman parissa työskenteleviä tai muita henkilöitä 

ongelman kehittämiseksi. Toimintatutkimus etenee kuten spiraali: suunnitellaan, 

toteutetaan, havainnoidaan ja arvioidaan, jonka jälkeen kehittämistä jatketaan 

taas uudelleen. (Ojasalo ym., 58–60.)  

 

Konstruktiivisella tutkimuksella on tavoitteena saada aikaan konkreettinen 

tuotos, esimerkiksi luoda uusia kasvisruokareseptejä. Kehittämistyötä 

rakennetaan tutkimustiedon pohjalta niin teoriasta kuin käytännöstäkin 

kerättävästä aineistosta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tuodaan esille uutta 
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tietoa, joka on perusteltua eri lähteiden kautta. Tutkimuksessa kehitetään, 

kokeillaan ja arvioidaan, minkä kautta päästään lopputulokseen yhdessä 

muiden ongelman kanssa työskentelevien avulla. Dokumentointi 

konstruktiivisen tutkimuksen vaiheista on tärkeää prosessin eri vaiheissa. 

Kehittämiskohteen tuotoksen toimivuutta arvioidaan markkinatestin avulla. 

Heikko markkinatesti tarkoittaa, että tuotos toimii kohdeorganisaatiossa ja 

keskivahva markkinatesti tarkoittaa, että useampi organisaatio ottaa tuotoksen 

käyttöönsä. (Ojasalo ym., 2018, 65–68.) Tässä opinnäytetyössä tavoitellaan 

keskivahvaa tulosta markkinatestistä, jolloin kasvisruokareseptit otetaan 

käyttöön myös toisessa Turun ammatti-instituutin toimipisteessä, 

Juhannuskukkulan koulutalon ammattikeittiössä.  

 

Tutkimusmenetelmät on jaettu kahteen ryhmään. Tämä kehittämistyö on 

kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jolloin pienestä kehittämistyönaiheesta 

saadaan paljon kerättyä numeerista tietoa. Kehittämistyö on myös kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus, sillä dataa kerättiin haastatteluilla. Sekä 

toimintatutkimuksessa että konstruktiivisessa tutkimuksessa käytetään samoja 

menetelmiä. Menetelmiksi valittiin kysely, teemahaastattelu ja 

ryhmähaastattelu. Myös benchmarking-menetelmä (Ojasalo ym., 2018, 43), eli 

oman toiminnan vertaaminen muiden toimintaan, oli käytössä ideoiden 

löytämiseen kasvisruokaresepteihin. Kyselyä hyödynnettiin laajan tiedon ja 

mielipiteiden keräämiseen, jolloin saatiin nopeasti tietää monen henkilön 

mielipide kysytystä asiasta. Kyselyn huonona puolena on se, että vastaajat 

eivät välttämättä anna luotettavaa tietoa, vaan vastaavat kysymykseen 

tarkemmin asiaa punnitsematta. Kysely voidaan toteuttaa monella eri tavalla, 

kuten puhelinkyselyllä tai kirjeitse lähetettävänä kyselynä. Tässä 

kehittämistyössä käytettiin Wilma-ohjelman kautta lähetettävää sähköistä 

kyselyä. Ryhmähaastattelussa käytettiin nominialimenetelmää eli 6–12 hengen 

ryhmässä pohdittiin kysyttyjä asioita yhdessä sekä yksin. (Ojasalo ym., 2018, 

68, 104–107, 111–112, 121.) 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Toimeksiantaja Turun ammatti-instituutti, ruokapalvelut 

 

Tässä opinnäytetyössä toimeksiantajana toimii Turun kaupungin 

sivistystoimialan alla toimiva Turun ammatti-instituutti, ruokapalvelut. Turun 

ammatti-instituutin ruokapalvelut toimii syksyllä 2019 kahdessa toimipisteessä: 

Lemminkäisenkadulla sekä Juhannuskukkulalla. Opinnäytetyön kehittämisen 

kohteeksi on valikoitunut Lemminkäisenkadun toimipisteen lounasravintola 

Amistoteles, koska opinnäytetyön tekijä työskentelee kyseisessä toimipisteessä 

ohjaavana kokkina.  

 

Lounasravintola Amistoteles on kesällä 2018 uusittu lounasravintola, jossa käy 

päivittäin syömässä 300–450 asiakasta. Asiakaskunta koostuu toisen asteen 

sekä korkea-asteen opiskelijoista ja henkilökunnasta sekä ulkopuolisista 

asiakkaista. Suurin osa opiskelija-asiakkaista on maahanmuuttajia tai 

kotouttamis- ja peruskoulutuksessa opiskelevia nuoria ja keski-ikäisiä, joiden 

suomen- sekä englanninkieli tarvitsee vielä harjoitusta.   

 

Lounasravintola Amistoteleksessä tarjotaan päivittäin korkeakouluopiskelijoiden 

ruokailusuositukseen sekä toisen asteen ruokailusuosituksiin perustuva kahden 

vaihtoehdon lounas, joista toinen vaihtoehto on lakto-ovovegetaarinen 

kasvislounas. Lounaaseen kuuluu lämpimän ruoan lisäksi salaatti, näkkileipä ja 

margariini sekä ruokajuomana maito, piimä tai vesi. Turun ammatti-instituutissa 

on päätetty tarjota kasvisruokaa kaikille yhtenä päivänä viikossa, mikä pätee 

myös muissa Turun kunnan kouluissa. Kasvisruokapäivänä voi olla yksi tai 

kaksi lounasvaihtoehtoa. (Pellikka, Manninen & Taivalmaa 2019, 15). 

Lounasravintola Amistoteleksessä kasvisruokapäivänä on vain yksi vaihtoehto. 

Kasvisruokalounas ei kuitenkaan houkuttele tällä hetkellä opiskelijoita tai 

ulkopuolisia syömään, joten lounasravintola Amistoteleksessä päädyttiin 

kehittämään kasvisruokien tarjontaa.  
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Toimintaan liittyvät vahvasti opiskelijat, jotka harjoittelevat 

ammattikeittiötoimintaa lounasravintola Amistoteleksessä lähes päivittäin. 

Opiskelijat tekevät ammattikeittiössä kokonaisvaltaisesti kaikkea ruokalinjaston 

kuntoon laittamisesta ruoan valmistukseen ja jälkitöihin työryhmän jäsenenä. 

Työntekijän kannalta opiskelijat tuovat lisähaastetta työhön, sillä jokainen päivä 

on erilainen ja  muuttuviin tilanteisiin on reagoitava nopeasti. Opiskelijoita on 

lounasravintola Amistoteleksessä kerralla 1–5 ja he jakaantuvat eri työtehtäviin 

päivän aikana. Esimerkiksi tämän opinnäytetyön testattavat reseptit on 

valmistettu opiskelijavoimin, jolloin opinnäytetyön tekijä on toiminut ohjaavana 

kokkina ja vastannut päivän ruoan valmistumisesta.  

 

 

4.2 Ryhmäteemahaastattelu 

 

Ryhmäteemahaastattelu toteutettiin tiistaina 20.8.2019 Turun ammatti-instituutin 

toisen vuoden tarjoilijaopiskelijoille opetusravintola Taidossa. Myös Taidon 

tarjoilijaohjaavista kaksi osallistuivat haastatteluun. Ryhmäteemahaastattelun 

aiheena oli kasvisruoka ja omat kokemukset kasvisruoasta niin 

opiskelijaruokailussa kuin muissa ympäristöissä. Ryhmäteemahaastatteluun 

osallistui yhteensä kymmenen henkilöä. 

 

Ryhmäteemahaastattelu alkoi haastattelevan esittäytymisellä ja pohjustuksella 

aiheeseen ja opinnäytetyöprojektiin. Nuoret olivat innokkaasti mukana alusta 

lähtien. Heille jaettiin omat vastauslomakkeet, joissa oli kolme eri 

vastauskohtaa. Vastauslomakkeet täytettiin yksin henkilökohtaisesti 

nimettömänä, jolloin menetelmänä oli käytössä ryhmäteemahaastattelun 

nominialimenetelmä. Nominialimenetelmässä työskennellään yksilöinä sekä 

ryhmänä, jolloin yksilöiden mielipiteet ja ideat nousevat paremmin esille ilman 

ryhmäpainetta (Ojasalo ym., 2018, 112). Vastauslomakkeiden kysymykset 

käsittelivät kasvisruokia, joista nuori ei pidä tai pitää. Kolmantena kysymyksenä 

esitettiin, mitä kasvisruoka ajatuksena herättää sinussa. Vastauslomake löytyy 

liitteestä 1. Nominialimenetelmän jälkeen siirryttiin perinteiseen 

haastattelumuotoon, joissa keskusteltiin kasvisruoasta yhdessä. 

Ryhmäteemahaastattelun kysymykset on esitelty liitteessä 2.  
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Ryhmäteemahaastattelussa pidetyimmiksi kasvisruoiksi nousivat kevätrullat 

viidellä vastauksella sekä kasviswokki, kasvispihvit, kasvislasagne ja 

kasvissosekeitto, joista jokainen sai kolme vastausta. Epämieluisimmiksi ruoiksi 

nousivat kasvispihvit viidellä vastauksella sekä soijanakit neljällä vastauksella. 

