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OHJELMA	  
Maanantai	  5.6. 
  
klo	  5.45	   Kokoontuminen	  Helsinki-‐Vantaan	  lentokentällä	  kakkosterminaalissa	  klo	  5.45.	  

Ryhmälennoille	  lähtöselvitys	  tehdään	  vasta	  kentällä.	  Jokaiselle	  osallistujalle	  
tulee	  sähköpos?in	  henkilökohtainen	  lentolippu,	  jonka	  kanssa	  selvityksen	  voi	  
tehdä	  vasta	  automaa?lla	  kentällä.	  	  
(matkan	  hintaan	  kuuluu	  yksi	  max	  23	  kg	  laukku	  ruumaan	  +	  käsimatkatavara	  
max	  8	  kg,	  lentoon	  ei	  kuulu	  tarjoilua,	  koneessa	  voi	  ostaa	  pientä	  syötävää	  ja	  
juotavaa) 

klo	  08.00	  -‐	  09.30	           Lento	  Finnair	  AY803	  Helsinki	  -‐	  München	   
n.	  klo	  10.00	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kuljetus	  ?lausbussilla	  hotellille,	  suomenkielinen	  opas	  mukana	  bussimatkalla	  	  

MajoiTuminen	  keskustassa	  4*	  hotelli	  Cristal	  Schwanthalerstraße	  36,	  80336	  
München	  www.cristal-‐hotel.de	  ,	  sisältää	  aamupalat 

n.	  klo	  11.30	   OpasteTu	  tutustuminen	  kaupunkiin	  kävellen	  he?	  hotelliin	  saapumisen	  jälkeen	  
(huoneet	  saa	  vasta	  kahden	  maissa)	  	  	  

klo	  19.00	   Yhteinen	  jaoston	  maksama	  ruokailu	  Ho\räuhaus	  Platzl	  9,	  80331	  München 
www.ho\raeuhaus.de/	  

	   Viikon	  aikana	  jokainen	  voi	  halutessaan	  osallistua	  kiinnostuksensa	  mukaan	  
erilaisiin	  ruokaan	  liiTyviin	  kiertoajeluihin	  hTps://www.stadtvogel.de/en/
individuals/touren/kulinarische-‐touren-‐204/uebersicht.html	  

	   	  
Tiistai	  6.6.	  

klo	  09.30	   Lähtö	  Alte	  Academiciin	  junalla.	  Jalkaan	  hyvät	  umpinaiset	  jalkineet	  (ei	  siis	  
sandaaleja,	  ohjeistus	  tullut	  Alte	  Academista).	  Kävely	  juna-‐asemalta	  kestää	  noin	  
puoli	  tun?a	  

klo	  11.00	  -‐	   Omakustanteinen	  lounas	  
klo	  13.15	  –	  15.30	   Alte	  Academic,	  Bayerische	  Staatsbrauerei	  Weihenstephan,	  englanninkielinen	  

opasteTu	  kierros	  olutpanimossa,	  olutmais?aiset,	  jaosto	  maksaa	  hTps://
www.weihenstephaner.de/en/	  	  

n.	  klo	  17.00	   Paluu	  hotelliin,	  vapaa	  iltaohjelma	   	  

Keskiviikko	  7.6	  	  

klo	  8.30	   Lähtö	  ?lausbussilla	  Naturkäserein	  luomujuustolaan	  
klo	  10.00	   OpasteTu	  englanninkielinen	  tutustumiskierros	  juustolan	  toimintaan	  ja	  lounas	  

kierroksen	  jälkeen,	  jaosto	  maksaa	   	  
hTp://www.naturkaeserei.de/index.php/2013-‐06-‐19-‐06-‐36-‐01/schaukaeserei-‐
tegernsee	  

n.	  klo	  13.30	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tutustuminen	  Alppimaisemiin	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hTp://www.wallbergbahn.de/sommer/sommer/  
                        www.wallbergbahn.de/webcams/	  
n.klo	  18.30	   Paluu	  hotelliin,	  vapaa	  iltaohjelma	  

http://www.cristal-hotel.de
http://www.hofbraeuhaus.de/
https://www.stadtvogel.de/en/individuals/touren/kulinarische-touren-204/uebersicht.html
https://www.weihenstephaner.de/en/
http://www.naturkaeserei.de/index.php/2013-06-19-06-36-01/schaukaeserei-tegernsee
http://www.wallbergbahn.de/sommer/sommer/
http://www.wallbergbahn.de/webcams/


