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Kaappaa kasvis! -viikko edistää koululaisten 
kasvistuntemusta ja kannustaa popsimaan kasviksia 

jokaisella aterialla – koulussa ja kotona.

Tästä oppaasta löytyy käytännön ohjeita ja vinkkejä 
Kaappaa kasvis! -viikon toteuttamiseen opettajalle, 

ruokapalveluhenkilöstölle ja vanhemmille. 
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Kaappaa kasvis!  koulussa & kotona

Kasvikset edistävät terveyttä ja auttavat jaksamaan. Vaikka 
kasvikset ovat merkittävä osa monipuolista ruokavaliota, 
niiden syöminen jää usein ajatuksen asteelle. 

  Yhteistyössä on voimaa!
Kaappaa kasvis! -viikko toteutuu yhteisöllisyyden voimasta. 
On tärkeää, että olette innolla mukana ainutlaatuisessa 
pilottikokeilussa. Yhteistyössä pilottikoulujen kanssa ovat 
luokanopettajat, ruokapalveluhenkilöstö ja lasten vanhemmat. 

  

  Kaappaa kasvis! -viikon tavoite:
Kaappaa kasvis! -viikon tavoitteena on kannustaa hauskasti  
ja käytännönläheisesti alakouluikäisiä lapsia tutustumaan  
erilaisiin kasviksiin sekä lisätä kasvisten määrää jokapäi-  
väisessä ruokailussa. 

  Kaappaa kasvis! -viikon toteutus:
Koulun kaikki luokat osallistuvat kilpailuun, jossa selviää mikä 
luokka kaappaa eniten kasviksia viikon aikana.
Tästä esitteestä löytyy toteutusohjeita ja vinkkejä kuinka  
opettaja, ruokapalveluhenkilöstö ja vanhemmat voivat  
kertoa lapselle kasvisten hyödyistä ja kannustaa nauttimaan 
raikasta kasvimaan satoa jokaisella aterialla.
Jokainen koulu tekee Kaappaa kasvis! -viikosta omaan 
opetusohjelmaan ja omille oppilaille sopivan tapahtuman.  
 

 

Tarkoituksena on luoda yhteistyössä koulun ja kodin kanssa 
vuosittainen ja toteutukseltaan helppo Kaappaa kasvis! 
-viikko, joka edistää kasvisten tunnettuutta ja monipuolistaa 
koululaisten ruokavaliota. Kaikki joukolla mukaan! 

Kuusi kourallista  

eli puoli kiloa.

Lisäksi muutama  

peruna.

Päivän kasvistavoite!

Mi n k ä  ve r r a n  k a sv i k s i a ?
Kuusi kourallista eli puoli kiloa päivässä.

Annoskoko määräytyy syöjän koon 
mukaan.  Lapsella mitta on pieni  
kämmen ja aikuisella suuri koura.

Mi t ä  l a s ke t a a n ?
Kuuden kourallisen suositukseen lasketaan mukaan kaikki 
päivän aikana syödyt kasvikset eli vihannekset, juurekset, 
sienet, marjat ja hedelmät. Perunat tulevat näiden lisäksi.

Mukaan lasketaan myös ruoanvalmistuksessa käytetyt 
vihannekset, esimerkiksi lihakeittoon, broilerivokkiin, ja 
marjapirtelöön sisältyvät kasvikset, joiden määrä arvioidaan 
silmämääräisesti kourallisina.
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Mitä kasviksiin luetaan?

Kuuden kourallisen tavoitteeseen lasketaan mukaan kaikki päivän aikana 

syödyt kasvikset eli vihannekset, juurekset, sienet, marjat ja hedelmät. 

Perunat tulevat näiden lisäksi. 

Minkä verran kasviksia päivässä?
 

Tavoitteena on syödä kasviksia puoli kiloa päivässä, mikä tarkoittaa  

kuutta omaa kourallista kasviksia. Lapsella mitta on pieni kämmen,  

aikuisella suuri koura. Tavoite toteutuu esimerkiksi allalolevien kuvien 

mukaisesti.

MAANANTAIN  kasviskourall iset

ATERIA
KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä
<-- Kerro tämä luku opettajalle

TIISTAIN  kasviskouralliset

ATERIA
KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä
<-- Kerro tämä luku opettajalle

KESKIVIIKON  kasviskouralliset

ATERIA
KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä
<-- Kerro tämä luku opettajalle

Ruoissa vai raakana?