Lisäksi mainintaa tuli kesäkeitosta ja papu-ruoista, kussakin kolme vastausta. 

Kasvispihvit saivat vastauksia kummassakin kategoriassa, joten ruoka jakoi 

mielipiteitä vahvasti vastaajien keskuudessa.  

 

Kasvisruoka ajatuksena nosti vastaajissa esille niin positiivista kuin negatiivista 

tunteita sekä toiveita kasvisruoan erilaisista piirteistä. Haastateltavat pitivät 

positiivisena asiana ruoan vaihtelevuutta pelkän liharuoan sijaan. Lisäksi 

kasvisruoan pienemmät ilmastovaikutukset liharuokaan verrattuna mainittiin 

haastattelussa. Osa haastateltavista kertoi haluavansa kasvattaa omaa 

kasvisruoan kulutustaan. Negatiivisina seikkoina nostettiin esille muun muassa 

kasvisruoan energiamäärän pienuus, nopeampi nälän tunteen herääminen sekä 

ruoan huono rakenne. Toiveina nostettiin esille kasvisruoan tuoreus ja hyvä 

maustaminen. Myös toive lihavaihtoehdolle kasvisruokapäivänä nostettiin esiin. 

 

Keskustelussa nousi esille, että kerran viikossa oleva kasvisruokapäivä on hyvä 

asia, sillä kasvisruoka tasapainottaa lihapitoista ruokavaliota. Haastateltavat 

eivät kertomansa mukaan syö paljoakaan kasvisruokaa kotona. Myös 

"maailman pelastuminen" kasvisruokaa syömällä mainittiin muutamaan kertaan. 

Vastaajat, jotka eivät erityisemmin välittäneet kasvisruoasta, toivoivat 

kasvisruokapäiviä maksimissaan kerran kuukauden aikana. Myös kummankin 

ruokalajin maistaminen lounaalla katsottiin nostavan kasvisruoan menekkiä ja 

siihen tottumista.  

 

Kasvisruoalta toivottavia asioita olivat maku, ulkonäkö, suutuntuma sekä 

tuoksu. Suutuntuma nostettiin esille useaan kertaan. Kasvisruoalta toivottiin 

pureskeltavuutta ja napakkuutta puuromaisen purutuntuman sijaan. Myös 

kasvisruoan kanssa tarjottavat lisukkeet vaikuttivat kasvisruoan valintaan 

ruokalinjastossa. Lounasravintola Amistoteleksen kasvisruoista pidettiin, mutta 

keskustelu kääntyi useasti pidettyihin ja ei-pidettyihin kasvisruokiin. Myös 

kasvisruoan houkuttelevuutta toivottiin nostettavan esillepanossa, jotta 

kasvisruoka tulisi valittua useammin.  
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4.3 Asiakaskysely ja tulokset 

 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin asiakaskyselyä. Asiakaskysely lähetettiin kaikille 

noin 5 000 Turun ammatti-instituutissa opiskelevalle opiskelijalle. Asiakaskysely 

teemoitettiin kasvisruokateeman ympärille ja laadittiin myös ruotsin kielellä, sillä 

osa opiskelijoista opiskelee ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa. 

Asiakaskyselyn kysymykset on esitetty suomeksi liitteessä 3 ja ruotsiksi 

liitteessä 4. Asiakaskysely toteutettiin 2.–6.9.2019, ja kyselyn lähettämiseen 

pyydettiin lupa palvelualuejohtajalta.  

 

Suomenkieliseen asiakaskyselyyn vastasi 104 opiskelijaa ja ruotsinkieliseen 2 

opiskelijaa. Näin ollen vastaajamäärä on ollut noin 2 % Turun ammatti-

instituutin opiskelijoista. Yhteensä 106 vastausta ei anna kuin suuntaa antavaa 

tietoa, mutta nuorten mielipiteitä nousee kuitenkin esille vastauksissa. 

Suurimmassa osassa tuloksista käsitellään vain suomenkielisen asiakaskyselyn 

vastauksia, sillä joihinkin kohtiin ruotsinkielisessä asiakaskyselyssä oli 

vastannut vain yksi opiskelija.  

 

 

4.3.1 Yleiset kysymykset 

 

Asiakaskyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden vuosiluokkia. Ruotsinkieliseen 

kyselyyn vastanneista toinen opiskeli 1. vuotta ja toinen 3. vuotta. 

Suomenkielisten vuosiluokkajakauma on kuvattu kuviossa 7. Sukupuolijakauma 

oli lähes tasan: naisia 52,9 % ja miehiä 44,2 %. 2,9 % vastaajista ei halunnut 

vastata kyseiseen kysymykseen ja ruotsinkielisessä asiakaskyselyssä jakauma 

oli 50 % ja 50 %.  
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KUVIO 7. Opiskelen ammattikoulussa 1….4. vuotta. Suomenkielinen 

asiakaskysely. 

 

Vastaajien koulutalojakauma oli varsin tasainen (kuvio 8). Kuvaajaa 

tarkasteltaessa huomattiin, että Juhannuskukkulan koulutalossa opiskelevat 

olivat ahkerimpia vastaamaan. Ero seuraavaan ahkerimmin vastanneeseen 

koulutaloon, Aninkaisten ja Lemminkäisenkadun koulutalo, oli 8,9 %. Heille oli 

myös aikaisemmin teetetty opinnäytetyöntekijän toimesta asiakaskyselyitä, 

muun muassa tarjottimien poistamisesta opiskelijaruokailusta. 

Lemminkäisenkadun koulutalossa opiskellaan ravintola- ja cateringalaa sekä 

matkailualaa, ja Aninkaisten koulutalossa elintarvike-, hius-, hotelli-, ravintola- ja 

catering-alaa, puhtaus- ja kiinteistöalaa, kauneudenhoito-, tekstiili- ja vaatetus-

alaa sekä valmistavaa koulutusta (Aninkaisten koulutalo n.d.; 

Lemminkäisenkadun koulutalo n.d.). Ruotsinkielisen asiakaskyselyn kahdesta 

vastaajasta kumpikaan ei ollut kertonut koulutaloansa.  
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KUVIO 8. Missä koulutalossa opiskelet? Suomenkielinen asiakaskysely. 

 

Seuraavassa kysymyksessä (kuvio 9) kysyttiin, kuinka usein syöt kasvisruokaa 

opiskelijaruokailussa? Lähes kolmasosa, 30,8 %, oli vastannut, että ei syö 

koskaan. Kuitenkin hieman yli kolmasosa, 35,6 %, syö kasvisruokaa aina silloin 

tällöin. Kasvisruokailijoita 104 vastaajasta suomenkielisessä asiakaskyselyssä 

oli 12,5 %. Ruotsinkielisessä kyselyssä parhaimman vastauksen oli saanut 

vaihtoehto "Melkein joka päivä" yhdellä vastauksella.  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

KUVIO 9. Kuinka usein syöt kasvisruokaa opiskelijaruokailussa? 

Suomenkielinen asiakaskysely.  

 

Asiakaskyselyssä kysyttiin myös, "Syötkö kasvisruokaa muualla kuin 

opiskelijaruokailussa?". Kysymykseen sai vastata useammalla vaihtoehdolla. 

Tämä kysymys esitettiin, koska kyselyllä haluttiin selvittää opiskelijaruokailussa 

tarjottavan kasvisruoan kiinnostavuutta. Vastauksista pystyttiin päättelemään, 

vaikuttavatko esimerkiksi kavereiden mielipiteet kasvisruokailuun 

opiskelijaruokailussa. Lähes puolet suomenkieliseen asiakaskyselyyn 

vastanneista kertoivat, että eivät syö kasvisruokaa. Peräti 39,2 % vastaajista 

kertoi syövänsä kasvisruokaa kotona ja 22,5 % syö sitä ravintolassa. 19,6 % 

syö kasvisruokaa käytännössä aina kuin se on mahdollista ja 17,6 % syö 

kavereiden luona.  

 

 

4.3.2 Täydentävät kysymykset 

 

91 opiskelijaa oli vastannut kysymykseen, "Mikä saa sinut valitsemaan 

kasvisruoan opiskelijaruokailussa?". Kysymykseen sai vastata useammalla 

vaihtoehdolla ja vastaukset ovat esitelty taulukossa 5. 

 

 

 

 



44 

 

TAULUKKO 5. Mikä saa sinut valitsemaan kasvisruoan opiskelijaruokailussa? 

Vastatuimmat vaihtoehdot. 

Terveellisyys 35,2 % 32 vastausta 

Kasvisruoan herkullinen ulkonäkö 29,7 % 27 vastausta 

Ilmasto- ja ympäristöasiat 27,5 % 25 vastausta 

Tuttu kasvisruoka, jota on ollut ennenkin 23,1 % 21 vastausta 

Elämäntapa 20,9 % 19 vastausta 

Kasvisruoan ekologisuus 18,7 % 17 vastausta 

Keittiöhenkilökunnan painostus ottaa 

kasvisruokaa 
11 % 

10 vastausta 

Kaverit 5,5 % 5 vastausta 

 

 

Vastauksista päätelleen ruoan terveellisyys ja herkullinen ulkonäkö nousevat 

tärkeimmiksi tekijöiksi kasvisruoan valinnassa ilmasto- ja ympäristöasioiden 

lisäksi. Kavereiden suositukset valita kasvisruoka opiskelijaruokailussa sai 

vähiten vastauksia vastausvaihtoehdoista. Kysymykseen sai vastata myös 

muulla, omalla vastauksella. Näistä nostettavia vastauksia olivat muun muassa 

eläinten oikeudet ja tehotuotanto sekä allergiat.  

