
Kurssit yhdistyksille 490 € 
Kurssit yrityksille 590 € 
Luennot (1,5 h) 270 € + mahd. tarvikkeet
Räätälöidyt kurssit ja verkkokurssit sopimuksen mukaan

Kouvola, Marttakulma (Torikatu 6)
Hamina, Vehkalahden koulu (Ruissalontie 10)
luennot sopimuksen mukaan

HINNAT

Kurssihinnat väh.10 henkilölle, lisähenkilöt + 15 €. Hintaan lisätään
mahdolliset tilavuokrat sekä matkakulut. 

KURSSIPAIKAT

TILAUKSET

TILATTAVAT KURSSIT 2023

Suvi Ojanen
suvi.ojanen@martat.fi
p. 050 501 9787

Kirsi Kossila
kirsi.kossila@martat.fi
p. 050 501 9785

Jenny Moilanen
jenny.moilanen@martat.fi
p. 050 321 3549



KURSSITARJOTIN
KAIKKEA KAURASTA
Monipuolinen kaura maistuu kaikilla aterioilla yhteisessä ruokapöydässä.
Kotimainen kaura on pohja monelle terveelliselle tarjottavalle. Kurssilla kuljetaan
kauran reitti pellolta pöytään, voidaan keskustella huoltovarmuudesta ja
keskitytään yhdessä syömiseen. 

KASVISKEITTIÖSTÄ KAIKILLE
Tällä kurssilla kokataan yhdessä kaikille sopivia kasvispainotteisia herkkuja –
aamupalalta lounaaseen ja päivälliseltä iltapalaan. Kurssilla keittiö täyttyy
kasviksista ja erilaisista kasvipohjaisista ruoanvalmistustuotteista. Kokeillaan
ennakkoluulottomasti uutta ja herkutellaan kestävillä kasvispainotteisilla aterioilla. 

MAKUA MAUSTEILLA
Rohkaistu mukaan makujen ja maustamisen maailmaan! Tutustutaan erilaisiin
ruokakulttuureihin ja tapoihin käyttää mausteita: pirteitä pippureita, tulisia chilejä,
lempeitä yrttejä ja kiinnostavia maustesekoituksia. Tutustutaan perinteisiin ja
yllättäviin makupareihin! 

MAUKASTA EDULLISESTI
Keittiössä luovuuden mahdollistavat ruoanvalmistuksen perustaidot.
Penninvenyttäjän perinnettä kunnioittaen kurssilla opetellaan tekemään
taloudellista, sesonginmukaista, terveellistä ja maukasta ruokaa. Suunnittelun taito
ja raaka-aineiden monipuolinen hyödyntäminen auttavat vähentämään
ruokahävikkiä. 

MONTA TAPAA LEIPOA
Oletpa sitten hitaan leipomisen kannattaja tai nopean herkun pyöräyttäjä,
tervetuloa marttojen leivontakurssille! Tällä kurssilla leivotaan yhdessä herkulliset
suolaiset leivonnaiset ja ruokaisat välipalat, joilla ravitset sekä mieltä että kehoa.
Tutustutaan eri ruokakulttuurien leivonnaisiin ja maistetaan uusia makuja,
perinteisempiä leivonnaisia unohtamatta. 

RUOKAILOA IKÄVUOSIIN
Tasapainoinen ruokavalio pitää mielen virkeänä, ylläpitää terveyttä ja edistää
hyvinvointia läpi elämän. Ruokailoa ikävuosiin -kurssilta saat ideoita monipuolisten
ja ikäsi huomioivien aterioiden valmistamiseen. Kurssilla valmistetaan helppoja,
hyvältä maistuvia, värikkäitä ja proteiinipitoisia ruokia. Kurssi sopii myös sinulle,
joka haluat valmistaa parempaa ruokaa ikääntyvälle läheisellesi. 



VARAUDUTAAN SÄILYKKEILLÄ
Kotivara-ajattelu koostuu säilykkeiden monipuolisesta käytöstä. Säilönnän taito on
käytännöllinen ja ilahduttaa keittiössä. Säilöminen on luovaa, mielenkiintoista ja
taloudellista. Kurssilla tutustutaan perinteisiin säilöntämenetelmiin. Lisäksi
loihditaan herkkuja kotivaran säilykkeistä. 

YHDEN KATTILAN TAKTIIKKA
Moni meistä kaipaa arkiruoan valmistukseen uusia ideoita ja helpotusta. Yhden
kattilan taktiikka -ruokakurssilla valmistetaan herkullisia, helppoja ja monipuolisia
kasvisvoittoisia ruokia erilaisista ruoka-aineista. Tule oppimaan uutta ja
valmistamaan arkiruokaa – pienellä twistillä! 

VIETTELEVÄT VOILEIPÄKAKUT 
Juhlapöydän kruunu on kaunis ja herkullinen voileipäkakku. Kurssilla perehdytään
voileipäkakkujen saloihin; raaka-aineisiin, valmistusmenetelmiin sekä kakkujen
koristeluun. 

MAKUMATKA AASIAN KEITTIÖIHIN
Aasian ruokakulttuurit kiehtovat monipuolisuudellaan. Aasialainen keittiö on
makujen ilottelua, mausteisuutta, ruoka-aineiden kunnioitusta ja ennen kaikkea
herkullisuutta. Aasian maiden erilaisia ruokakulttuureja yhdistää kaikkien makujen
harmonia – sopivasti tulisuutta, suolaisuutta, kirpeyttä ja makeutta. Tällä kurssilla
matkataan Nepalin ja Vietnamin kautta Indonesiaan. 

ALLERGIAKODIN SIIVOUS JA PYYKKI -LUENTO
Allergiakodin kodinhoidossa on tärkeää säännöllisyys, pölyttömyys, hajuttomuus ja
helppohoitoisuus. Luennolla puhutaan näistä asioista ja jaetaan vinkkejä
tavaroiden järjestelyyn ja keskustellaan siitä, miten ja millä siivota ja pestä pyykkiä. 

VARAUDU KOTONA -LUENTO
Arki ei aina suju suunnitelmien mukaan. Kotivara on pelastus moneen pulmaan.
Kurssilla selvitetään mitä kotivara on, mihin sitä tarvitaan ja mitä se sisältää.
Koulutuksen jälkeen osaat jakaa kotivara-tietoutta myös muille. Kurssilla
tutustutaan myös laajentuneen 72 tuntia –konseptin avauksiin:
kyberturvallisuuteen ja medialukutaitoon. Kurssilla voidaan pohtia myös
varautumista pandemian näkökulmasta ja käydä läpi kokemuksia korona-ajan
varautumisesta kodeissa. 