Muista että mukaan lasketaan myös ruoissa olevat 

kasvikset, jotka voi arvioida silmämääräisesti kourallisina.

Mitä kasviksiin luetaan?
Kuuden kourallisen tavoitteeseen lasketaan mukaan kaikki päivän aikana 
syödyt kasvikset eli vihannekset, juurekset, sienet, marjat ja hedelmät. 
Perunat tulevat näiden lisäksi. 
Minkä verran kasviksia päivässä?  
Tavoitteena on syödä kasviksia puoli kiloa päivässä, mikä tarkoittaa  
kuutta omaa kourallista kasviksia. Lapsella mitta on pieni kämmen,  
aikuisella suuri koura. Tavoite toteutuu esimerkiksi allalolevien kuvien 
mukaisesti.

Kirjaa keräilykorttiisi päivittäin syömiesi kasvisten  
määrä ja monipuolisuus.

Kerro päivän tuloksesi opettajalle, jotta se huomioidaan luokan 
keskiarvoa laskettaessa ja siirretään Meidän luokan kappaa 
kasvis -tulostauluun.

Viikon päätteeksi lasketaan jokaisen  
luokan keskiarvotulos.  
Näin selviää mikä  
koulusi luokka popsi  
eniten kasviksia!

  

Onnea kisailuun!

MAANANTAIN  kasviskouralliset

ATERIA KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä <-- Kerro tämä luku opettajalle

TIISTAIN  kasviskouralliset

ATERIA KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä <-- Kerro tämä luku opettajalle

KESKIVIIKON  kasviskouralliset

ATERIA KPL Tänään söin näitä kasviksia

aamupala

lounas

välipala

päivällinen

iltapala

napostelu

yhteensä/päivä <-- Kerro tämä luku opettajalle

Etunimeni

Luokkani

Kouluni

Ruoissa vai raakana?
Muista että mukaan lasketaan myös ruoissa olevat 
kasvikset, jotka voi arvioida silmämääräisesti kourallisina.

 
VIHANNEKSET

avomaakurkku

herkkusieni

herne

idut/versot

jäävuorisalaatti

keräsalaatti

kesäkurpitsa

kiinankaali 

kirsikka-
tomaatti

kukkakaali 

kurkku

lehtiselleri

maissi

munakoiso

paprika

JUUREKSET

kyssäkaali

lanttu

mukulaselleri

nauris

palsternakka

porkkana

punajuuri

retiisi

jokin muu, mikä?

HEDELMÄT

ananas

appelsiini

avokado

banaani

greippi

hunaja-/ 
verkkomeloni

kiivi

klementiini
satsuma

luumu

nektariini

omena

persikka

päärynä

vesimeloni

viinirypäle

jokin muu, mikä?

MARJAT

karviainen

kirsikka

lakka

mansikka

mustaherukka

mustikka

punaherukka

puolukka

vadelma

jokin muu, mikä?

papu

parsakaali

pinaatinlehti

punakaali

punasipuli

purjosipuli

raparperi

ruusukaali

salaattifenkoli

sieni

sipuli

tankoparsa

tomaatti

valkokaali 

valkosipuli

yrtit

jokin muu, mikä?

 

 

Koululaiset eivät tee kovin helposti 
nopeita ja yllättäviä muutoksia 
ruokavalioonsa. Mutta sitten, kun 
he joitakin muutoksia hyväksyvät, 
niin todennäköisesti niistä tulee 
läpi elämän kestäviä. Monesti aivan 
yksinkertaiset ja pienet muutok-
set ovat parhaita, joilla päästään 
alkuun.

Vinkkilista siitä, miten kasviksia voi -
daan käyttää ruokalajeissa uudella 
tavalla ja koululaisille maistuvassa 
muodossa sekä miten niiden osuut-
ta voidaan lisätä aterialla. 

Sijoita salaattitarjonta heti ruokalinjaston 
alkuun tai ruokasalissa niin näkyvälle 
paikalle,että sitä on mahdotonta ohittaa. 
Silloin lautanen on helpompi täyttää 
lautasmallin mukaan ja kasvisten värit ja 
muodot herättelevät jo ruokahalun. Lisäk-
si vielä kunnon ottimet, joilla on helppo 
ottaa tarjolla olevia kasviksia.

Tarjoa kasviksia vaihteeksi reilunkokoisina 
sormipaloina niin salaattipöydässä kuin 
välipaloilla. Kuoritut porkkanat maistuvat 
vaikka kokonaisina, kurkku on muhevaa 
isoina paloina, pienikokoiset tomaatit voi 
tarjota sellaisenaan, lanttu-, kyssäkaali-, 
omena- ja kaalilohkot reiluina paloina.