 

Seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, "Mitkä tekijät kasvisruoassa vaikuttaisivat 

siihen, että valitsisit kasvisruoan opiskelijaruokailussa?". Kysymykseen sai 

vastata useammalla vaihtoehdolla. Tulokset on esitetty kuviossa 10. 
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KUVIO 10. Mitkä tekijät vaikuttaisivat siihen, että valitsisit kasvisruoan 

opiskelijaruokailussa? Suomenkielinen asiakaskysely.  

 

Kasvisruoan ulkonäöllä ja tuoksulla sekä sisällön monipuolisuudella on suurin 

vaikutus kasvisruoan valintaan opiskelijaruokailussa. Myös erilaisuus muuhun 

tarjontaan verrattuna kiehtoo opiskelijoita. Vaihtoehto "kaverit" sai yllättävän 

vähän vastauksia, joten ruoan valintaa voitiin pitää pääosin opiskelijan omana 

henkilökohtaisena valintana.  

 

Lopuksi opiskelijoilta kysyttiin heidän pitämistään ja ei-pidetyistä 

kasvisproteiinivalmisteista (taulukko 6). Pidettyjä ja ei-pidettyjä 

kasvisproteiinivalmisteita verrattaessa voidaan todeta, että ei-pidettyjä 

vaihtoehtoja löytyy paljon enemmän kuin pidettyjä. Yli kolmasosa vastaajista piti 

tofusta, soijasta, härkiksestä, nyhtökaurasta sekä erilaisista pavuista. Kuitenkin 

kaikkien kasvisproteiinivalmisteiden kohdassa vastausvaihtoehto "En pidä" 

keräsi enemmän vastauksia kuin vaihtoehto "Pidän".  
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TAULUKKO 6. Mistä kasvisproteiinivalmisteista pidät ja et pidä? 

Suomenkielinen asiakaskysely. 

  pidän en pidä 

tofu 36 vastausta 38,30 % 40 vastausta 44 % 

soija 33 vastausta 35,10 % 33 vastausta 36,30 % 

härkis 32 vastausta 34 % 40 vastausta 44 % 

nyhtökaura 32 vastausta 34 % 36 vastausta 39,60 % 

Valio mifu 22 vastausta 23,40 % 36 vastausta 39,60 % 

erilaiset pavut 34 vastausta 36,20 % 33 vastausta 36,30 % 

seitan 14 vastausta 14,90 % 31 vastausta 34,10 % 

tempe 4 vastausta 4,30 % 29 vastausta 31,90 % 

quorn 13 vastausta 13,80 % 36 vastausta 39,60 % 
 

 

4.4 Reseptiikan ideointi 

 

Uusiin resepteihin haettiin ideaa benchmarking-menetelmän avulla eli 

vertailemalla ja havainnoimalla muiden yrityksien kasvisruokia. Opinnäytetyön 

tekijä seurasi joulukuusta 2018 lähtien Facebookissa olevaa Kasvisruoka-

ryhmää ja kävi ruokailemassa kesällä 2019 useasti eri opiskelijaravintoloissa, 

kuten Juveneksella ja Unicassa Turussa. Kasvisruokia haettiin syksyllä 2019 

myös muiden koulujen internetsivujen ruokalistoilta. Lisäksi asiakaskyselyssä 

nousseiden asioiden pohjalta lähdettiin luomaan uusia reseptejä.  

 

Kasvisruokahavainnoinneista nostettiin esille 12 kasvisruokaa (taulukko 7), joita 

arvioitiin Amistoteleksessä yhdessä ruokapalveluesimiehen kanssa. 

Kasvisruoista valittiin 7 vaihtoehtoa niiden monipuolisuuden vuoksi, jolloin kaikki 

ruokalajit eivät esimerkiksi ole keittoja tai kastikkeita. Myös eri 

proteiininlähteisiin kiinnitettiin huomiota, jotta monipuolisuus ja asiakkaiden 

mielenkiinto pysyisi kasvisruoissa paremmin yllä. Valitut kasvisruoat ovat 

tummennettuina taulukossa 7.  
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TAULUKKO 7. 12 Valittua kasvisruokaa, joista valittiin testattavat kasvisruoat.  

 KASVISRUOAN NIMI 
KASVISRUOAN IDEAN  

ALKUPERÄ 

1. Pesto-soijarouhekastike Facebook ryhmä, Kasvisruokaa 

2. Green curry tofu Facebook ryhmä, Kasvisruokaa 

3. Härkiswokki Facebook ryhmä, Kasvisruokaa 

4. Mausteinen kikhernekeitto 
Koulutuskeskus Salpaus, 

ravintola Ellen, nettiruokalista 

5. Kasvis Palermon pastavuoka 
Koulutuskeskus Salpaus, 

ravintola Ellen, nettiruokalista 

6. Härkäpapucurry 
Koulutuskeskus Salpaus, 

ravintola Ellen, nettiruokalista 

7. Linssi-juureskeitto 
Koulutuskeskus Salpaus, 

ravintola Ellen, nettiruokalista 

8. Kikherne-bataattipata 
Koulutuskeskus Salpaus, 

ravintola Ellen, nettiruokalista 

9. Sweet chili -mifuvuoka Rovaniemen ylä-koulut ja lukiot 

10. Vebabkiusaus 
Oulun tilapalvelut, koulut ja 

päiväkodit 

11. Metsäsienikastike Jyväskylä, Kylän kattaus 

12. Kasvismoussaka Kuopio, Servica, ravintola Kaarre 

 

 

Testattavissa kasvisruoissa kiinnitettiin huomiota ruokien 

kasvisproteiininlähteeseen, joilla tavoiteltiin jokaisen kasvisruoan olevan 

erilainen. Myös kasvisruoan muoto, esimerkiksi keitto, kastike tai laatikkoruoka, 

oli tärkeässä roolissa ruokia valittaessa. Asiakaskyselyn sekä 

ryhmäteemahaastattelun perusteella mielipiteitä hyvistä ja huonoista 

kasvisruoista ja niiden kasvisproteiinien lähteistä on yhtä monta versiota kuin 

vastanneita. Tämän perusteella ei pystytty valmistamaan päivittäin 

kasvisruokaa, josta jokainen varmasti pitäisi. Tavoitteena on kuitenkin miellyttää 

mahdollisimman monia, jotta opinnäytetyön tavoitteet saavutettaisiin.  
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4.5 Reseptien testaus  

 

 

 

KUVIO 11. Uuden reseptin kehittäminen lounasravintola Amistoteleksessä. 

 

Asumalahden (2010, 10) opinnäytetyön mukaan uuden reseptin 

tuotekehitysprosessi aloitetaan ideoinnista ja tuotteen hahmottamisesta itselle 

ja organisaatiolle, missä tuotetta tullaan tarjoamaan. Ideoinnin jälkeen 

valmistetaan uutta ruokalajia ja laaditaan samalla reseptiä tarkasti ylös. 

Valmistuksen jälkeen tärkeintä on arvioida tuotetta. Myös mahdollisten 

asiakkaiden on hyvä arvioida tuotetta, jotta sitä pystytään kehittämään 

asiakkaille sopivammaksi. Tämän jälkeen resepti hyväksytään 

kokonaisuudessaan. Kuviossa 11 esitetään lounasravintola Amistoteleksen 

uuden reseptin kehittämisen portaikko.  

 

Uuden reseptin kehittäminen lounasravintola Amistoteleksessä aloitettiin 

reseptien hahmottelulla eli ainesosien määrien laskemisella. 

Ruokapalveluesimies Kati Heina lounasravintola Amistoteleksestä auttoi 

hahmottamaan reseptiikkaa hänen vahvan kokemuspohjansa sekä 

ammattitaitonsa avulla. Näin saatiin tehtyä luonnosversiot valituista resepteistä. 

