Hävikki-battle 2018

Ohjeita opettajalle
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Neljän kohdan pikaohje – Hävikki-battle 2018!

VKO 32-35
Ota mahdollisimman
pian yhteys
saamaasi s-ryhmän
kauppaan tai
yhteyshenkilöön
ja sovi hävikkiraakaaineiden noudosta

VKO 36
Pidä taustaksi
oppitunti
ruokahävikistä.
Aiheeseen voi
palata myös
jälkeenpäin.

HÄVIKKIVIIKKO
VKO 37(-39)
Battle-tunti. Oppilaat
suunnittelevat ja
valmistavat
hävikkiraakaaineista kahden
ruokalajin aterian.

Käytä Instagramissa hästägiä #hävikkibattle2018
osallistuaksesi kilpailuun:
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Oppilaat voivat
osallistua kilpailuun
kuvaamalla oman
ryhmän annokset ja
jakamalla kuvat
Instagramissa.
Raati valitsee
vkolla 40
houkuttelevimman
annoskuvan.
Palkintona voittajille
s-ryhmän lahjakortit.

Hävikki-battle
Ohjeet ovat suuntaa antavia ja voit muokata niitä omille ryhmillesi sopiviksi.
Ennen varsinaista Hävikki‐battle ‐tuntia:
•

Tutustukaa ruokahävikkiin Suomessa ja maailmalla. Tässä voi käyttää apuna valmista kalvosarjaa ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja‐ruokahävikistä tai www.havikkiviikko.fi ‐sivustoa. Ruokahävikkiä voi käsitellä
myös vaikkapa maantiedon tunneilla, joten voit kertoa materiaalista myös kollegoille. Kalvosarjasta löydät
vinkkejä tietolähteistä keskustelujen tueksi. Kalvosarjan tilalle on tulossa infografiikkaa vielä ennen
Hävikkiviikkoa.

•

Keskustelkaa siitä, missä hävikkiä syntyy ja miksi sitä kullakin ruokaketjun osa‐alueella syntyy. Erityistä huomiota
kannattaa kiinnittää kotitalouksien hävikkiin, koska kotitalouksissa syntyy suhteellisesti eniten ruokahävikkiä,
enemmän kuin esimerkiksi kaupoissa.

Pohdittavia kysymyksiä:
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•

Selvitä ruokahävikin määrää, syitä ja vaikutuksia globaalisti.

•

Pohtikaa luokassa hävikistä aiheutuvia ympäristökuormia, mitkä elintarvikkeet kuormittavat ympäristöä eniten?

•

Mikä on pakkausmerkintöjen, pakkausten ja niiden koon merkitys ruokahävikissä?

Hävikki-battle oppitunti
•

Ota ajoissa yhteyttä kaupan yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot olet saanut S-ryhmältä, ja sovi
hävikkiraaka-aineiden noudosta.

•

Kokoa hävikkiraaka-aineet yhdelle pyödälle, josta oppilaat voivat alkuohjeistuksen jälkeen käydä
hakemassa tarvitsemansa raaka-aineet.

•

Ryhmien tulee valmistaa kahden ruokalajin ateriakokonaisuus, alkuruoka-pääruoka tai pääruokajälkiruoka tai alkuruoka-jälkiruoka.

•

Kaupasta saadun hävikin lisäksi ruoanvalmistukseen voi käyttää kotitalousluokasta löytyviä kuiva-aineita,
mausteita ja muita mahdollisia raaka-aineita, jotka opettaja katsoo sopiviksi.

•

Oppilaat suunnittelevat ateriansa pienryhmissä ja voivat käyttää apuna esim. saasyödä.fi -sivuilta löytyvää
reseptihakukonetta. http://www.saasyoda.fi/reseptihaku

•

Oppilaat valmistavat aterian, asettavat sen lautasannoksina tarjolle ja kuvaavat aterian. Kilpailuun
osallistuvat ne kuvat, jotka on lähetetty Instargamiin tunnisteella #hävikkibattle2018.

•

Kuvakilpailun voittaa raadin valitsema houkuttelevin annoskuva. Kuvan lähettäneen ryhmän jäsenet
voittavat S-ryhmän lahjakortit, joiden arvo on 30 €.
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