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Herkullista syksyä!
20.10.2012 Kouluruoasta gourmeeta
Martinkallion koulu klo 12–17
Lokakuussa palaamme kouluruokamuistoihin, mutta uudella otteella: valmistamme ikimuistoisista
ruokalajeista todellisen gourmet-aterian. Paikkana on teemaan sopiva Espoon Martinkallion koulu,
jonka opetuskeittiössä ”kaameimmat kouluruoat” saavat uuden muodon.

Menu ”Koulu” 20.10.2012
Näkkileipää avec
Hernekeitto
H-M-P-riisi
Kalapuikot ja perunamuusi
Maitokiisseli
Tässä kohdin on sanottava, että todellisuudessa mikään ei ole sitä, miltä se ruokalistalla näyttää, vaan
luvassa on aitoa kansainvälistä gourmet-ruokaa. Esimerkiksi kun rokkaan lorautetaan kuohuvaa,
saadaan hurmaava vichyssoise, herne-maissi-paprika-riisistä sukeutuu upea risotto al funghi ja
kalapuikot… tule paikalle katsomaan ja maistamaan! Kannattaa varautua pistokokeisiin, lisätehtäviin
ja ryhmätöihin. Jälki-istunto suoritetaan Tapiolan puolella Gallows Birdissä.
Merkitse lukujärjestykseesi lauantai 20.10. klo 12–17. Jos lintsaat köksäryhmästä, voit toki tulla
pelkästään päivälliselle klo 15. Ilmoittaudu Jaana Keräselle (etunimi.sukunimi@peltonenlmr.fi) tai
klikkaa ilmoittautumisesi nettisivujemme uuden ilmoittautumislomakkeen avulla. Mukaan tarvitaan
omat tasting-lasit ja esiliina. Koulun osoite on Martinkallio 2, ja sinne on hyvät bussiyhteydet
Länsiväylää pitkin. Osallistumismaksu à 40 euroa maksetaan yhdistyksen tilille 227918-10660
jäsenkohtaista viitenumeroa käyttäen.

Norges beste bitene eli Norjan parhaat palat 17.11.2012
Norjassa osataan kokata! Naapurimaassamme on neljä Michelin-tähtiravintolaa, ja niistä Maaemo on
arvioitu peräti kahden tähden tasoiseksi. Millaisia ovat Norjan keittiön parhaat palat, siihen
perehdymme lauantaina 17. marraskuuta - merkkaa tämäkin jo kalenteriin ja ilmoittaudu Jaanalle.

Omat glögireseptit - tasting 12.12.2012
Vinoteekki klo 18
Joulukuun tasting-teemailtamme keskittyy glögien maisteluun. Maistelemme itse valmistettuja tai
muuten persoonallisesti tuunattuja glögejä ja syömme pientä iltapalaa Katajanokan Vinoteekissa
maagisena päivänä 121212, mutta ei sentään klo 12 vaan 18.

Tasting-lasien hankinta
Toivomme, että jäsenet käyttäisivät yhteisissä tilaisuuksissamme maisteluun tarkoitettuja ISOstandardilaseja. Tämä helpottaa viinien kaatamista ja yhtenäistää kattausta. Lasit myydään 6 kpl
pahvipakkauksissa, joissa niitä on helppo kuljettaa.
Lasit voi hankkia omin päin tai seuran yhteistilauksella. Kartoitamme nyt kiinnostusta ja sen jälkeen
ilmoitamme kiinnostuneille hinnan. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei edellytä ostamista. Ota yhteyttä
Jaanaan, jos lasien hankinta on ajankohtaista.

Yhdistyksen keittokirjoja pian taas saatavilla
”Viiniä ja ruokaa hyvässä seurassa” -keittokirjaa on jälleen saatavana. Tilaa kirja vaikka joululahjaksi,
mutta toimi nopeasti, kirjoja on myynnissä vain pieni loppuerä. Tilaushinnat:
1 kpl 10€
5 kpl 40€
10 kpl 70€
Lisätietoja ja tilaukset Jaanalta.

Yhdistys netissä ja Facebookissa
Käykäähän tykkäämässä nettisivuistamme http://www.iwfshelsinki.org
ja fb-sivuistamme https://www.facebook.com/pages/The-International-Wine-Food-Society-HelsinkiBranch/105228642968293?ref=hl

Tapaamisiin,