Reseptien luonnosversioiden jälkeen pohdittiin uusien reseptien testausta 

käytännössä. Uudet reseptit päätettiin lisätä kasvisruokavaihtoehdoksi viidelle 

eri päivälle, kolmen viikon ajanjaksolle. Ajanjaksoon ei pystytty sijoittamaan 

kaikkia seitsemää ruokalajia, vain viittä eri ruokalajia testattiin. Tähän vaikutti 

muun muassa vebab-tuotteen toimitusvaikeudet sekä muut työkiireet 

opiskelijoiden ohjauksen parissa.  
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Kasvismoussaka oli ensimmäinen testattava resepti, jota testattiin tiistaina 

17.9.2019 lounasravintola Amistoteleksessä. Maistatusryhmään kuului 

opinnäytetyöntekijän lisäksi opinnäytetyöohjaaja sekä viisi muuta asiakaskuntaa 

edustavaa jäsentä, jotka valittiin eri ammattiryhmiä ajatellen Amistoteleksen 

ympäristöstä. Arvioitavia kohteita olivat ulkonäkö, tuoksu, maku, kokonaisuus 

sekä avoin kysymys, mitä kehittäisit (Asumalahti 2010, 22). Arviot annettiin 

nimettöminä. Ravintola- ja catering-alan opiskelijoiden kanssa keskusteltiin 

myös suullisesti kasvismoussakan herättämistä ajatuksista. Opiskelijat olivat 

pääosin pitäneet uudesta ruoasta ja kehuivat sitä yhdeksi parhaimmaksi 

kasvisruoaksi, mitä ovat hetkeen syöneet. Vanhemmat arvioijat pohtivat 

kasvismoussakassa olevan liikaa suolaa. Lisäksi ruoan ulkonäköä voisi 

parantaa. Raaka-aineista aurinkokuivattu tomaatti jakoi mielipiteitä maistajien 

kesken.  

 

Palautteiden perusteella suolan määrää vähennettiin ja aurinkokuivattu tomaatti 

vaihdettiin tuoreeseen tomaattiin. Tomaatista ei päätetty luopua, sillä tomaatin 

punainen väri toi väriä ruokaan ja piristi sen ulkonäköä. Resepti luotiin 

tuotannonohjausjärjestelmä Aromiin (liite 5), minkä jälkeen reseptiä arvioitiin 

yhdessä opinnäytetyönohjaajan kanssa. Ohje luotiin viiden GN (Gastronorm-

mitoitus) vuoan kokoiseksi, jolloin annosmäärä oli noin 100 kappaletta. 

Kasvismoussakan ravintosisältö löytyy liitteestä 6, mistä pystytään 

tarkastamaan ruokalajin ravitsemuksellinen laatu.  

 

Pesto-soijarouhekastiketta testattiin keskiviikkona 18.9.2019. Opiskelija oli 

valmistamassa ruokaa opinnäytetyöntekijän kanssa, ja resepti luotiin ruoan 

valmistuksen yhteydessä. Pesto-soijarouhekastikkeen saannoksi saatiin 30 

litraa. Valmistuksen jälkeen valmistuksessa mukana ollut opiskelija pääsi 

maistamaan ruokaa ja antamaan palautetta muiden maistatusryhmään 

kuuluvien kanssa. Palautetta annettiin samalla kaavakkeella kuin 

kasvismoussakassa.  
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Pesto-soijarouhekastikkeen ulkonäköä kehuttiin paljon. Ulkonäkö toi monella 

mieleen syksyn, sillä ohje sisälsi keittojuureskuutioita. Juureskuutiot jakoivat 

mielipiteitä varsinkin miespuolisten asiakkaiden suullisten kommenttien 

perusteella, mutta muuten ruoasta pidettiin. Kehitysehdotuksissa nostettiin esille 

punaisen peston käyttäminen vihreä sijaan. Palautteen perusteella ohjetta ei 

kuitenkaan lähdetty muokkaamaan uudelleen, vaan se kirjattiin Aromiin 

sellaisena kuin se oli tehty. Resepti löytyy liitteestä 7 ja ravintosisältö liitteestä 8.  

 

Kasvis Palermon pastavuokaa testattiin keskiviikkona 25.9.2019. Toisen 

vuoden kokki-opiskelija oli valmistamassa kasvisruokaa, ja reseptiä luotiin 

valmistuksen yhteydessä. Valmistus eteni jouhevasti yhdessä opiskelijan 

kanssa. Pastavuokaan laitettiin kierremakaronin lisäksi sipulia sekä 

papusekoitusta, joka sisälsi mustapapua, soijapapua ja kikhernettä. Liemeksi 

valmistettiin kermainen kasvisliemi.  

 

Kasvis Palermon pastavuoan täyteläisyyttä kehuttiin, mutta suolaa reseptiin 

mahtui hieman liikaa. Suolan määrää tuli siis vähentää reseptistä. Myös jotain 

värikästä kasvista toivottiin tuomaan pirteyttä ruokaan ja muutama 

maistatusryhmään kuuluva pohti, että ruoka voisi olla hieman kevyempää. Myös 

nimi kasvis Palermon pastavuoka aiheutti asiakkaissa hieman hämmennystä, 

joten nimi päädyttiin vaihtamaan papuiseksi pastavuoaksi. Resepti luotiin 

Aromiin (liite 9). Suolan määrää muokattiin pienemmäksi ja osa pavuista 

korvattiin oranssilla pakasteporkkanasuikaleella. Reseptin ravintosisältö löytyy 

liitteestä 10.  

 

Mausteista kikhernekeittoa testattiin torstaina 26.9.2019. Toisen vuoden 

kokki-opiskelija oli mukana ruoanvalmistuksessa ja keittoa valmistettiin 

yhdessä. Mausteiseen kikhernekeittoon tehtiin tomaattipohjainen, mausteinen 

liemi. Kasviksina keitossa oli perunakuutioita, porkkanakuutioita, kukkakaalin 

nuppuja, maissia ja jalapenoja sekä proteiininlähteenä kukkakaalin lisäksi 

kikherneitä. Jalapenojen tulisuus yllätti ja keittoon laitettu määrä toi siihen 

huomattavasti tulisuutta, jota jouduttiin paikkaamaan sokerilla ja liemen 

jatkamisella vedellä. Keiton saanto oli noin 50 litraa. 
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Maistatusryhmältä nousi esille yksi kommentti, joka tuli vastaan jokaisen 

arviointilapussa: tulinen. Keitto oli todella tulinen ja tulisuus peitti alleen muita 

keitossa olleita makuja. Keiton nimeksi päätettiin vaihtaa tulinen kikhernekeitto, 

jotta se kuvastaisi paremmin sen makua. Keiton ulkonäköä kehuttiin. Kukkakaali 

toi paljon näyttävyyttä isoina paloina punaiseen keittoon. Myös keiton 

rakenteesta pidettiin, ja kasvisten kypsyys oli juuri sopiva. Kehitysehdotuksia 

annettiin sosekeittoversiosta sekä siitä, että keitto tarjoiltaisiin creme fraichen tai 

smetanan kera. Tulinen kikhernekeitto löytyy liitteestä 11 ja ravintosisältö 

liitteestä 12.  

 

Sweet chili -mifuvuokaa valmistettiin maanantaina 30.9.2019. Ruoan nimi 

vaihdettiin ruokalistaan sweet chili -mifulasagneteksi, jotta se kuvaisi ruokalajia 

paremmin ja olisi vastaavanlaisempi sekaruoan kanssa. Sweet chili -

mifulasagnettea valmistettiin 5 GN-vuokaa. Maistatusryhmä maistoi ruokaa 

innokkaasti muun muassa ruoan hyvän ulkoasun vuoksi. Palautetta annettiin 

samalla kaavakkeella kuin edellisissäkin ruoissa.  

 

Sweet chili -mifulasagnettea kehutiin kovasti sen houkuttelevuuden, ja 

harvemmin käytössä olevan mifun ansiosta. Mifu herätti myös ihmettelyä 

vierautensa puolesta. Sweet chili -mifulasagnetesta pidettiin, mutta osa toivoi 

chilin määrää hieman vähennettävän. Lasagnette maistui hieman liian tuliselta 

ja muut maut jäivät aavistuksen tulisuuden alle. Palautteen perusteella chilin 

määrää vähennettiin, mutta muuten resepti pidettiin ennallaan. Sweet chili -

mifulasagneten resepti löytyy liitteestä 13 ja ravintosisältö liitteestä 14.  

 

 

4.6 Reseptien ravitsemuksellinen sisältö 

 

Jotta toinen tutkimuskysymys; ovatko lounasravintola Amistoteleksessä 

käytössä olevat kasvisruokareseptit ravitsemuksellisesti laadukkaita täyttyisi, 

lähetettiin uudet, tuotannonohjausjärjestelmä Aromiin luodut reseptit sekä niiden 

ravintosisällöt ravitsemusasiantuntijalle.  
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Ravitsemusasiantuntija (2019) tarkasteli reseptiikkaa sekä niiden 

ravintosisältöjä. Hänen kommenttien pohjalta muokatut reseptit sekä 

ravintosisällöt löytyvät liitteistä 6–15. Hän nosti esille useammassa reseptissä 

energian saannin maitorasvasta, joka tulisi korvata vähärasvaisilla 

maitotuotteilla. Maitotuotteissa maidon rasvasta noin 70 % on kovaa rasvaa ja 

kovaa rasvaa saisi päivän saannista olla vain alle kolmasosa. 

Ravitsemusasiantuntija ehdotti kerman korvaamista kaurakermalla tai 

soijakermalla. Soijapohjaisissa tuotteissa koostumus on lähempänä 

maitotuotteita, mutta kaurakermassa rasvan laatu on parempaa kuin 

soijatuotteessa. Alkuperäisissä ohjeissa oli käytetty myös voita, jonka hän 

kehotti vaihtamaan rypsiöljyyn tai margariiniin. (Ravitsemusasiantuntija 2019.) 

