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VIERAILU RUNGIS-TORILLA   Maanantai 7.6.2010 

 
Ensimmäisenä matkapäivänä elintarvikealan opettajat tutustuivat Ranskan matkallaan 
Rungis -toriin. Lähdimme sinne aamulla kuuden aikoihin bussilla, meillä oli myös mukana 
suomalainen opas. Rungis -tori on pariisilaisten suuri ylpeyden aihe - eikä suotta. Se on 
myös maailman suurin tuoretuotteiden myyntitori: yli 232 hehtaarin pinta-ala takaa laajat 
valikoimat, päivittäinen kulkuneuvojen määrä on noin 26 000. Rungis -torilla työaika on klo 
22.00 – 10.00, mutta asiakkaat suuntaavat torille yöllä klo 3 ja 7 välillä; ruuhkahuippu on 
klo 4 – 6 välillä aamulla. Me saavuimme torille klo 8, jolloin asiakkaita emme juuri nähneet, 
mutta upeissa tuotteissa oli katsomista ja ihmettelemistä. Tukkutorilla on myynnissä 
lihatuotteita, maitotuotteita, kukkia, vihanneksia, hedelmiä sekä mereneläviä. Torille  
raaka-aineet, lihat, juustot ym. tuodaan rautateitse. Tukkutorilla oli ajateltu myös erittäin 
ekologisesti sillä mm. kaikki pakkausjäte jota sieltä tuli todella paljon käytettiin 
lämmitysenergian tuottamiseen. Alueelle oli rakennettu oma jätteitä hyväksi käyttävä 
lämpövoimala, myös biojäte käytettiin hyödyksi. 
 
 
Saapuminen torille; saimme muistoksi reissusta tyylikkäät lippikset. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Liha-alaan tutustuminen: naudanlihaa, sianlihaa, lampaanlihaa… 
 
 

 
 
Ruhot laitettu hyvin esille. 
 



 
 
Näitä riitti silmänkantamattomiin 
 
 

 
 
 
Possuja oli myös pienempänä versiona 
 



 
 
Lihasta siirryimme kukkien maailmaan 
 

 
 



 
 

 
 
 
Kukista vihanneksiin, hedelmiin, marjoihin ja sieniin: 
 

 
 
 
Tuotteet upeasti esillä, tavaraa runsaasti ja hyvä esillepano houkuttelee ostamaan niitä. 



 
 

 
 
Tuotteiden laadussa ei todellakaan ollut moittimista 
 
 

 
 
Tomaatteja on maailmalla tarjolla hiukan enemmän kuin meillä 
 



 
 
Viimeksi tutustuimme ranskalaisten juustojen maailmaan. Silmiinpistävää oli erilaisten 
homejuustojen ja pitkään kypsytettävien juustojen määrä. Suomalaisista edam- tai 
kermajuustoista ei ollut jälkeäkään… 
 

 
 
Hyllyjä oli metreittäin varattuna erilaisille juustoille. 



 

 
Erilaisia juustopakkauksia oli suuret määrät. 
 

 
 
 



 

 
 
 
Näihin ei ihan heti törmää kotikonnuilla, valtavia juustokiekkoja ja kauniisti kuvioituja 
tuotteita. 1 kiekko painaa n. 30 kg 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Vierailun päätteeksi pääsimme nauttimaan pöydän antimista alueella sijaitsevaan 
kahvilaan. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Leikkelelautanen, tarjolla oli erilasia lihavalmisteita. Leikkeleiden jälkeen nautimme 
erilaisia juustoja, kaiken aikaa palan painikkeeksi oli viiniä ja patonkia. Lopuksi saimme 
jälkiruoan ja kahvin. Ilmeet puhuvat puolestaan… 
 

 