Torstai	  8.6.	  

klo	  9.00	   Lähtö	  ?lausbussilla	  Herrmannsdorferin	  biodynaamiselle	  ?lalle	  hTps://
www.herrmannsdorfer.de/	  

klo	  10.00	   OpasteTu	  englanninkielinen	  tutustumiskierros	  biodynaamisen	  ?lan	  toimintaan	  
ja	  elintarviketuotantoon,	  jaosto	  maksaa	  

klo	  12.00	   Omakustanteinen	  lounas	  ?lan	  ravintolassa	  (ruokavalinta	  ennen	  kierrosta)	  sekä	  
tutustumista	  ?lan	  toimintaan	  ja	  myymälään	  	  

n.	  klo	  15.30	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paluu	  hotelliin,	  vapaa	  iltaohjelma	  

Perjantai	  9.6.	   Vapaavalintainen	  ohjelma.	  Opastus	  keskitysleirille,	  muut	  itsenäises?	  

8.00-‐n.14.00	   Dachaun	  keskitysleiri (opastus	  klo	  9:00) hTp://www.pienimatkaopas.com/
munchen/paivaretket.html	  

	   Tutustuminen	  paikallisen	  elintarviketuotannon	  tarjontaan	  
-‐	   Vinzenzmur	  hTp://vinzenzmurr.de/	  (lihakauppoja	  ympäri	  kaupunkia)	  
-‐	   Tukkukauppa	  Frische	  Paradies hTp://frischeparadies.de/frischeparadies-‐

maerkte/muenchen.html	  
-‐	   Galleria	  Kaujof,	  Kardtad	  	  

hTps://www.galeria-‐kaujof.de/filialen/muenchen-‐marienplatz/	  
(Stockmannin	  tyyppinen)	  

15.30 Lähtö	  paluulennolle,	  kuljetus	  ?lausbussilla	  hotellilta 
Paluulento	  Suomeen	  Finnair	  AY808	  9.6.	  München	  -‐	  Helsinki	  klo	  18.40	  -‐	  22.05	  

HUOMIOTAVAA!	  	   Tilausajobussi	  on	  käytössä	  keskiviikon	  ja	  torstain	  vierailuilla.	  Tiistain	  ja	  
mahdollises?	  perjantain	  vierailun	  julkisen	  liikenteen	  lippu	  pitää	  jokaisen	  
kustantaa	  itse.	   
Jaosto	  tukee	  matkalle	  osallistuneita	  Elintarvikealan	  opeTajien	  jaoston	  jäseniä	  
300	  eurolla	  sekä	  tarjoaa	  kaksi	  yhteistä	  ruokailua	  ja	  matkaohjelmassa	  mainitut	  
tutustumiskäynnit	  	  
Varautukaa	  sateisiin.	  Münchenin	  sää	  on	  ollut	  tällä	  viikolla	  helteinen,	  muTa	  
ensi	  viikoksi	  on	  luvaTu	  viileämpää	  ja	  sateita.	  
Matkanjohtajina	  toimivat	  Hilkka	  Tuominiemi	  +358	  40	  7784	  178	  
Marja-‐Leena	  Loukkola	  +358	  44	  455	  7805(työ)	  tai	  +358	  40	  509	  7559	  
Matkan	  järjestäjät	  pidäZävät	  oikeuden	  muutoksiin	  

Peruutusehdot Lääkärintodistuksella	  peruutus	  tapauskohtaises?	  (muista	  matkavakuutus,	  
eurooppalainen	  sairasvakuutuskorm	  sekä	  matkustusilmoitus.fi)	  

MATKALLA	  VAADITAAN	  VOIMASSAOLEVA	  PASSI	  !!!!	  

https://www.herrmannsdorfer.de/
http://www.pienimatkaopas.com/munchen/paivaretket.html
http://vinzenzmurr.de/
http://frischeparadies.de/frischeparadies-maerkte/muenchen.html
https://www.galeria-kaufhof.de/filialen/muenchen-marienplatz/


MATKARAPORTTI 

Elintarvikeopettajien jaoston (EOJ) opintomatka Saksaan 5.-9.6.2017 

Joka toinen vuosi Elintarvikeopettajien jaosto on perinteisesti järjestänyt opintomatkan 
jäsenilleen ulkomaille. Perinnettä noudattaen se toteutettiin tänä vuonna Saksan 
maalle, Münchenin seudulle.