 

Reseptiikkaa ja ravintosisältöä tarkasteltaessa, ravitsemusasiantuntija (2019) 

ilahtui suolan kohtuullisessa määrässä. Hän myös huomioi monen eri 

ruokalajien keveyden, jossa nousee esille myös asiakkaiden huoli. Ruokalajien 

keveys tarkistettiin ja ravitsemusasiantuntija kehotti korostamaan 

kokonaisvaltaisen aterian nauttimista. Kokonaisvaltaiseen ateriaan kuuluisi pari 

palaa leipää margariinilla ja lasillinen rasvatonta maitoa salaatin lisäksi. Maidon 

tilalla voi juoda myös rasvatonta piimää tai täydennettyjä kasvipohjaisia 

tuotteita, kuten kaura- tai soijajuomaa.  

 

Reseptien ravintosisältöön mentäessä, oli ravitsemusasiantuntijan (2019) 

kommentit isossa roolissa jokaisen reseptin kohdalla. Tulisessa 

kikhernekeitossa rasvan määrää tulisi lisätä ja sokerin määrää vähentää, ellei 

koko viikon ruokalistan sisältöä huomioisi sokerin määrässä. Reseptiikkaan 

tehtiin muutoksia kaurakerman lisäämisellä sekä rypsiöljyn määrän nostamisella 

puolesta litrasta litraan. Kasvismoussakan keveydestä annettiin palautetta, joka 

korjattiin proteiinin määrän lisäämisellä lisäämällä reseptiin härkäpapua. Myös 

salaattijuustokuutio vaihdettiin vähärasvaiseksi vaihtoehdoksi ja voi korvattiin 

margariinilla.  

 

Papuisessa pastavuoassa rasvan laatu oli erittäin heikkoa sen sisältämän 

vispikerman vuoksi. Reseptiin vaihdettiin vispikerman tilalle rasvaton 

maitojuoma. Myös pastan määrää lisättiin paremman energiamäärän 

saamiseksi. Myös tässä reseptissä voi vaihdettiin margariiniin sen parempien 
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ravitsemuksellisten arvojen vuoksi. Muokkausten jälkeen esimerkiksi 

tyydyttyneen rasvan määrä tippui reseptin kokonaisrasvasta 66,4 %:ta 37,5 

%:n. Pesto-soijarouhekastikkeessa rasvan laatu oli hyvä. Kastike oli kuitenkin 

keveähkö ja vähäproteiininen, joten siihen lisättiin soijapapuja tuomaan lisää 

sisältöä. Sweet chili mifu -lasagnetessa kaikki ravitsemukselliset arvot olivat 

hyvät, mutta ruoka oli suhteellisen kevyt. (Ravitsemusasiantuntija 2019.) 

 

Kokonaisuutta katsottaessa, ruokalajit ovat hyviä. Joukkoruokailussa katsotaan 

aina yhden viikon keskimääräistä saantia per päivä ruokailusuositusten arvojen 

perusteella, jolloin viikon kokonaisuus ratkaisee paljon ruokalista- ja 

reseptisuunnittelussa. Rasvan laatuun tulee kiinnittää huomiota jatkossa sekä 

kiinnittää huomiota muiden energiaravintoaineiden suhteisiin. Myös suolan 

määrään tulee kiinnittää huomiota, mutta kehitetyissä resepteissä suolan määrä 

oli hyvällä tasolla. (Ravitsemusasiantuntija 2019.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 
 
Lounasravintola Amistoteleksen asiakkaat valitsisivat kasvisruokalounaakseen 

tuttuja kasvisruokia, kuten kasvispihvejä, kasvislasagnea tai kasvissosekeittoa. 

Kasvisruoan rakenteeseen, ulkonäköön sekä tuoksuun tulisi kiinnittää huomiota, 

jotta vieraammatkin kasvisruoat päätyisivät asiakkaiden lautasille. Myös 

kasvisruoan erilaisuus verrattuna sekaruokaan, esimerkiksi sekaruokana 

jauhelihakastiketta ja kasvisruokana pinaattilettuja, vaikuttaa asiakkaan 

valintaan. Kasvisruoassa tulisi olla hyvä suu- ja purutuntuma ja liian 

puuromaista rakennetta tulisi välttää. Ryhmäteemahaastattelussa pidetyimmiksi 

nousseet ruokalajit eivät päätyneet tähän opinnäytetyöhön kehitettävien 

ruokalajien joukkoon, sillä esille nousseita ruokalajeja tarjotaan jo nyt 

lounasravintola Amistoteleksessä. 

 

Kasvisruokakyselyyn vastanneet henkilöt toivat kasvisruoan positiivisina puolina 

esiin esimerkiksi kasvisruoan pienemmät ilmasto- ja ympäristövaikutukset. 

Muina seikkoina mainittiin helppous nostaa omaa kasvisruoan kulutusta 

valitsemalla kasvisruoka opiskelijalounaalla sekä kasvisruoan tuoma 

vaihtelevuus omaan ruokavalioon sekaruoan rinnalla. Kasvisruoan negatiivisiksi 

piirteiksi vastaajat nimesivät kasvisruoan energiamäärän pienuuden sekä 

nopeamman nälän tunteen tulemisen kasvisruoan syömisen jälkeen. Kerran 

viikossa pidettävää kasvisruokapäivää pidettiin hyvänä vaihtoehtona. 

Asiakaskyselyyn vastanneista kolmasosa, 35,6 % 104 vastaajasta, syö 

kasvisruokaa opiskelijaruokailussa aina silloin tällöin ja 39,2 % vastaajista syö 

kasvisruokaa kotona.  
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Tätä opinnäytetyötä varten kehitetyt uudet kasvisruokareseptit laadittiin 

monipuolisuus huomioiden. Uusiksi kasvisruoiksi luotiin, testattiin ja kehiteltiin 

palautteiden pohjalta seuraavat kasvisruoat:  

1. pesto-soijarouhekastike, pääraaka-aineena soija, ruokalajityyppinä 

kastike; 

2. tulinen kikhernekeitto, pääraaka-aineena kikherne, ruokalajityyppinä 

keitto; 

3. papuinen pastavuoka, pääraaka-ainena pavut, ruokalajityyppinä laatikko 

4. sweet chili mifu -lasagnette, pääraaka-aineena mifu, ruokalajityyppinä 

laatikko 

5. kasvismoussaka, pääraaka-aineena vähärasvainen salaattijuusto ja 

härkäpapu, ruokalajityyppinä laatikko 

 

Monipuolisuutta saatiin erilaisista sisällöistä. Esimerkiksi papuinen pastavuoka 

oli tuhdimpi vaihtoehto papujen ja kerman vuoksi ja sweet chili mifu -lasagnette 

kevyempi vaihtoehto. Myös mifu herätti tuntemattomuutensa vuoksi kiinnostusta 

uutta ruokalajia kohtaan. Tulisessa kikhernekeitossa ulkonäkö oli 

avainasemassa punaisuudellaan ja kasvisten hieman isommalla koolla. Pesto-

soijarouhekastikkeessa juurekset sekä pesto toivat kastikkeeseen voimakasta 

makua ja syksyistä tunnelmaa.   

 

Ravitsemusasiantuntijan (2019) reseptien ja niiden ravintosisältöjen 

tarkistuksen ja muokkausten jälkeen uudet kasvisruokareseptit saadaan 

käyttöön lounasravintola Amistotelekseen sekä Turun ammatti-instituutin 

toiseen toimipisteeseen, Juhannuskukkulan ammattikeittiöön. Uusien reseptien 

käytössä, sekä mahdollisesti myös muiden kasvisruokareseptien käytössä tulee 

huomioida kokonaisvaltainen ravitsemus lounaalla. Lounaaseen tulee sisällyttää 

myös muita komponentteja, esimerkiksi kikherneitä sisältävää salaattia, leipää 

margariinilla, sekä rasvatonta maitoa juomaksi. Myös muissa Amistoteleksen 

käytössä olevissa resepteissä ja niitä valmistaessa tulee huomioida rasvan 

laatu ja pyrkiä vaihtamaan voi margariiniin tai rypsiöljyyn. Myös kermatuotteiden 

korvausta kasvipohjaisilla kermoilla tulisi kokeilla, jotta rasvan laatua saataisiin 

sitä kautta paremmaksi. Suolan määrä tulee pitää ennallaan. 
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Yllä mainittujen perusteella tämän opinnäytetyön kaksi tutkimuskysymystä, 

millaista kasvisruokaa lounasravintola Amistoteleksen asiakkaat valitsisivat 

lounaakseen ja ovatko lounasravintola Amistoteleksessä käytössä olevat 

kasvisruokareseptit ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia, täyttyivät. 