Ecole Ritz Escoffier Pariisi   tiistai 8.6.2010  
  
Tänään saimme nukkua hiukan pitempään kuin eilen. Jatkoimme rauhallisesti aamua ja 
syötyämme perinteisen ranskalaisen aamupalan, saimme energiat oikealle tasolle. Joka 
aamu saimme croissantit, johon saimme valita levitteen valikoimissa olevista hilloista. Toki 
tarjolla oli myös kahvia patonkia ja jogurttia. Tämän heppoisen aamupalan jälkeen 
lähdimme ryhmänä kävelemään metroon ja suuntana oli Lafayetten tavaratalo, jossa 
tutustuimme elintarvikeosastoon, joka oli valtavan iso. Tässä osastossa oli jokaiselle 
tuotteelle oma ympyränmuotoiset palvelutiskit, josta sai valita halunsa mukaan oman 
tuotteensa. Täällä oli konditoria-, suklaa-, juusto-, kana-, liha-, kala- ja äyriäispalvelutiskit 
yms.  
Aamuaika oli kuitenkin lyhyt, koska hotellitapaaminen oli jo klo 12.45. Hotelli Ritz oli huikea 
kaikkine sisustuksineen ja palveluineen (kuva 1). Opas vei meidät hotelli Ritzin 
tapahtumakeskukseen eli ravintolamaailman puolelle. Täällä oli opetuskeittiö eli Ritz 
Escoffier School omassa tilassaan, jossa toimi ranskalainen opettaja ja hänellä oli oma 
assistenttinsa (kuva 2). 
Päivän menuna oli porsaan sisäfileetä, sinappikastike ja rakuunaporkkanat. Sisäfileet oli 
huomaavaisesti leikattu valmiiksi paloiksi, joten meille jäi niiden maustaminen. 
Pöydän ympärillä leikkasimme porkkanat, sipulit ja yrttiniput kuin konsanaan koulun 
työtunnilla. Tämän jälkeen siirryimme paistamaan fileepihvit pannulla hellalla, kukin 
vuorollaan ja valmistimme paistinliemestä maukkaan kastikkeen (kuvat 3 ja 4). Täällä 
leipuritkin oppivat lihan paistomenetelmän, jolla valmistimme ehdottomasti koko Pariisissa 
olomme parhaan aterian. Valmistamisen jälkeen asetimme ruuat esille ja siirryimme 
ruokailemaan sille varattuun pieneen ravintolatilaan. Aterian yhteydessä saimme puna- ja 
valkoviinit.  
Ruokailun jälkeen tutustuimme hotelli Ritzin keittiöön, jota on käytetty Walt Disneyn 
piirroselokuvan Ratatoullin mallina.  



Hotelli Ritzin vierailun jälkeen saimme idean ja kävimme katsomassa Lady Dianan 
kuolonkolarin tapahtumapaikkaa, jonka vapauden liekki- patsaasta on muodostunut hänen 
muistomerkkinsä. Illalla suunnistimme Seinen jokiristeilylle, joka kesti noin tunnin. Joelta 
käsin katsottuna maisemat ja rakennukset olivat todella hienoja. Illalla ehdimme 
katsomaan Eiffel-tornin iltavalaistusta, jonka jälkeen suunnistimme nukkumaan. 

 
Kuva 1. Kukka-asetelma hotelli Ritzin aulasta. 
 

  

Kuva 2. Opettaja ja oppilaat opetuskeittiössä 
  



  
 
Kuva 3. Sisäfileepihvien mallipaisto 
 

 
 

Kuva 4. Kastikkeen tekoa, Eila annostelee öljyä vai oliko valkoviiniä? ; ) 
 

 



Elintarvikealan tutkimuskeskus Le CREA   Keskiviikko 9.6.2010 

 
Tapasimme oppaamme Minnan aamulla hotellilla ja suunnistimme metrolla kohti 
elintarvikealan tutkimuskeskusta Le CREA:aa (Centre de recherche et d`études pour 
alimentation), osoite: 199 rue Raymond Losserand – 75014 Paris, tél. +33 (0)1 40 44 73 
72. 
 
Mr. Bruno Goussault, tutkimuskeskuksen tieteellinen johtaja ja perustaja, esitteli aluksi 
tutkimuskeskuksen kertoen sen perustamisesta, ja antoi sitten seikkaperäisen selonteon 
sous vide -menetelmästä. Noin kolmituntisen esityksen jälkeen kokki Remy valmisti meille 
sous-vide - menetelmällä aterian (pinaattia, artisokkaa, kalaa), jonka sitten nautimme. 
 