Matkalle lähdettiin varhain maanantaiaamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalta Finnairin 
lennolla. Osallistujia oli kaikkiaan 32 eri puolilta Suomea ja matkanjärjestäjinä olivat 
kaiken vuotta ahkeroineet Hilkka Tuominiemi ja Marja-Leena Loukkola. Tarja ja Sakari 
Ängeslevä auttoivat matkan aikana kokeneina Saksan kävijöinä toimien oppaina 
paikallisissa maisemissa. Oppaana ja matkanjärjestäjien apuna toimi osaltaan myös 
Hilkan entinen opiskelija, Katja Majaniemi, joka asuu Münchenissa. Ja saapuipa eräs 
opettaja Suomesta moottoripyörälläkin määränpäähän.

Maanantai 5.6 

Saapumispäivänä teimme suomenkielisen oppaan kanssa kävelykierroksen Münchenin 
vanhaan kaupunkiin, mikä olikin hyödyllinen heti alkuun, koska suunnistaminen 
kaupungin nähtävyyksiin, kauppapaikoille ja ruokapaikkoihin sujui sen jälkeen helposti. 
Hotelli sijaitsi kaupungin keskustassa lähellä Hauptbahnhofia ja sieltä oli helppo lähteä 
liikkeelle kävellen, junalla tai ratikalla. 

Kävimme lounasruokailussa omin päin, kuka missäkin. Opas oli antanut vinkkejä hyvistä 
ruokapaikoista keskustassa. Illalla kokoonnuimme yhdessä Hofbräuhausiin, jossa jaosto 
tarjosi aterian. Baijerilainen musiikki ja tanssi viihdyttivät iltaa ja olut maistui, maun 
mukaan tummana tai vaaleana tai vehnäoluena. Ruokana oli salaattiannos sekä 
saksalaisia perinteisiä makkaroita hapankaalipedillä. Hyvin pääsimme baijerilaiseen 
tunnelmaan. 

Tiistai 6.6 

Lähtö aamulla Freisingiin junalla Hauptbahnhofilta kohteena Alte Academic, Bayerische 
Staatsbrauerei Weihenstephan. Matkustimme ryhmälipuilla viiden hengen ryhmissä.  
Lipun leimaaminen muodostui jokapäiväiseksi puheenaiheeksi. Pieniä kommelluksia 
sattui turisteille sopeutumisessa saksalaiseen täsmällisyyteen, mutta se ei tahtia 
haitannut ja kaikesta selvittiin ilman sakkoja tai muita seuraamuksia.  

Päivä oli sateinen ja kävelimme juna-asemalta puoli tuntia Alte Academiciin ylämäkeä 
hienoihin maisemiin tutustumaan oluen valmistukseen. Vanha panimo vuodelta toimii 
yhteistyössä yliopiston kanssa. Ennen panimoon tutustumista lounastimme campuksella 
sijainneessa ravintolassa.  

Ruoka-annokset ja ruokalistat muistuttivat kaikissa ravintoloissa toisiaan: runsaasti 
possua, kaalia eri muodoissaan, perunagnödeleitä, saksalaisia makkaroita, hapankaalia, 



paikallisia keittoja, runsaita salaattiannoksia, olut- ja jugurttikastikkeita jne. Jälkiruuat 
jäivät vähemmälle täyttävien ja runsaiden ruoka-annosten vuoksi. Harvoista paikoista sai 
vain 0,3 litran olutannoksen, tavallisimmillaan sitä tarjottiin litra kerrallaan suurista 
tuopeista. 