Myös lounasravintola Amistoteleksen tavoite saada useampi asiakas syömään 

kasvisruokapäivänä täyttyi päivittäistä asiakasmäärää tarkasteltaessa ja 

verrattaessa alkusyksyn asiakasmääriin. Kasvisruokavaihtoehdosta oltiin myös 

enemmän kiinnostuneita ruokaa valittaessa, sillä kasvisruoka siirrettiin 

linjastossa viimeiseltä paikalta sekaruoan viereen. Näin asiakas saattoi vertailla 

vaihtoehtoja yhdellä silmäyksellä. Edellä mainittujen perusteella myös 

toimintatutkimuksen tavoite saada organisaation toimintaan konkreettinen 

muutos toteutui asiakasmäärän lisääntymisellä sekä tarkistetuilla, 

ravitsemuksellisesti oikeilla resepteillä. Myös konstruktiivisen tutkimuksen 

tavoite luoda jotakin konkreettista uutta toteutui uusien Aromi-reseptien kautta, 

joita luotiin 5 kappaletta.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella, kasvisruoka kiinnostaa nuoria ja nuoret 

haluaisivat osittain vaikuttaa ilmastonmuutokseen syömällä ja suosimalla 

kasvisruokaa opiskelijaruokailussa. Kasvisruokapäivää kerran viikossa pidettiin 

hyvänä asiana ja kasvisruokaa syödään myös kotona. Asiakaskyselystä 

poimittuna, vastaajista suurin osa opiskeli Juhannuskukkulan koulutalossa. 

Juhannuskukkulan koulutalossa yli puolet opiskelijoista on nuoria miehiä ja 

asiakaskyselystä nousi esille myös nuorten miesten kiinnostuminen 

kasvisruokaa kohtaan. Eniten ihmetystä opinnäytetyön tekijälle nousi 

asiakaskyselyssä se, että kaverit eivät sen enempää vaikuta kasvisruoan 

valintaan opiskelijaruokailussa. Ruokalajin valinnasta ei ilmeisesti keskustella 

ruokalinjastossa niinkään paljoa ja kaverit eivät kommentoi toistensa 

ruokavalintaa ruokalinjastossa.  

 

Vantaalaisen Sanni Virtasen Youtube-videossa esitettiin kouluruokailun 

muuttumista ja pohdittiin, että miksi kouluruoka ei voisi vielä tänäkin päivänä 

muuttua. Video on tehty Ruusuvuoren yläkoulussa Vantaalla ja videossa otettiin 

kantaa kasvisruokapäivien lisäämiseen opiskelijaruokailuun. Videossa 

ihmeteltiin sitä, että oppitunneilla opetettiin ja kannustettiin vähentämään 

lihansyöntiä ilmastonmuutoksen perustein ja oppitunnin jälkeen opiskelijat 
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siirtyivät opiskelijalounaalle, jossa tarjolla oli naudanlihapullia. Tässä kohtaa 

opiskelijat huomasivat asian ristiriitaisuuden. Opiskelijat ehdottivat videossaan, 

että opiskelijaruokailun viikon sisällöstä, kasvisruokaa tarjottaisiin kahtena tai 

kolmena päivänä viikossa. Jos koko Vantaa vaihtaisi opiskelijalounaastaan vain 

yhden päivän viikossa lihan syöntiin, säästyisi vuodessa 600 sikaa, 22 000 

kanaa ja 70 nautaa. Vettä säästyisi 736 miljoonaa litraa vuodessa ja 

hiilidioksidipäästöjä niin paljon, että kolmen hengen perhe voisi matkustaa 810 

kertaa Lontooseen ja takaisin Suomeen. (Virtanen 2019.) Videon innoittamana, 

pystyisimmekö ottamaan opiskelijaruokailuun mukaan toisen kasvisruokapäivän 

viikkoon, jotta saataisiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä mahdollisesti 

terveysvaikutuksia paremmalle tasolle tulevaisuudessa. Tässä yksi haaste 

ruokapalvelujen tuottajille, jotta toinen kasvisruokapäivä viikkoon saataisiin 

myytyä ja markkinoitua asiakkaille. 
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LIITTEET  

Liite 1. Ryhmäteemahaastattelun vastauslomake 

 

3 kasvisruokaa, joista pidät: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 kasvisruokaa, joista et pidä: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Mitä kasvisruoka ajatuksena herättää sinussa? 
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Liite 2. Ryhmäteemahaastattelun haastattelulomake 

 

1. Millasta kasvisruoan pitäisi olla, jotta valitsisitte sen linjastossa? 

 

 

 

 

 

 

2. Onko Amistoteleksen kasvisruoat ollut hyviä viime lukuvuonna? 

 

 

 

 

 

 

3. Onko kerran viikossa oleva kasvisruokapäivä hyvä vai huono juttu?  

Miksi?  
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Liite 3. Asiakaskysely, suomenkielinen 

      (1/3) 

Tietoja itsestäsi 

 

Opiskelen ammattikoulussa… 

- 1. Vuotta 
- 2. Vuotta 
- 3. Vuotta 
- 4. Vuotta 
- muu 

 

Olen… 

- nainen 
- mies 
- en halua vastata 

 

Missä koulutalossa opiskelet? 

- Lemminkäisenkadun koulutalo 
- Aninkaisten koulutalo 
- Juhannuskukkulan koulutalo 
- Kellonsoittajankadun koulutalo 
- Uudenmaantien koulutalo 
- Peltolan koulutalo 

 

Kasvisruoka osana opiskelijaruokailua 

 

Kuinka usein syöt kasvisruokaa opiskelijaruokailussa? 

- syön jokaisena päivänä 
- syön lähes jokaisena päivänä 
- syön kerran viikossa 
- syön aina silloin tällöin 
- en syö koskaan 

 

Syötkö kasvisruokaa muualla kuin opiskelijaruokailussa? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon.) 

- syön käytännössä aina kuin se on mahdollista 
- syön kotona 
- syön ravintolassa 
- syön kavereiden luona 
- en syö kasvisruokaa 
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(2/3) 

Mikä saa sinut valitsemaan kasvisruoan opiskelijaruokailussa? (Voit valita 

useamman vaihtoehdon.) 

- ilmasto- ja ympäristöasiat 
- kasvisruoan ekologisuus 
- terveellisyys 
- elämäntapa 
- kaverit 
- kasvisruoan herkullinen ulkonäkö 
- tuttu kasvisruoka, jota on ollut ennenkin tarjolla 
- keittiöhenkilökunnan painostus ottamaan kasvisruokaa 
- muu 

 

Mitkä tekijät vaikuttaisivat siihen, että valitsisit kasvisruoan 

opiskelijaruokailussa? (Voit valita useamman vaihtoehdon.) 

- ulkonäkö 
- tuoksu 
- monipuolisuus, eri ruokalajit vaihtelisivat useammin 
- uusi ruokalaji 
- kavereiden mielipiteet 
- ruoassa on käytetty tuttuja kasvisproteiinivalmisteita (kts. 

Kasvisproteiinivalmisteet seuraavasta kysymyksestä) 
- ruoka näyttää terveelliseltä 
- kasvisruokaan kuuluu erilaiset lisäkkeet kuin sekaruokaan 
- ruoka on erilaista kuin sekaruoka (vrt. Pinaattiletut ja jauhelihakastike) 
- keittiöhenkilökunnan kannustus maistamaan kasvisruokaa 

 

Mistä kasvisproteiinivalmisteista pidät? (voit valita useamman vaihtoehdon.) 

- tofu 
- soija 
- härkis 
- nyhtökaura 
- Valio mifu 
- Erilaiset pavut 
- Seitan 
- Tempe 
- Quorn 
- Tunnistan vain osan näistä. 
- En tiedä mitä nämä ovat.  
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      (3/3) 

Mistä kasvisproteiinivalmisteista et pidät? (voit valita useamman vaihtoehdon.) 

- tofu 
- soija 
- härkis 
- nyhtökaura 
- Valio mifu 
- Erilaiset pavut 
- Seitan 
- Tempe 
- Quorn 
- Tunnistan vain osan näistä. 
- En tiedä mitä nämä ovat.  
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Liite 4. Asiakaskysely, ruotsinkielinen 

      (1/3) 

Om dig själv 

 

Jag studerar på yrkesskolan… 

första året 

andra året 

tredje året 

fjärde året 

annat 

 

Jag är… 

kvinna 

man 

Jag vill inte svara 

 

I vilket skolhus studerar du? 

Lyhyt vastausteksti 

 

Vegetarisk mat som en del av studentmåltiderna 

 

Hur ofta äter du vegetarisk matunder studenmåltiderna i skolan? 

varje dag 

nästan varje dag 

en eller två gånger i veckan 

då och då 

aldrig 

 

Äter du vegetarisk mat utanför studentmåltiderna? 

Jag äter i  praktiken när det är möjligt 

Jag äter hemma 

Jag äter på restaurangen 

Jag äter med vänner 

Jag äter inte vegetarisk mat 
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      (2/3) 

Varför väljer du vegetarisk mat som studentmat? 

klimat- och miljöfrågor 

ekologi av vegetarisk mat 

för hälsans skull 

livsstil 

vänner 

vegetarisk mat ser läcker ut 

mat som jag bjudits på tidigare 

kökspersonalen mig att välja vegetarisk mat 

 

Vilka faktorer i vegetarisk mat skulle påverka ditt val av vegetarisk mat vid 

studentmat? 

utseende 

doft 

variation, det vill säga maträtterna skulle variera oftare 

en ny maträtt 

åsikter från vänner 

kända vegetabiliska proteinpreparat har använts i maten (se vegetabiliska 

proteinpreparat i följande fråga) 

maten är annorlunda än blandad mat (jfr. Spenatplättor  och köttfärsås) 

uppmuntran från kökspersonalen att smaka på vegetarisk mat 
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(3/3) 

Vilket vegetabiliskt protein gillar du? 

tofu 

soja 

härkis 

nyhtökaura 

Valio mifu 

Olika bönor 

Seitan 

Tempe 

Quorn 

Jag känner igen bara några av dessa. 