Tutkimuskeskuksesta sen verran, että se on yksityinen laitos, jonka perusti v. 1991 ryhmä 
teollisuusihmisiä ja kokkeja. Laitoksen perustana ovat viimeiset tieteen saavutukset 
ravintoalalla, joilla ruoanvalmistusmenetelmiä kehitetään. Tällä hetkellä 
tutkimuskeskuksessa on ravintotieteilijöitä, tutkijoita, assistentteja ja esim. Bruno 
Goussault itse on ruoanvalmistusinsinööri (vastaisikohan se Suomessa 
elintarvikeinsinööriä?). CREA on kouluttanut kaikki maailman kahden ja kolmen tähden 
keittiömestarit! 
 
Tutkimuskeskuksessa otetaan kokkien parhaimpia tuotteita ja kehitetään niitä eteenpäin ja 
painopisteenä on se, että kehitettävä tuote on a) tasapainoinen ja maistuu hyvälle,  
b) terveellinen ja turvallinen eli mikrobiton.  
 
Goussault kertoi tekniikoista, joita tutkimuskeskuksessa tällä hetkellä kehitetään. Tärkein 
periaate on vastata kuluttajien vaatimuksiin niin, että tuote täyttää laatuvaatimukset ja 
toimii siinä ympäristössä, johon se on tarkoitettu. Joten silloin on mentävä paikan päälle 
katsomaan. Tällä hetkellä periaatteena on, että tuotannon osuutta supistetaan (keittiön 
pinta-ala, valmistusaika, raaka-aineiden hinta, henkilökunnan koulutus), jolloin säästyneet 
resurssit kohdennetaan kuluttajiin (ravintolat). Tärkeää on ottaa oppia Mc`Donaldsista, 
miten tuotantoportaassa säästetään. Tähän päästään tilaamalla ruoan komponentteja 
muualta. Jos keittiössä pystytään säästämään, asiakas saa parempaa palvelua.  
Mieleeni tuli, että kunpa Suomessakin satsattaisiin palveluun enemmän! Meillähän asiakas 
saa palvella itseään! Joku esitti kysymyksen, että lisääkö kehitys esim. työttömyyttä. 
Goussault vastasi, että hyvä ravintola ei vähennä koskaan henkilökuntaa. Ranskassa on 
ongelmana, että kokiksi haluavia ei ole enää niin paljoa, joten pätevän henkilökunnan 
saaminen on vaikeampaa.  
 
Goussault kertoi myös, miten tutkimuskeskuksessa kehitetään esim. työn organisointia 
keittiössä; miten raaka-aineita esikypsennetään aamulla päivän tarpeisiin tai voitaisiinko 
jotakin ostaa valmiiksi esikypsennettynä muistamalla kolme tärkeää pointtia, maku, 
turvallisuus ja säilyvyys ei vaarantuisi. Tähän mahdollisuuden tarjoaa sous-vide-tekniikka, 
josta Goussault kertoi meille seikkaperäisessä esityksessään.  
 
CREAssa kokeillaan esim. erilaisten raaka-aineiden oikeita kypsennysmenetelmiä ja on 
havaittu, että kypsennyslämpötilan pitää olla alle sen lämpötilan, joka ”ottaa tuotteesta 
mehun pois” eli tekee kuivan ja mauttoman ja jokaisella ruoka-aineella on erilainen 
aika/lämpötilayhdistelmä.  
 



Goussault kertoi esim. lihan kypsennyksestä mielenkiintoisia esimerkkejä kuten, että esim. 
naudanlihakeiton ideaali kypsennys lämpötila/-aika on +70 °C ja 12 tuntia tai +66 °C ja 72 
tuntia. Lisäksi vihannekset pitää kypsentää erikseen, koska kaikilla on erilainen 
kypsennysaika. Vihannekset vaativat + 83 °C:n lämpötilan, koska ne jäävät lihan 
keittolämpötilassa raaoiksi.  
 
