
Takasivu
Julkaisija: Vakka-Suomen Media Osuuskunta | Painopaikka: Sanoma Manu Oy, Tampere
Sähköposti: toimitus@vakka.fi | ilmoitukset@vakka.fi

PERJANTAINA 19. MARRASKUUTA 202112 | VAKKA-SUOMEN SANOMAT

Ostetaan metalli-, akku-, värimetalli-, auto-,
maatalous-, katalysaattori- yms. romut. Myös työkaluja.

Noutopalvelu. Autoista virallinen maksuton 
romutustodistus. Rekisteristä poistot.

Ostamme traktoreita ja työ/maatalouskoneita.

p. 0400 596 423
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Valtuutettu Kuusakoski 
vastaanotto ja kierrätyspiste

Sari Honkasalo
Mynämäen alueen riistan-
hoitoyhdistyksen metsäs-
tysseurat tarjosivat tällä 
viikolla alueensa kuntien 
ruokapalveluille peuranli-
haa riistakeittoa varten.

Peuranlihasta valmistui 
kaikkiaan lähes 2000 an-
nosta pääasiassa kouluille 
ja päiväkodeille mutta myös 
ikäihmisille ja työikäisil-
le kuntien ruokapalvelujen 
asiakkaille.

Riistanhoitoyhdistyksen 
organisoimaan riistaruoka-
tapahtumaan osallistuivat 
kaikki kuusi metsästysseu-
raa: Mynämäen Erä, Met-
sästysseura Repo, Karjalan 
Korvenkävijät ja Mynämä-
ki-Karjalan Metsästäjät sekä 
Lemu-Askaisten Metsästäjät 
ja Livonsaaren Metsästäjät.

Esimerkiksi Livonsaaren 
Metsästäjien peuranlihaa 
tarjottiin Velkuan yhtenäis-
koulun oppilaille ja hen-
kilöstölle sekä Kummelin 
ryhmäkodille ja päiväkodin 
lapsille, yhteensä noin 90 

henkilölle.
Lemu-Askaisissa ruokai-

lijoita oli noin 350 ja Mynä-

mäessä 1500.
Mynämäen ruokapalve-

lupäällikkö Tuija Toljan-

der kiittää tapahtuman 
olleen äärettömän hieno 
kädenojennus metsästys-
seuroilta kunnan ruokapal-
veluja kohtaan.

– Hienoa, että on tarjot-
tu oppilaille mahdollisuus 
maistaa riistalihaa. Ehkä 
sen käyttö maaseudulla on 
yleistäkin, mutta tiedän et-
tä on paljon oppilaita, jot-
ka eivät ole sitä maistaneet. 
Saamamme liha oli niin laa-
dukasta, että uskon, että 
sen myötä ennakkoluulot-
kin jonkin verran pieneni-
vät, Toljander toteaa.

Hän muistuttaa, että sen 
lisäksi että kyseessä on eko-
loginen lähiruoka, riistaliha 
on myös terveellistä:

– Se on vähärasvaista, sii-
nä on hyvä rasvahappokoos-
tumus ja enemmän rautaa, 
sinkkiä ja seleeniä kuin tuo-
tantolihassa.

RIISTANHOITOYHDISTYKSES-
SÄ idea tapahtumasta viri-
si toiminnanohjaaja Petri 
Siutlan mukaan jo muuta-
mia vuosia sitten. 

Nyt käytännön toteutta-
minen mahdollistui, kun 
alueella on paikallinen viral-
linen lihankäsittelypaikka, 
jossa keittiöihin toimitettu 
liha asianmukaisesti tarkas-
tettiin ja paloiteltiin.

Lähiruuan merkityksen 
lisäksi metsästysseurat ha-
lusivat tuoda tunnetuksi 
seuroissa tehtävää työtä kas-
vaneen peurakannan sääte-
lyssä.

– Ja maanomistajathan 
sen mahdollistavat, kun an-
tavat metsästysoikeuden 
seuroille, Siutla lisää.

MYNÄMÄEN LUKION keitti-
össä riistakeiton valmistivat 
Hanna Ahtonen ja Eli-
na Kajala-Tuominen. He 
myöntävät, että päivä työl-
listi normaalia enemmän, 
koska yleensä liharuokien 
liha tulee keittiöön valmiik-
si kypsennettynä ja pilkot-
tuna. 

Kummankin mielestä riis-
takeiton valmistus oli kivaa 
vaihtelua.

Resepti syntyi työn ede-

tessä.
– Lihan keitinliemi sääs-

tettiin keiton pohjaksi. 
Mausteena käytettiin suo-
laa, maustepippuria ja 
laakerinlehteä. Niin ja se sa-
lainen ainesosa: ripaus rak-
kautta, sitä meidän keittiön 
ruuasta saa aina mukaan, he 
naurahtavat.

Keittiöön kantautui-
kin lukiolaisilta positiivisia 
kommentteja. 

Emilia Pietilä ja Olivia 
Pietilä toteavat keiton ol-
leen hyvää.

– Erilaista ruokaa kuin 
yleensä, Olivia toteaa.

– Karjalanpaisti tuli lihas-
ta tuli mieleen, se oli mure-
aa ja mehevää. Olisi kiva, 
jos tällaista olisi muulloin-
kin, Emilia lisää.

Lukion vararehtori Raija 
Pihlava oli tyytyväinen niin 
keittoon kuin siihenkin, että 
riistaruokapäivän myötä lu-
kiolaisille tulee tutuksi asi-
an monet puolet.

– Ja lähiyhteistyö eri taho-
jen kanssa on aina lukiolle 
toivottavaa, Pihlava toteaa.

Metsästysseuroilta peuranlihaa 
kuntien ruokapalveluille

Mynämäen lukiolla riistakeiton lisukkeena oli lukion keittiössä leivottua leipää.
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Riistaruuan valmistus oli Hanna Ahtoselle ja 
Elina Kajala-Tuomiselle mukavaa vaihtelua.
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