Jag vet inte vad det här är. 

 

Vilka vegetabiliska proteinprodukter gillar du inte? 

tofu 

soja 

härkis 

nyhtökaura 

Valio mifu 

Olika bönor 

Seitan 

Tempe 

Quorn 

Jag känner igen bara några av dessa. 

Jag vet inte vad det här är. 
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Liite 5. Kasvismoussaka, Aromi resepti 

 

      
  

    Saanto 
yhteensä: 

Annosmäärä Oletusannos Hinta yht: Hinta/yks.: 

32,634 kg 108,78 annosta 0,3 kg 59,62 € 1,83 € / kg 
 

  

      
  

    Käyttöpaino Raaka-aine Työohjeet 

Vaihe1   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

8,000 kg Peruna, soseperuna kuorittu, raaka 

2,500 kg 
(2,750 kg) 

Munakoiso, tuore 

5,000 kg 
(5,650 kg) 

Kesäkurpitsa 

2,000 kg 
(2,080 kg) 

Tomaatti 

 

Esivalmistele tuoreet raaka-aineet: 
Viipaloi perunat, munakoisot ja 
kesäkurpitsat vihannesleikkurissa 
(viipaleterä 4 mm). Pilko tuore 
tomaatti pieniksi kuutioiksi. 

Laatukriteerit:  

Vaihe2   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

5,000 kg Juusto, kuutio Apetina laktoositon, Arla 
 

Valuta salaattijuuston liemi. 

Laatukriteerit:  

Vaihe3   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,570 kg Jauho, Vehnäjauho 

0,760 kg Juusto, raasteseos laktoositon 

0,004 kg Pippuri, Valkopippuri jauhettu 

0,030 kg Suola, ruokasuola 

0,570 kg Margariini 60 %, catering laktoositon 

5,700 l Maitojuoma, rasvaton laktoositon  
 

Valmista maitokastike sekoittavassa 
padassa: 
- Sulata margariini. 
- Lisää vehnäjauho ja anna pyöriä 
sekoittajan avulla tasaiseksi. 
- Lisää maito vähitellen, koko ajan 
sekoittaen.  
- Lisää juustoraaste ja valkopippuri.  
- Lisää suola viimeisenä ja tarkista 
maku.  

Laatukriteerit:  

Vaihe4   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

1,500 kg Sipulikuutio, pakaste 

1,000 kg Juusto, raasteseos laktoositon 

2,500 kg Härkäpapu, pakaste 
 

Kokoa vuokaan ohjeen mukaan ja 
paista yhdistelmäpaistolla 150 astetta, 
noin 1-1,5 h. Tarkista perunan 
kypsyys ennen tarjoilua. 
 
VUOAN KOKOAMISOHJE pohjalta 
pinnalle: (GN 1/1-65mm) 
 
0,8 kg peruna 
0,25 kg munakoiso 
0,9 kg kesäkurpitsa 
0,3 kg sipuli 
1,0 kg salaattijuusto 
0,5 kg härkäpapu 
0,4 kg tuore tomaatti 
1,3 l maitokastike 
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0,8 kg peruna 
0,25 kg munakoiso 
0,2 kg juustoraaste 

Laatukriteerit:  
 

      
  

Raaka-aineet yht.: 35,134 kg Valmistushävikki: 7,1% 

Saanto yhteensä: 32,634 kg Jakeluhävikki: 0% 
 

  

      
  

   

Tuotepakkaukset: Yksikkö Saanto  

Saanto kg 32,634  

Raakapaino yhteensä kg 35,134  

yks/saanto    

Jakeluhävikki %    
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Liite 6. Kasvismoussaka ravintosisältö, Aromi 

 

  

Kasvismoussaka, ravintosisältö (Aromi) 

ravintoaine yksikkö 
määrä / 
100 g 

määrä / 
annos 

energia-
prosentti 

ravintoai-
netiheys 

ravitse-
muskri-
teerien 

arvo/100g 

ero 
suosituk-

sista 
%:na 

energia kJ kJ 299,67 899,02       0 

energia kcal kcal 71,62 214,87       0 

rasva g 2,37 7,11 29,26 7,91 0-5 0 

joista 
tyydyttyneitä 

g 1,05 3,13 12,9 3,49 0-2 0 

hiilihydraatit g 8,27 24,81 46,92 27,6   0 

sokerit g 1,93 5,78 10,94 6,43   0 

proteiini g 3,41 10,24 19,37 11,39   0 

suola g 0,21 0,62   0,68 0-0,75 0 
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Liite 7. Pesto-soijarouhekastike, Aromi resepti 

      
  

    Saanto 
yhteensä: 

Annosmäärä Oletusannos Hinta yht.: Hinta/yks.: 

30,650 kg 204,333 annosta 0,15 kg 18,87 € 0,62 € / kg 
 

  

      
  

    Käyttöpaino Raaka-aine Työohjeet 

Vaihe1   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,500 l Öljy, Rypsiöljy 
 

Lisää öljy pataan. 

Laatukriteerit:  

Vaihe2   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

2,500 kg Sipulikuutio, pakaste 
 

Lisää sipuli kuuman öljyn joukkoon 
ja anna kuullottua.  

Laatukriteerit:  

Vaihe3   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

1,600 kg Tomaattisose  
 

Lisää tomaattisose sipulin joukkoon. 
Sekoita tasaiseksi ja anna hautua 
padassa hetken. 

Laatukriteerit:  

Vaihe4   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

17,000 l Vesi 

0,030 kg Basilika, kuivattu 

0,060 kg Pippuri, Mustapippuri rouhittu 

0,100 kg Liemijauhe, kasvis, vähäsuolainen 

0,050 kg Suola, ruokasuola 

0,050 kg Sokeri, hieno  

1,960 kg Pesto, vihreä  
 

Lisää vesi sekä mausteet. 

Laatukriteerit:  

Vaihe5   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

5,000 kg Kasvissekoitus, Keittojuures selleritön, 
pakaste  

1,500 kg Soijarouhe, tumma 

2,500 kg Soijapapu, pakaste 
 

Lisää keittojuurekset, soijarouhe ja 
soijapavut. 

Laatukriteerit:  

Vaihe6   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,300 kg Tärkkelys, Maissitärkkelys 
 

Saosta kastike. Tarkista maku. 

Laatukriteerit:  
 

 

      
  

Raaka-aineet yht.: 33,150 kg Valmistushävikki: 7,5% 
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Saanto yhteensä: 30,650 kg Jakeluhävikki: 0% 
 

      
  

   

Tuotepakkaukset: Yksikkö Saanto  

Saanto kg 30,650  

Raakapaino yhteensä kg 33,150  

yks/saanto    

Jakeluhävikki %    
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Liite 8. Pesto-soijarouhekastike, ravintosisältö, Aromi 

 

Pesto-soijarouhekastike, ravintosisältö (Aromi) 

ravintoaine yksikkö 
määrä / 
100 g 

määrä / 
annos 

energia-
prosentti 

ravintoai-
netiheys 

ravitse-
muskri-
teerien 

arvo/100g 

ero 
suosituk-

sista 
%:na 

energia kJ kJ 436,87 655,3       0 

energia kcal kcal 104,41 156,62       0 

rasva g 6,38 9,57 54,05 14,61 0-5 0 

joista tyydytty-
neitä 

g 0,72 1,08 6,1 1,65 0-3,5 0 

hiilihydraatit g 3,96 5,94 15,42 9,07   0 

sokerit g 2,59 3,89 10,08 5,93   0 

proteiini g 6,43 9,64 25,01 14,71   0 

suola g 0,24 0,36   0,55 0-0,9 0 
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Liite 9. Papuinen pastavuoka, Aromi resepti 

      
  

    Saanto 
yhteensä: 

Annosmäärä Oletusannos Hinta yht: Hinta/yks.: 

32,740 kg 109,133 annosta 0,3 kg 31,18 € 0,95 € / kg 
 

  

      
  

    Käyttöpaino Raaka-aine Työohjeet 

Vaihe1   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

5,000 kg Pasta, Kierre  

1,500 kg Sipulikuutio, pakaste 

5,000 kg Kasvissekoitus, Papumix, Findus 
pakaste 

2,000 kg Porkkanasuikale, oranssi, pakaste 

1,250 kg Juusto, raasteseos laktoositon 
 

Varaa raaka-aineet. Käytä 
vähärasvaista juustoraastetta. 

Laatukriteerit:  

Vaihe2   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

1,500 kg Jauho, Vehnäjauho 

11,000 l Vesi 

0,400 kg Liemijauhe, kasvis, vähäsuolainen 

0,040 kg Pippuri, Mustapippuri rouhittu 

0,030 kg Suola, ruokasuola 

0,020 kg Timjami, kuivattu 

1,000 kg Margariini 60 %, catering laktoositon 

5,000 l Maitojuoma, rasvaton laktoositon  
 

Valmista maistokastike sekoittavassa 
padassa: 
 
- Sulata margariini. 
- Lisää vehnäjauhot ja anna kypsyä 
hetken. 
- Lisää maito ja vesi ohuena 
nauhana, koko ajan sekoittaen. 
- Lisää mausteet. 
- Tarkista maku ja saanto. 