Sous-vide-menetelmässä eri raaka-aineet laitetaan omiin pusseihin, joita pidetään juuri 
oikea aika tietyssä lämpötilassa. Kotioloissa, kun lihakeittoa keitetään, lämpötila on 
yleensä +100 °C ja aika n. 3 tuntia. Tällöin liha ei ole mehukas ja kasvikset ovat ylikypsiä. 
Goussault antoi myös esimerkkejä, miten lisäksi eri lihalajit vaativat eri lämpötilat. Koska 
ihannekypsennyslämpötilat ovat alhaisempia kuin mitä esim. Suomessa hygieniaohjeiden 
mukaan vaaditaan (tuotteen sisälämpötila oltava + 70°C) heräsi itselläni kysymys, että 
miten on mikrobiologinen turvallisuus: alkavatko itiöt muuttua kasvullisiksi soluiksi tai 
kuolevatko salmonellat? Allekirjoittanut kysyikin tätä ja sai vastaukseksi, että kypsennys on 
täysin turvallista ja että laitoksessa on tutkittu, että eurooppalainen normi + 63 °C on 
turvallinen ja mikrobit eivät tuota myrkkyä.  
 
Goussault ei ilmeisesti oikein tykännyt, että tämmöisiä mennään epäilemään ja sen 
jälkeen allekirjoittanut saikin Goussaultilta lempinimen Madame Salmonella. 
 
CREAn seuraava tutkimusaihe on selvittää kalan vegetatiivisia bakteereita sous vide-
menetelmässä. Goussault kertoikin jo mielenkiintoisista, vaiheittaisista lämmitys- ja 
jäähdytyskokeiluista, millä bakteerit saadaan tuhottua. Kala kypsennetään +56 °C:ssa ja 
tutkimuksia tehdään, jos kypsennystä voisi tehdä tätäkin alhaisemmissa lämpötiloissa. 
 
Seuraavaksi Goussault antoi oppitunnin kypsennyksestä ja määritteli, mitä kypsennys 
tarkoittaa eli sehän on tuotteen modifiointia sellaiseen muotoon, että tuote voidaan syödä.  
Tällaista on esim. proteiinien denaturoituminen. Hän kertoi myös esimerkkejä, miten 
voidaan vatkata maitoa, jossa ei ole kermaa tai miten tehdään maitosorbettia eli 
modifioidaan maidon luonnollisia ominaisuuksia. Goussaultin mukaan vain kuumuudessa 
voidaan kypsentää. Perinteisessä kypsennyksessä lämpötilat ovat hyvin korkeita, esim. 
uunissa +350º, liedellä +320º, öljyssä +180... +185º. Sous-vide - kypsennyksessä 
lämpötila ei saisi nousta yli +68º, jotta tuotteet eivät menetä ominaisuuksia. Pitää 
ennakoida lämpötila ja ottaa tuote lepäämään, että lämpötila ei nouse yli tuon rajan. 
Lämpötila ei siis saa olla liian korkea, jotta tuote ei huonone, eikä liian matala, että mikrobit 
eivät kasva.  
 
Goussault kertoi myös miten sous-vide tekniikassa varmistetaan, että ravintoaineet eivät 
liukene veteen. Näitä menetelmiä kokki Remy esitteli keittiössä näyttäen laitteiden 
toimintaa ja kertoi, että tuotteiden ympärille laitetaan muovikuori ja joka tuotteelle on oma 
säätely, miten muovi laitetaan päälle. Tärkeää on, että kelmu on ilmatiiviisti kiinni 
tuotteessa. Laite säädetään todella tarkkaan. Tiettyjen raaka-aineiden kohdalla kuten kala 
tai jotkin vihannekset on oltava varovaisia, koska ne eivät kestä hyvin painetta toisin kuin 
liha. Esim. vihannekset on keitettävä heti kelmunlaiton jälkeen, että ne eivät kehitä kaasua. 
Näin ollen pitää tuntea jokaisen vihanneksen ominaisuudet ja tiedostaa, mitä ollaan 
tekemässä. Goussault kertoi myös hyvän vinkin, jos keittiössä ei ole lämpömittaria. Jos 
huulet palavat, tuotteen lämpötila on +62 °C, mutta huulten lämpötila +56 °C. Eli esim. liha 
on +62 °C:ssa kypsää eli well-done ja sen alapuolella raakaa.  
 



Seuraavaksi saimmekin kuulla sitten luennon lihan kemiasta, mitä lihan ainesosille ja 
värille tapahtuu eri lämpötiloissa. Tämähän olikin sitten tuttua asiaa elintarvikekemiasta, 
joten en nyt siitä kerro tässä mitään. Muutamia muita tärkeitä lämpötiloja, mitä luennosta 
tarttui mieleen ovat seuraavat: vihanneksia pitäisi kypsentää +78º - +85 °C:ssa (ei alle 
+78, koska vihannekset alkavat hajota ja näin ollen niitä ei voi keittää lihan kanssa esim. 
lihakeittoa tehdessä). Peruna keitettävä +83 °C:ssa 3 h 20 min. 
 