Panimoalaa opiskelevat nuoret miehet opastivat meitä vanhan panimon tiloissa 
englanniksi ja Sakari Ängeslevä toimi tulkkina lisäksi. Panimo on oppaiden mukaan 
vanhin vielä toiminnassa oleva panimo vuodelta 1040. Yhteistyö yliopiston kanssa 
mahdollistaa ylläpidon ja tuotekehityksen. Molemmilla on sama omistaja eli valtio. 
Olutlaatuja on useita, useimmat pohjahiivaoluita. Käytettävä vesi tulee syvältä ja sitä 
mainostettiin jääkautiseksi vedeksi. Oluen raaka-aineet ovat vesi, ohra, humala ja hiiva. 
Myös vehnäoluita valmistetaan. 

Tutustuimme valmistusprosessiin myös panimon tiloissa ja Weihenstephan museumiin – 
”zum Ursprung des Bieres”. Lopuksi tietysti olutmaistiaisia, kolmea eri tuotetta ja 
oppaat opastivat oikeaoppiseen maistamiseen. 

Panimolla on myös tehtaanmyymälä, jota paikalliset näyttivät käyttävän ahkerasti. 
Myymälästä saimme mekin mukaamme monenlaisia tuliaisia kotiin vietäviksi tai illalla 
nautittaviksi. 

Kuljimme taas alamäkeä junalle pienessä sateessa halki Freisingenin ja palasimme 
Müncheniin. Illalla oli vapaata ohjelmaa ja kukin vietti sen tavallaan kaupunkiin 
tutustuen ja ruokaillen sekä olutta nauttien, kuinkas muuten. 

Keskiviikko 7.6 

Keskiviikkoaamuna tilausbussi haki meidät suoraan hotellilta aamuvarhain ja 
suunnistimme tunnin ajomatkan päähän pienimuotoiseen juustolaan (Die Naturkäserei 
Tegernseerland eG). Lähiseudun 23 pientuottajaa ja 400 lehmää tuottavat juustolassa 
käytettävän maidon (Heumilch). Maitoa kerätään noin 7000 litraa päivittäin, josta 5000 
litraa käytetään juuston valmistukseen ja 2000 litraa pastöroidaan ja myydään maitona 
tai jugurtteina, joissa ei käytetä lisäaineita sekä rahkana, jota valmistetaan kerran 
viikossa.  

Juuston valmistusprosessia seurasimme ”lasin takaa”, samoin ikkunan takana oli 
nähtävissä juustoerien varastointi- ja kypsytystilat. Juuston juoksutteena käytetään 
oikeata vasikan juoksutusmahasta saatua juoksutetta. Juustolaatuja on 10-14 ja niitä 
kypsytetään 2-4 viikkoa. Juustomassa keitetään kuparikattiloissa, saostetaan ja 
leikataan ennen muotitusta. Työskentely tapahtuu käsityömäisesti ja tarkoituksena on 
valmistaa mahdollisimman luonnonmukaisia elintarvikkeita. 

Tiloilla on myös muuta toimintaa, esimerkiksi majoitusta ”Zimmer frei” varsinkin 
turistikausina ja paikka sijaitsee turistireitin varrella, mikä takaa asiakasvirran. Raaka-
aineiden suhteen ollaan tarkkoja, jotta laatukriteerit täyttyvät. Näytteitä otetaan 
maitoeristä ja tarkastetaan mm. antibiootit. Lehmät laiduntavat suurimman osan 
vuodesta lokakuulle saakka saaden tuoretta ravintoa ja kylmimpänä aikana kuivattua 
heinää, joka säilytetään ilman paalausta. 



Energiaa tuotetaan puuhakkeella, jota saadaan läheisiltä metsä-Alpeilta sekä 
aurinkopaneelien avulla. Haketta toimittavat usein juuri lehmätilalliset. Juustola on 
valmistunut vuosina 2009-2010.   Tuotteista myydään 55 % suoramyyntinä vakituisille 
asiakkaille. Juustolan yhteydessä on myymälä ja ravintola.  