Laatukriteerit:  

Vaihe3   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,000   
 

Vuokajako, 1 x GN 1/1-65mm: 
 
- 1 kg makaroni 
- 0,3 kg sipuli 
- 1 kg papu 
- 0,4 kg porkkana 
- 4,5 L maitokastike 
- 0,25 kg vähärasvaista 
juustoraastetta 

Laatukriteerit:  

Vaihe4   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,000   
 

Paista monitoimiuunissa 
Yhdistelmäpaisto, 160 astetta, 30 % 
kosteus, n. 1 h. 
 
Tarkista kypsyys. 

Laatukriteerit:  
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Raaka-aineet yht.: 33,740 kg Valmistushävikki: 3% 

Saanto yhteensä: 32,740 kg Jakeluhävikki: 0% 
 

  

      
  

   

Tuotepakkaukset: Yksikkö Saanto  

Saanto kg 32,740  

Raakapaino yhteensä kg 33,740  

yks/saanto    

Jakeluhävikki %    
   

 
  

 



77 

 

 
 

Liite 10. Papuinen pastavuoka, ravintosisältö, Aromi 

 

Papuinen pastavuoka, ravintosisältö (Aromi) 

ravintoaine yksikkö 
määrä / 
100 g 

määrä / 
annos 

energia-
prosentti 

ravintoai-
netiheys 

ravitse-
muskri-
teerien 

arvo/100g 

ero 
suosituk-

sista 
%:na 

energia kJ kJ 469,64 1408,93       0 

energia kcal kcal 112,24 336,73       0 

rasva g 2,98 8,94 23,48 6,35 0-5 0 

joista tyydytty-
neitä 

g 1,12 3,35 8,8 2,38 0-2 0 

hiilihydraatit g 16,33 48,98 59,1 34,77   0 

sokerit g 1,98 5,95 7,18 4,23   0 

proteiini g 4,02 12,06 14,55 8,56   0 

suola g 0,22 0,67   0,48 0-0,75 0 
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Liite 11. Tulinen kikhernekeitto, Aromi resepti 

 

     
  

 

   Saanto 
yhteensä: 

Annosmäärä Oletusannos Hinta yht.: Hinta/yks.: 

50,105 kg 143,157 annosta 0,35 kg 55,58 € 1,11 € / kg 
 

  

 

     
  

 

   Käyttöpaino Raaka-aine Työohjeet 

Vaihe1   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

10,000 kg Peruna, soseperuna kuorittu, raaka 

5,000 kg Porkkana, kuorittu 

5,000 kg 
(5,500 kg) 

Kukkakaali 

 

Esikäsittele raaka-aineet: 
- Kuutio perunat isolla kuutioterällä 
vihannesleikkurilla. 
- Kuutioi porkkanat isolla 
kuutioterällä vihannesleikkurilla. 
- Pilko kukkakaaleista pieniä 
nuppuja.  

Laatukriteerit:  

Vaihe2   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

1,000 l Öljy, Rypsiöljy 

2,500 kg Sipulikuutio, pakaste 

2,500 kg Tomaattimurska  

1,600 kg Tomaattisose  

0,050 kg Valkosipulimurska, säilyke 

0,270 kg Liemijauhe, kasvis, vähäsuolainen 

0,010 kg Pippuri, Mustapippuri rouhittu 

0,070 kg Suola, ruokasuola 

0,005 kg Paprika, jauhettu 

0,600 kg Sokeri, hieno  

15,000 l Vesi 
 

Laita sekoittavaan pataan öljy ja 
kuumenna. Lisää sipulit ja kuullota 
hetki. Lisää tomaattimurska ja -sose 
sekä mausteet ja vesi. Sekoita. Lisää 
porkkanat keittoon. 
 
 

Laatukriteerit:  

Vaihe3   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

4,500 kg 
(5,985 kg) 

Kikherne, säilyke 

2,500 kg Maissi, pakaste 

2,000 l Kaurakerma, ruoka Planti 
 

Lisää kukkakaalit, perunat, 
kikherneet ja maissi keittoon. Lisää 
kaurakerma ja sekoita. 

Laatukriteerit:  

Vaihe4   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,000   
 

Tarkista maku, saanto sekä 
kasvisten kypsyys.  

Laatukriteerit:  
 

 

 

     
  

Raaka-aineet yht.: 52,605 kg Valmistushävikki: 4,8% 
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Saanto yhteensä: 50,105 kg Jakeluhävikki: 0% 
 

 

     
  

 

  

Tuotepakkaukset: Yksikkö Saanto  

Saanto kg 50,105  

Raakapaino yhteensä kg 52,605  

yks/saanto    

Jakeluhävikki %    
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Liite 12. Tulinen kikhernekeitto, ravintosisältö, Aromi 

 

Tulinen kikhernekeitto, ravintosisältö (Aromi) 

ravintoaine yksikkö 
määrä / 
100 g 

määrä / 
annos 

energia-
prosentti 

ravintoai-
netiheys 

ravitse-
muskri-
teerien 

arvo/100g 

ero 
suosituk-

sista 
%:na 

energia kJ kJ 329,72 1154,02       0 

energia kcal kcal 78,8 275,81       0 

rasva g 2,34 8,19 26,26 7,1 0-3 0 

joista tyydytty-
neitä 

g 0,15 0,54 1,74 0,47 0-1 0 

hiilihydraatit g 9,97 34,89 51,39 30,23   0 

sokerit g 3,28 11,46 16,89 9,93   0 

proteiini g 2,75 9,64 14,2 8,35   0 

suola g 0,18 0,62   0,54 0-0,7 0 
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Liite 13. Sweet chili -mifulasagnette, Aromi resepti 

 
    

Saanto 
yhteensä: 

Annosmäärä Oletusannos Hinta yht: Hinta/yks.: 

37,495 kg 124,983 annosta 0,3 kg 26,51 € 0,71 € / kg 
 

  

        

    

Käyttöpaino Raaka-aine Työohjeet 

Vaihe 1   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

5,000 kg Mifu suikale, maustamaton laktoositon 

5,400 kg Kasvissekoitus, Pomodoro rosso, 
pakaste 

4,000 kg Pasta, Lasagnette, täysjyvä  

1,000 kg Juusto, raasteseos laktoositon 
 

Varaa kaikki raaka-aineet. 

Laatukriteerit:  

Vaihe 2   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

20,000 l Vesi 

1,000 kg Maustekastike, chili makea  

0,005 kg Mausteseos, chili 

0,100 kg Suola, ruokasuola 

0,500 kg Liemijauhe, kasvis, vähäsuolainen 

0,025 kg Pippuri, Mustapippuri rouhittu 

0,010 kg Savupaprikajauhe 

0,005 kg Kirveli, kuivattu 

0,050 kg Sokeri, hieno  

0,400 kg Tärkkelys, Maissitärkkelys 
 

Valmista liemi sekoittavassa 
padassa. 
- Lisää pataan vesi ja mausteet. 
- Kiehauta ja saosta maizenalla.  
- Muista tarkistaa saanto ja maku. 

Laatukriteerit:  

Vaihe 3   Ennakkovalmistuspäivä: 0          

0,000   
 

GN 1/1-65, vuokajako: 
 
- lasagnette 0,8 kg 
- Pomodoro Rosso 1,08 kg 
- Mifu suikale naturel 1 kg 
 
Sekoita tässä välissä. 
 
- liemi 4,5 L 
- juustoraaste 0,2 kg 
 
 
Paista monitoimiuunissa, 
yhdistelmäpaistossa 160 astetta, n. 1 
h 
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Laatukriteerit:  
 

        

Raaka-aineet yht: 37,495 kg Valmistushävikki: 0% 

Saanto yhteensä: 37,495 kg Jakeluhävikki: 0% 
 

  

        

   

Tuotepakkaukset: Yksikkö Saanto  

Saanto kg 37,495  

Raakapaino yhteensä kg 37,495  

yks/saanto    

Jakeluhävikki %    
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Liite 14. Sweet chili -mifulasagnette, ravintosisältö, Aromi 

 

Sweet chili -mifulasagnette, ravintosisältö (Aromi) 

ravintoaine yksikkö 
määrä / 
100 g 

määrä / 
annos 

energia-
prosentt

i 

ravintoainetihey
s 

ravitse-
muskri-
teerien 

arvo/100
g 

ero 
suosituk

-sista 
%:na 

energia kJ kJ 344,78 1034,33       0 

energia 
kcal kcal 82,3 246,9       0 

rasva g 1,83 5,49 19,66 5,31 0-5 0 

joista 
tyydyttyneitä 

g 0,91 2,73 9,77 2,64 0-2 0 

hiilihydraati
t g 10,03 30,08 49,45 29,09   0 

sokerit g 2,07 6,22 10,21 6,01   0 

proteiini g 5,67 17 27,94 16,43   0 

suola g 0,66 1,98   1,91 0-0,75 0 

 

 