Lopuksi Goussault kertoi vielä mikrobien tuhoamismenetelmistä, mitä on kokeiltu: D70ºC= 
3 min eli kuumennetaan vaiheittain 3 min + 70 °C:ssa niin monta kertaa, että mikrobeja on 
lopuksi 1 kpl/1 g tuotetta tai vastaavasti D58º=1 min. Goussaultin mukaan kaikki suuret 
keittiömestarit käyttävät tätä menetelmää. 

 

Lopuksi Goussault kertoi vielä kansainvälisestä yhteisprojektista, jossa selvitettiin nopeaa 
ADN- ja RNA-menetelmää mikrobien havaitsemiseksi ruoassa. Keittiössä tavattiin myös 
elintarvikeinsinööri, joka on ollut käymässä Oulun yliopistossa, joka on myös mukana 
projektissa.  

 

Vihdoin saimme maistella herkullista kokki Remy:n valmistamaa sous-vide ateriaa ja kyllä 
täytyy todeta, että varmaankin näillä lämpötiloilla on merkitystä ruoan herkullisuuteen.  

 

Vierailu oli todella mielenkiintoinen, joskin asiaa oli niin paljon, että ei ehtinyt kaikkea edes 
rekisteröidä. Vahvistui käsitys, että ruoanvalmistus on taitoa hallita kemiallisia ja 
fysikaalisia ilmiöitä raaka-aineissa ja valmistusprosesseissa. Todella hyvä, että on tällainen 
paikka, missä panostetaan tieteelliseen ruoanvalmistukseen ja tutkitaan sitä, miten ruoka 
säilyy maukkaana ja terveellisenä. Minusta pitäisi vielä tutkia, että säilyvätkö myös 
ravintoaineet sous-vide menetelmällä tehdyissä ruoissa. Ehkä sitä onkin tutkittu jossakin.  

 

Tutkimuskeskus oli mielenkiintoinen, jonne voisi tulla toistekin tutustumaan lisää 
menetelmään. Tästä voisimme ottaa oppia omaan opetukseemme: miten fysikaalis-
kemiallista tietoa ja uusimpia tutkimustuloksia voisi soveltaa ruoanvalmistuksen 
opetuksessa, miten ruoka-aineiden käsittelyssä pitäisi aina tiedostaa, mitä ollaan 
tekemässä ja erilaisissa kokeiluissakin huomioida, että toimitaan oikein. Pitäisi tosiaan 
panostaa enemmän kokeelliseen, tutkivaan ruoanvalmistukseen. Se vaatii enemmän aikaa 
ja meillä ainakin ovat niin suuret tehokkuusvaatimukset, että tuotetta pitää tulla 
määrällisesti paljon, jolloin ei jää aikaa juurikaan kokeiluihin tai laadunvalvontaan ja sen 
miettimiseen, miksi mitäkin tehdään.     

     

Päivän raportin laati Maire Saukko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Compagnons du Devoir     Torstai  10.6.2010 
  
Saimme vierailla Les Compagnons du Devoir in Pariisin toimistolla. Koulutus- ja 
kehittämisjohtaja Monsieur Andre Malicot esitteli organisaation toimintaa Powerpoint – 
esityksellä ja Jenny Burke käänsi sen meille englanniksi. 
 
Les Compagnons du Devoir on koulutusorganisaatio, joka on erikoistunut kisälli- ja 
oppisopimustoimintaan.  Opinnot painottuvat työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 
Opiskelijat tekevät ns Tour de France:n, joka tarkoittaa, että he työskentelevät opintojensa 
aikana eri yrityksissä. Organisaatiossa on yli 1000 työntekijää yli 80 koulutuskeskuksessa 
eri puolilla Ranskaa. 6500 yritystä palkkaa vuosittain organisaation kautta tulevan 
opiskelijan tietyksi ajaksi. Valmistuttuaan opiskelijat toimivat useilla eri kädentaitoja 
vaativilla ammattialoilla yrittäjinä ja ammatinharjoittajina. Toimittuaan muutaman vuoden 
yrittäjinä heillä on mahdollisuus saada kisälli- ja mestarikirjat alaltaan. Tämä 
koulutusmuoto perustuu yrittäjämäiselle korkeatasoiselle ammattiosaamiselle.  
Ammattitaito siirtyy kokeneemmalta ja vanhemmalta työntekijältä nuoremmalle ja 
ammattitaito kasvaa ja kehittyy ja monipuolistuu kun Tour de Francen aikana 
oppisopimuspaikka vaihtuu.  
 