Juustomaistiaiset maistuivat ja lounas juustolan ravintolassa. Myymälässä oli jälleen 
tarjontaa juustojen ja maitotuotteiden lisäksi myös monenlaisia mausteseoksia, juomia 
ym. Kylmälaukut täyttyivät tuliaisista. 

Lisätietoa: www.naturkaeserei.de  

Toinen päivän kohokohta oli nousu Alpeille, Wallbergin huipulle hisseillä, joilla saimme 
ihailla jylhiä maisemia. Myös patikointi ylös olisi ollut mahdollista. Näillä Alpeilla kasvaa 
metsää huipuilla saakka ja lumihuippuja siinteli kauempana. Ravintolassa nautimme 
esimerkiksi Apfelstrudelia, herkullista omenajälkiruokaa. 

Iltaohjelma oli jälleen vapaamuotoinen. Ostoksia, nähtävyyksiä, ruokaa, olutta. 

Torstai 8.6 

Tilausbussilla lähdimme jälleen aamulla liikenteeseen kohti Herrmannsdorferin 
biodynaamista tilaa tunnin ajomatkan päähän Münchenistä. Päivä oli lämmin ja 
aurinkoinen ja matkalla ihailimme maalaismaisemia, vihreitä niittyjä, kauniita ja hyvin 
hoidettuja pikkukyliä talojen parvekkeineen ja kukkaloistoineen, aurinkopaneeleja 
talojen katoilla, kaukana siintäviä Alppeja.  

Jälleen saksalaisen täsmällisiä ohjeita noudattaen tutustuimme reippaasti tilaan oppaan 
avulla englanninkielellä. Heti pihalla oli vastassa onnellisia, kirjavia possuja. Muita 
eläimiä tilalla ovat kanat, lampaat ja naudat. Myös kissa toimi kierroksella mukana 
opastamassa seuraten meitä eri paikkoihin.  

Suurin osa tilan työntekijöistä myös asuu tilalla. Tila toimii myös maatalousalan 
oppilaitoksena. 

Possut ovat pieninä aluksi omissa karsinoissa emakkojensa kanssa ja jaetaan myöhemmin 
n. 15 possun ryhmiin. Siat viettävät paljon aikaa ulkoilmassa ja saavat liikkua vapaasti 
sekä kasvaa rauhassa. 70 % possuista on monenkirjavia, vain pieni osa normaaleja 
vaaleanpunaisia. Rehuna käytetään muun muassa tuoretta heinää, viljaa, perunoita ja 
soijaa proteiinilisänä. Ennen teurastusta eläimet saavat levätä ja rauhoittua ja ne 
tainnutetaan sähköllä ennen verenlaskua yksitellen. Makkaroiden ja muiden 
lihavalmisteiden savustusta varten ulkona on oma Natur-Rauchhaus. Jälkivarastointia 
varten on vielä omat tilat. 

Energiana käytetään suurelta osin biokaasua, jota tuotetaan eläinten lannasta ym. tilan 
omista orgaanisista raaka-aineista. Valtio tukee tämän kaltaista 
biokaasuenergiantuotantoa. Osa energiasta tuotetaan aurinkokennoilla. Jäteveden 
puhdistus tapahtuu omissa altaissa muun muassa mikrobien avulla. 

Kanat ovat vapaita kanoja ja tepastelevat ruohikossa. Siirrettäviä kanaloita voidaan 
vaihtaa toisiin paikkoihin, jotta ravintoa riittää. Yksi kana tuottaa n. 200 munaa 

http://www.naturkaeserei.de


vuodessa ja rodut ovat sekoittuneet hybridiroduiksi  3-4 alkuperäisrodusta. Lihan ja 
munien hyvä maku ja laatu ovat kanankasvatuksen tavoitteita.  

Kasvintuotannossa pellot äestetään hellävaraisesti pienikokoisilla koneilla, jotta maa ei 
liiaksi tiivisty. Alppiseudulla maatalouskoneet ovat yleensä matalia ja nelivetoisia. 
Kasvihuoneissa kasvatetaan esimerkiksi paprikaa, kurkkua ja tomaatteja sekä lisäksi on 
taimiviljelyä. Tilalla on 80 ha maata, jossa viljellään muun muassa viljaa, perunoita ja 
soijaa. Keinolannoitteita tai torjunta-aineita ei käytetä viljelyssä ja kasveille annetaan 
aikaa kasvaa.  