Lapset syövät mieluummin salaatteja, 
joissa kasvikset ovat tunnistettavissa.  
Pyri tarjoamaan salaatit ja raasteet selkei -
nä omina kokonaisuuksina tai muutamas-
ta raaka-aineesta kerrallaan.

Tarjoile kasviksia vaihtoehtoisesti myös 
leivän päälle laitettavaksi. Näkkileipä 
maistuu koululaisille viipaloidun kurkun, 
paprikan, tomaatin tai salaatin kanssa.

Kaali on monipuolinen raaka-aine salaat-
tipöydissä. Kaalista tulee helpommin 
sulavaa ja maukkaampaa, kun sitä 
marinoi jonkin aikaa. Viipaloi tai suika-
loi kaali hyvin ohueksi ja lisää yhteen 
kiloon kaalia noin 1/2 dl sekä öljyä että 
sitruunamehua tai omenaviinietikkaa ja 
ripaus suolaa. Sekoita huolellisesti. Myös 
kiinankaali sopii marinointiin. Lisää kaalin 
joukkoon esimerkiksi paprikaa, kurkkua, 
herneitä, maustekurkkua tai tomaattia.

Kaalin joukkoon voi myös sekoittaa 
jäävuorisalaattia tai muuta vihreätä 
salaattia. Ne keventävät kaalisalaatin 
rakennetta. Kaalia voi myös mehevöittää 
hapankaalilla. Lisää kaaliin noin 1/6 osa 
hapankaalia ja sekoita huolellisesti.

Tarjoile lohkottuja kasviksia kulhoissa 
ruokapöydissä, jolloin valinnan kasvisten 
puolesta voi tehdä vielä ruokailutilan-
teessa.

Käytä salaattitarjonnassa hyödyksi vuo -
denaikojen vaihtelua.

Vältä päällekkäisyyksiä. Älä tarjoa salaat -
tipöydässä samoja tai samalla tavalla 
käsiteltyjä raaka-aineita kuin pääruoassa.

Salaattien raaka-ainevalikoimaa ei kan-
nata muuttaa tai lisätä kovin nopealla 
aikataululla. Lisää salaattipöytään vähitel-
len joitain yksittäisiä kasviksia vaihdelle, 
kuten tuoretta kukkakaalia, kevyesti 
höyrytettyä parsakaalia, suikaloitua 
kyssäkaalia, viipaloitua kesäkurpitsaa, 
marinoitua tuoretta punajuurta, erilaisia 
vihreitä salaatteja tai tuoreita yrttejä.

Uudet maukkaat salaattikastikkeet voivat 
houkutella maistamaan uusia kasviksia.

Kasvisten lisääminen lämpimiin ruokiin 
käy helpoiten lisäämällä niitä koululaisten 
lempiruokiin. 

 

Lisää makaronilaatikkoon juureskuutioita 
tai muita pieneksi pilkottuja kasviksia 
kuten paprikaa ja purjoa. Laita kasvikset 
jauhelihan ja makaronien kanssa vuokaan ja 
kaada munamaito päälle.

Lisää liha- ja kanakastikkeisiin kasviksia 
kuten juureksia, purjoa, paprikaa ja vihreitä 
papuja. Esikypsennetyt kasvikset voi lisätä 
vielä lämmitysvaiheessa.

Tee jauhelihakastike vaihteeksi perinteiseen 
italialaiseen tyyliin. Bolognese-kastikkeessa 
kasvikset ja liha soseutetaan keskenään. 
Kasvikset maustavat ja antavat väriä to -
maattipohjaiseen kastikkeeseen.

Lisää kuorrutettuihin vuokaruokiin kuutioitu-
ja tai suikaloituja kasviksia juuston alle.

Tarjoile tomaattipohjaisia kasviskastikkeita 
kalan kanssa. Lisää paahdettuja tai haudu -
tettuja kasviksia kalan kanssa tarjottaviin 
lisäkkeisiin kuten perunaan tai riisiin.

Kokeile kanaruokiin, kuten risottoon, yrteil-
lä ja valkosipulilla maustettuja juureksia, 
paprikaa ja vihreitä papuja. 
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Opettaja
lle:

Kaikkea kasviksista koulussa & kotona
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Kaikkea kasviksista koulussa & kotona

Ruokap
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Vanhemmille
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