Yli 8500 nuorta työntekijää, jotka ovat oppisopimuksen perusopintojen tai syventävien 
opintojen opiskelijoita:  

- 5300 oppisopimusopiskelijaa (apprentice), jotka aloittavat ja tekevät 
perusopintojaan 
- 1300 harjoittelijaa, trainee- vaihe joka on perusopintojen ja Tour de Francen 
välillä 
- 2000 Aspirant ja Compagnon – nimisiä opiskelijoita, jotka Tour de Francen 
aikana matkustavat ja hiovat ja kehittävät ammattitaitoaan. 
- 15 000 yrityksissä työskentelevää opiskelijaa. 

 
Oppisopimus on tarkoitettu nuorille työntekijöille (yleensä n. 16-vuotiaille), joilla on 
vähintään peruskouluopinnot suoritettu ja jotka ovat kiinnostuneita saamaan 2-3 vuodessa 
ammatillisen pätevyyden. Nämä työntekijät opiskelevat ja tekevät työtä yrityksessä 6 vk ja 
opiskelevat 2 vk koulutuskeskuksessa teoriaa. Ammatteja on elintarvikealalta leipurin 
(baker) ja kondiittorin (pastry chef) lisäksi 23 muuta käsityöläis- tai muuta ammattia 
teollisuuden alalta. Koulutuskeskuksissa on asuntola, joita on 36 ympäri Ranskaa.  
 
Oppisopimusopiskelija voi hakeutua töihin Ranskassa tai myös ulkomailla 45 eri maassa, 
joissa voi saada tavanomaisesta poikkeavia kokemuksia.  Matkustaminen on rikastuttava 
seikkailu, joka antaa paljon lisää omaan ammattiisi avatessaan hieman enemmän 
maailmaa. Matkustaessa on mahdollista kehittää myös omaa itseään ja luonnettaan. Se 
vie nuoren opiskelijan yrityksestä toiseen, kaupungista toiseen, alueelta toiseen ja maasta 
toiseen. Eri paikkojen erot tulevat rikastuttamaan ja antamaan laajempaa ymmärrystä ja 
ihminen kehittyy sekä ammatillisesti, kulttuurisesti että henkilökohtaisesti. Ihminen ei 
tämän matkan jälkeen ole enää sama joka oli matkalle lähtiessään. Maailma on täynnä 
mahdollisuuksia! 
 
Historiaa monen sadan vuoden takaa 
 
Yli yhdeksän vuosisataa sitten on Compagnons du devoirin tavoite ollut antaa ihmisen 
vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja pätevyyttään tekemällä töitä oppimalla toisista ja 



jakamalla tietojaan ja taitojaan matkustamalla paikasta toiseen. Se on ollut C d D 
velvollisuus ja olemisen perusta. 
 
Yritykset ovat avainasemassa 
 
Opiskelijan opetus perustuu siihen, että hän työskentelee vaihtelevia aikoja yrityksessä ja 
täydentää opintojaan Cd D opetuksessa. Yritykset ovat siis avainasemassa yhteistyössä 
Cd D kanssa. Ranskassa on 6500 yritystä, jotka ottavat yhden tai useamman nuoren töihin 
C d D kautta. 
 
Markkinoiden muutosten ja tulevaisuuden hallintaa 
 
Ranskassa sadat isot, keskisuuret tai pienet yritykset luottavat Cd D antamaan 
työntekijöiden ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.  Organisaatio pitää huolta 
sellaisten ammattien tulevaisuudesta, joilla on teknisiä. taloudellisia, lakisääteisiä ja 
sosiologisia muutoksia. Näille aloille tarjotaan valmennuskursseja uusien 
ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi. 
 