Elintarvikkeiden valmistuksessa suositaan perinteisiä menetelmiä ja käsityötä. Näin 
saadaan laadukkaita, omaperäisiä ja luonnonmukaisia elintarvikkeita.  

Tilalla on pieni juustola, jossa valmistetaan n. 20 juustolaatua. 

Leipomoon jauhetaan suurimmaksi osaksi omalla tilalla tuotettua viljaa, joka jauhetaan 
omassa myllyssä. Leivonnassa käytetään perinteisiä taikinoiden hapatusmenetelmiä 
(Natur-Sauerteig) ja hiivan sekä leivinjauheen käyttö tuotteiden kohotuksessa on 
vähäistä. Jauhot on valmistettu enimmäkseen kokojyväviljasta. 

Pienen olutpanimon tuotemerkki on Schweinbräu. 

Lounastimme tilan viihtyisässä ravintolassa ja teimme ostoksia myymälässä, jossa oli 
monipuolinen valikoima tilalla tuotettuja biodynaamisia tuotteita ja myös muualla 
tuotettuja biodynaamisia elintarvikkeita. 

Lisätietoa www.herrmannsdorfer.de  

Illalla jälleen tutustumista Münchenin nähtävyyksiin, ostoksia, ruokailua ja mukavaa 
yhdessäoloa. 

Perjantai 9.6 

Osa meistä lähti junalla Dachaun entiselle keskitysleirille. Kokemus on varmasti 
vaikuttava jokaiselle kävijälle ja muistutus teoista, joiden ei koskaan soisi enää 
toistuvan. Hartaalla ja ajatuksia herättävällä mielellä sieltä palasimme.  

Osa matkalaisista tutustui päivän aikana elintarvikemyymälöihin, joita oli 
kävelyetäisyydellä monipuolinen valikoima. 

Ostoksia kertyi itse kullekin kotiin viemisiksi. Sitten vain lähtövalmistelut ja bussiin kohti 
lentokenttää. Finnair lennätti meidät turvallisesti kotiin. 

Kiitokset matkanjärjestäjille ikimuistoisesta ja hyvin järjestetystä matkasta sekä kaikille 
mukana olleille kivasta seurasta! Parin vuoden päästä toivottavasti taas tapaamme 
monen kanssa seuraavassa kohteessa. 

Raportin laatijat, Maisa ja Tuija 

http://www.herrmannsdorfer.de


Osallistujat: 

1.Ahvenus Raisa-Kaisa  Helsinki 

2.Aspinen Eila   Jyväskylä 

3.Elonen Jari  Kotka 

4. Jalo Erja   Helsinki 

5.Hankimaa-Khezami Johanna Pori 

6.Heinonen Sirpa  Tornio 

7.Helminen Arto  Poroo 

8.Huhta Ari   Oulu 

9. Ijäs Tuija                                          Nummela  

10.Jaronen Kari  Helsinki 

11.Katajamäki Päivi  Seinäjoki 

12.Kiviluoto Erkki  Espoo 

13.Korhonen Osmo  Oulu 

14.Laurila Sonja  Kotka 

15.Loukkola Marja-Leena  Pori 

16.Malmivirta Helena   Hämeenlinna 

17.Mäkinen Anne-Marie  Tampere 

18.Niitlahti Veli-Matti  Lahti 

19.Oinonen Hanna  Tampere 

20.Paasonen Katri-Helena  Turku 

21.Puupponen Päivi  Seinäjoki 

22.Pääkkö Kristiina  Tornio 

23.Saloniemi Maisa                               Turku 

24.Samppala Seppo  Helsinki 

25.Saukko Maire  Oulu 

26.Talasniemi Timo  Espoo 

27.Tarvainen Jukka  Tampere 

28.Timonen Mervi  Helsinki 

29.Tuominiemi Hilkka                           Seinäjoki 

30.Yli-Hemminki Markus  Hämeenlinna 

31.Ängeslevä Tarja                               Tampere 

32.Ängeslevä Sakari                              Tampere 




