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TUNTISUUNNITELMA

• Työpajan tehtävien johdanto

• Lyhyt esitelmä kasvisruoasta

• Työskentely pienryhmissä

• Töiden esittely



TYÖPAJAN TEHTÄVÄT

POSTERI

Kirjoitetaan posteriin kasvisruokaresepti. Posterit ripustetaan koulun seinälle.

VIDEO

Kuvataan video liittyen kasvisruokaan.

ADRESSI

Kirjoitetaan adressi, jonka tavoitteena on saada toinen kasvisruokapäivä kouluun. 



KYSYMYKSIÄ 

Kuinka monta kertaa
viikossa syöt kasvisruokaa?

Lempikasvisruokasi?

Hyvä ja huono puoli
kasvisruoasta

https://flinga.fi/s/F8KFYLH

https://flinga.fi/s/F8KFYLH


M I T Ä ON  K AS V I S RU OK A?

• Kasvisruoassa hyödynnetään kasvikunnan

raaka-aineita

• Vegaani ei syö mitään eläinperäistä

→ esim. jotkut makeiset, maitosuklaa, 

hunaja

• Nykyään myös tarjolla runsaasti erilaisia

vegaanisia tuotteita

• Taustalla eettiset, ekologiset, poliittiset, 

terveydelliset tai uskonnolliset syyt



E T U L I I T T E E T 
K AS V I S RU OK AVAL I OS S A

• Etuliitteet kuvastavat minkälaisia eläinperäisiä tuotteita 

kasvissyöjät sallivat ruokavaliossaan:

- lakto: maito

- pesco: kala

- ovo: munat

- pollo: siipikarja

- demi: ei syö nisäkkäiden lihaa

- semi: pääasiassa kasvisruokaa, joskus kanaa tai kalaa

- pseudo: pääasiassa kasvisruokaa, joskus lihaa



RAVINTO-
AINEET

• Kasvikunnantuotteissa on myös paljon hyviä

proteiininlähteitä: esim. erilaiset pavut, linssit

• Nykyään kasvisruokailijoille on myös runsaasti

tarjolla erilaisia puolivalmisteita, kuten nyhtökaura, 

mifusuikaleet yms.

• B12- ja D-vitamiini ainoat, joita ei saada riittävästi

vegaanisesta ruokavaliosta

→ kananmunaa ja maitotuotteita syövät saavat

riittävästi B12-vitamiinia

→ D-vitamiinia ei yleisestikään saada Suomessa

riittävästi



KASVISRUOKAMYYTIT

• Ei tarpeeksi proteiinia

• Kallista

• Pahanmakuista

• Vaikea valmistaa



KASVISRUOKAMYYTIT

• Proteiini: soijarouhe 48g/100g! Saa tarpeeksi kaikkia aminohappoja.

• Kallista: Ei ole! Oikeilla raaka-aineilla edullista, esim. linssit, soijatuotteet, 

pavut, juurekset, viljat

• Pahanmakuista: Hyvät mausteet annoksen a ja o.

• Vaikea valmistaa: Kokeilemalla oppii! Ei sen vaikeampaa kuin

liharuokien valmistaminen.



KASVISRUOAN
YMPÄRISTÖHYÖTYJÄ

https://www.vox.com/2014/7/2/5865109/study-going-vegetarian-could-cut-your-food-carbon-footprint-in-half

• Maailman kasvihuonepäästöistä 18 % 

tulee eläintuotannosta

• Ilman lihan ja maitotuotteiden

tuotantoa riittäisi 75 % 

pienempi maa-ala ihmiskunnan

ruokkimiseen

• Ekosysteemien suojelu ja 

sukupuuttojen ehkäisy

https://www.vox.com/2014/7/2/5865109/study-going-vegetarian-could-cut-your-food-carbon-footprint-in-half


KASVISRUOAN
YMPÄRISTÖHYÖTYJÄ

• Aalto-yliopiston tutkimus

vesijalanjäljestä:

• Sekasyöjä:

3000 litraa päivässä

• Kasvispainotteisesti syövä:

2350 litraa päivässä

waterfootprint.org



hs.fi 24.4.

vox.com 29.4.



POSTERI

• Posteri mieleisestä kasvisruoka-

reseptistä, voi olla itse keksitty tai valmis

resepti.

• Saa käyttää luovuutta (piirtää yms.) 

• Reseptiin myös arvio aterian hinnasta

(foodie.fi) ja Co2 päästöistä

(foodemissions.com)



VIDEO

• Pituus noin 1min, videon voi halutessaan 

editoida.

• Kuvaamiseen voi käyttää omaa puhelinta 

tai käytössä olevia tabletteja. 

• Kantaaottava video kasvisruoan puolesta, 

esimerkiksi:

- mainosvideo

- esim. sekäsyöjä vs. kasvissyöjä väittely



ADRESSI

• Adressi kirjoitetaan adressit.com-

sivustolla

• Adressi voidaan myöhemmin julkaista

• Adressin sisältö:

- esittely aiheesta

- perustelut



TÖIDEN ESITTELY

• POSTERIT

• VIDEOT

• ADRESSI