Leipurin Boulanger / Baker diplomit 
 taso  yli 3 
 Brevet de Maitrise Superieur, Preparation au concours MOF,  
taso 4 
 Brevet professional, Bac Pro alimentation option boulangerie, Brevet de Maitrise 
taso 5 
CAP Boulanger, erikoistunut leivontaan: boulangerie specialisee, tai erikoistunut patisserie 
boulangere 
 
Katso myös   institute-metiers-du-gout.com 
www.compagnons-du-devoir.com 
Yhteystiedot Les Compagnons du Devoir Andre Malicot 
82, rue de l´Hotel de la Ville- 75180 Paris cedex 04   

 
  

http://www.compagnons-du-devoir.com/


Herkkumyymälät     Perjantai 11.6.2010  

 

Perjantaina vierailimme useassa pienessä herkkumyymälässä. Tutustuimme kävellen 
paikallisen oppaan, Adam Baczkon johdolla leipä-, juusto- ja lihavalmistemyymälöihin 
Saint-Germain des Près’n korttelissa. Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli leipomon 
myymälä, jossa myynnissä oli tyypillisiä ranskalaisia leivonnaisia kuten raskitettuja 
patonkeja, vaaleita sämpylöitä, croisantteja ja briocheja.  
 
Ranskassa on konditoriatuotteille eri myymälät kuin tavallisille leivonnaisille.  Opas osti 
patonkeja myymälästä, joita maistelimme myöhemmin juustojen, lihavalmisteiden ja viinin 
kera.  
 
Leipomomyymälän jälkeen menimme juustomyymälään, jossa palvelutiskeillä oli 
myytävänä lukuisia ranskalaisia juustolaatuja. Ranskalaiset syövät paljon juustoa ja 
maassa valmistetaan yli 400 erilaista juustolaatua. Näistä tunnetuimmat ovat 
valkohomejuustot Camembert ja Brie sekä sinihomejuusto Roquefort. Myös vuohenjuusto 
on suosittua ja tuorejuustoakin syödään patongin kera. Pariisia ympäröivällä alueella on 
tunnettuja juustoja kuten Coulommiers, Brie de Meaux ja Fontainebleau. Oppaamme osti 
juustomyymälästä muutamia juustolaatuja, esimerkiksi Camembert, Brie ja Comté, 
maistelua varten. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juustomyymälän jälkeen oli vuorossa lihavalmisteisiin erikoistunut myymälä, jossa oli 
tarjolla monenlaisia lihasta tehtyjä tuotteita. Myymälä oli panostanut palvelutiskeihin, joissa 
oli myytävänä eri lailla kypsennettyjä ja valmistettuja lihoja kuten ilmakuivattua kinkkua.  
Tarjottimilla oli runsaasti esillä erilaisia pateita, hyytelöitä, makkaroita ja kasviksista 
valmistettuja tuotteita. Opas osti meille maisteltavaksi muun muassa 
hanhenmaksapasteijaa, siansuolimakkaraa ja maksapateeta.  
 
 

  

 
 

  



  

 

 

 

 

Helminen Arto, Aspinen Eila 
 

Perjantai-iltapäivä 11.6.2010 
 
Kun olimme maistelleet aamupäivällä oppaan hankkimat monenlaiset juustot ja lihatuotteet 
sekä kuulleet tarinaa niiden alkuperästä sekä valmistuksesta, lähdimme tutustumaan 
Pariisin erikoisiin suklaa- ja leivosmyymälöihin. Aloitimme erittäin hienosta liikkeestä 
nimeltä Chocolat Pierre Marcolini, joka italialaiselta kuulostavasta nimestään huolimatta 
on belgialainen ja perustettu Brysselissä vuonna 1995. www.marcolini.com  
Liikkeitä on eri puolilla maailmaa esim. Lontoo, New York, Tokio, Kuwait. 
 
Yritys valmistaa hienoimpia suklaita. Suklaan sisältämä kaakaomäärä on erittäin suuri, n. 
70%.  Kokeilujen mukaan yli 75%:n kaakaopitoisuus on jo liian suuri ja suklaa muuttuu 
väkeväksi. Suklaalevyt eivät kaksisen näköisiä olleet, hyvin pieniä mutta sitäkin 
hinnakkaampia. Pieni 80g levy maksoi 7.90€, n. 99 €/kg. 
 
