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Ruokahävikin vähentäminen ja uusien ideoiden haku Varkaudessa
Kierre-hanke / Osuuskunta LähiSavo, Varkaus

1. Hävikistä ruokaa ravintolasta
Toteutukseen 12.4. jälkeen kuului sopivien parien etsiminen, toteutuksen suunnittelu yhdessä
toimijoiden kanssa sekä varsinaisen kokeilun jälkeen suoritettiin arviointitapaamiset sekä
raportoitiin tilaajalle. Varsinaisessa toteutuksessa kokeiltiin kaupan hävikkiuhan alla olevien
tuotteiden jatkojalostusta ravintolakumppanilla ja tehtiin kysely eri toimijoiden kanssa hävikistä.
Tiedotuksessa ja mallin markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä hankkeen kanssa.
-

-

Kokeilussa kokeiltiin edullisen (2 €/annos) ruoka-annoksen valmistus ja myynti Ravintola Kaks
Ruususta K-Pirkan hävikkiin tuomituista elintarvikkeista. Kokeilua tehtiin muutamia kertoja
mutta hävikkiruuan vähäisyyden ja sopimattomuuden takia kokeilua ei jatkettu.
Kauppakokeilijat (K-Pirkka, K-market Kauppakatu, K-Atolantie) yhteenveto liite 1
Ravintolakokeilu (Ravintola Kaks Ruusua) yhteenveto liite 2
ylimääräisenä ruoka-aputyötä tekevä yhteisö (ViaDia) yhteenveto liite 3
Kansankeittiön Säästösoppa yhteenveto liite 4
kuvia liitteet 5 – 9, muut liitteet 10 – 12.
excel-taulukko tunneista liite 13

Alkuperäisessä tarjouksessa sovimme 2-3 kokeiluparin muodostamisesta. K-market Herttu antoi
kyllä vastauksen arviointitapaamisessa mutta ei ollut kuitenkaan halukas ”isännöimään” yhtään
kokeilua – heillä oli jo yhteistyötä ruokatuki ViaDian kanssa. K-Citymarketin ja Lounasravintola
Kokkimestarin yhteistyö saattaa tulla vielä kyseeseen jälkiruokien muodossa mutta kauppiaan
kiireiden ja lounasravintolan yrittäjän on vielä keskusteltava asiasta keskenään. K-kauppias
(Atolantie, Könönpelto ja Tinurinkatu) ei halunnut mukaan Lounasravintola Kokkimestarin kanssa
koska näkivät, että hävikkiruuan lajittelusta yms. tulisi lisätyötä ja –vaivaa työntekijöille ja heillä oli
jo yhteistyötä ruokatuki Myrskylyhdyn kanssa.

2. Info-kierros hävikkiruuasta Hävikkiviikolla 13. – 19.9.2018
-

-

11.9. Soisalo-opistolla ”Italialainen kasviskeitto” kahden euron hintaan, ruokaan tarvittava
hävikki haetaan K-Citymarket Varkaudesta kauppiaiden Aki ja Sini Tuonosen suosiollisella
avustuksella.
12.9. Hävikki-info Waltterin koululla, tarjotaan mahdollisuuksien mukaan banaaninpaljoja esim.
teemalla ”Pilkullinen banaani on best”, myös leipäkrutonkeja. (Tuotteet Citymarketista)
13.9. Hävikki-info K-Citymarket Varkaudessa. Tietoiskun lisäksi tarjotaan esim. smoothieta,
banaaneja yms.
Viikon aikana järjestetään hävikkiä vähentävien ideoiden ja reseptien haku jossa myös
tuotepalkintoja: Soisalo-opiston lahjakortti kurssille, Kahvila Kreetan kahvilippu, Savon Silmuthankkeen Osta tilalta päivän bussiretki kahdelle ja K-Citymarket Varkauden lahjoittaman
lahjakortti.

-

-

-

-

-
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Mahdollista on myös infojen järjestäminen Joroisissa esim. koulun ja/tai kaupan yhteydessä.
Toteutus:
Info koululaisille Joroisten koulun ruokalassa 10.9.2018 Mukana Jaakko Lappalainen (Navitas,
Kierre-hanke), Tarja Luostarinen (Osuuskunta LähiSavo) ja Teija Härkönen (Navitas, Kierrehanke). Koululaisille järjestettiin ruokalan sisääntuloon pöytä, jossa hävikkiruokalautaset,
powerpoint-esitys, kypsä banaani yms. rekvisiittaa. Lasten ja nuorten kanssa keskusteltiin
hävikin määrästä, siitä mitä ruokaa voi tehdä ja kysyttiin, jäikö ruokaa lautaselle. Tapahtumassa
kävi myös Joroisten Lehden toimittaja tekemässä juttua. Vaikutelma päivästä oli myönteinen,
osa lapsista jäi juttelemaan pitkäksi aikaa.
Info Soisalo Opistolla 11.9.2018. Mukana Tarja Luostarinen ja Teija Härkönen. Luostarinen oli
tuonut opistolle edellisenä päivänä Citymarket Varkaudesta hävikkiin tuomittuja kasviksia joista
Kahvila Kreetan yrittäjä Terttu Tolvanen oli loihtinut Italialaistyyppisen tomaattikeiton. Keiton
hinta oli 2,00 € annos. Tapahtuman aikana asiakkailta pyydettiin reseptejä ja vinkkejä
ruokahävikin vähentämiseen. Vinkkilaatikko jäi koko loppuviikoksi opiston kahvioon kuten
myös kaikki muu materiaali. Yrittäjä Tolvanen kuten myös opiston suunnittelijä Miia Impiö
katsoivat tapahtuman onnistuneen mainiosti ja se on poikinut jo muuta yhteistä toimintaa.
Info koululaisille Waltterin koulun koululaisille 12.9.2018. Mukana Teija Härkönen ja Tarja
Luostarinen. Järjestettiin samalla periaatteella kuin Joroisten koululla. Koululaiset olivat
innokkaita keskustelemaan hävikkiruuasta ja ajoittain tapahtumapöydän edessä kävi kunnon
kuhina. Infossa kävi myös lounasajan jälkeen kaksi luokkaa peräkkäin kotitaloustunnin
merkeissä.
Info asiakkaille Citymarketissa 13.9.2018, Tarja Luostarinen. Keskustelua asiakkaiden kanssa
Citymarketin hevi-osastolla. Vinkkejä laatikkoon. Kuvallista ja kirjallista materiaalia mukana.
Tarjottiin hävikkibanaaneja. Asiakasmateriaali oli alkuiltapäivästä vanhempia henkilöitä joilla oli
hyvä tietämys ruuan ”tuunaamisesta” ja jääkaapin tyhjäksi syömisestä. Myöhemmin iltapäivällä
lapsiperheitä joilla kiinnostus resepteihin ja ”marttailuun”.
Arviointi:
Kaiken kaikkiaan antoisa viikko niin mukana olleille koululaisille, nuorille ja asiakkaille kuin
tapahtuman osatoteuttajille. Varsinkin Soisalo Opistolla ja Citymarketissa tuli monta kertaa
kommentti, että tällaisia infoja tarvitaan.

Varkaudessa, 17.9.2018
Tarja Luostarinen
Osuuskunta LähiSavo