Yrityksessä myytävänä oleva suklaa valmistettiin hyvin monista eri maista tuoduista 
kaakaopavuista. Kaakaopapuja tuodaan mm. Brasiliasta, Ekvadorista, Ghanasta, 
Kuubasta, Venezuelasta, Jaavalta, Madagaskarilta, Meksikosta, Trinidadista. Kaikki 
suklaat maistuivat erilaisilta. Suklaan makuun vaikuttaa kaakaopuun kasvuolot mm. 
ilmasto-olosuhteet, maaperä. Jokaisessa suklaarasiassa oli ilmoitettuna jopa kaakaopavun 
alkuperä ja tuottajan nimi.  
 
 

http://www.marcolini.com/


Luonnollisesti saimme jokainen maistella näitä suklaita ja myös mitä juhlavimpia 
konvehteja, joita oli ainakin 30 eri laatua. Yrityksen valmistamat suklaat oli maustettu hyvin 
erilaisilla ja erikoisilla mausteaineilla mm. ruusu, erilaiset teet, hedelmät, wasabi 
(piparjuuren sukulainen), sahrami, neilikka, erilaiset pippurit, muskottipähkinä, kaneli, 
kardemumma. Konvehdit olivat ulkonäöltään hyvin pelkistettyjä, makuaineeseen liittyvä 
väri tai teksti koristeena. Myöskin liikkeen sisustustyyli oli hyvin pelkistetyn tyylikäs, 
tuotteet puhuivat puolestaan. 
 
Matka jatkui makeiden herkkutuotteiden erikoisliikkeeseen nimeltä Pierre Hermé. 
www.pierreherme.com Liike oli yksi Hermén suuresta, kansainvälisestä yritysketjusta. 
Kakut ja leivoset olivat todella yksilöllisesti valmistettuja, tyyliltään moderneja. Liikkeestä 
löytyi yli 10 eri macaron- leivoksen makuvaihtoehtoa, joita saimme lopuksi maistella. 
Leivoksissa saattoi olla yhdistettynä kahta eri värivaihtoehtoa. 12 macaron- leivosta 
maksoi 25 €. 
 
Toinen suklaatuotteiden erikoisliike oli historiallinen yritys, Chocolat de Debauve & 
Gallais. www.debauve-et-gallais.com Yritys on perustettu jo 1757. Yritystä kutsutaan 
Ranskan kuninkaitten hovitoimittajaksi. Se on toimittanut suklaata mm. Kuningas Louis 
XVI :lle ja Marie Antoinettelle jonka nimikkosuklaata he valmistavat edelleen. Tuota 
suklaata saimme myös maistella. Liike toimi Ranskan vallankumouksen jälkeen 
apteekkina ja avasi ensimmäisen suklaapuodin Pariisin eteläosaan. Pariisin 
maailmannäyttelyssä yritys sai pronssimitalin ja on useina vuosina sen jälkeen voittanut 
lukuisia kultamitaleita ympäri maailmaa. Yrityksellä on maailmalla 6 toimipistettä mm. 
Manhattanilla ja Söulissa.  
Kuten arvata saattaa, tässäkään liikkeessä ei juuri rahvas suklaitaan ostele, sillä 
kalleimmat suklaat maksoivat 130 € / kg. Suklaatuotteet oli pakattu erittäin kauniisiin, 
perinteisiin pakkauksiin. 
 
Kuvia kohteista on rajoitetusti, koska valokuvaaminen oli kielletty näissä kaikissa liikkeissä. 
Oheisten nettiosoitteiden avulla saa lisätietoa tutustumiskohteista. 
 
 
 
Kotiinlähtöpäivä    Lauantai 12.6.2010 
 
 
Lauantaina olikin siten pakkaus ja kotiinlähtöpäivä. Matka oli ammatillisesti antoisa, kiitos 
Ullalle monista matkan järjestelyistä, sekä työnantajille jotka matkaa tukivat. On hienoa, 
että opettajille annetaan mahdollisuuksia tutustua kansainvälisiin ammatillisiin kohteisiin. 
Maailma pienenee päivä päivältä ja meidän opettajienkin on hyvä seurata mukana.    
   

 

http://www.pierreherme.com/
http://www.debauve-et-gallais.com/

