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Mikä on Sapere?
q SAPERE on käytännönläheinen menetelmä, jolla

lapset tutustutetaan kaikkien aistiensa avulla
monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti ruokaan, sen 
alkuperään ja ruokakulttuuriin.

q Ruoan ja ruokailutilanteen tuottamat aistimukset ja 
lapsen omat yksilölliset kokemukset ovat keskeisiä 

q Sapere ottaa huomioon lapsen kokonaisvaltaisen 
kehityksen: lapsen osallisuus, lapsilähtöisyys, 
yksilöllisyys, tutkiva oppiminen, leikki, taiteellinen 
kokeminen ja ilmaiseminen

q Sapere (latinaa/italiaa) = ”tietää, oppia tuntemaan ja 
rohkaistua”
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Kehittäjä ranskalainen kemisti-etnologi Jaques Puisais, 
”Classes du Gout” –julkaisu 1974

Sapere-menetelmä kehitetty Ranskassa 
koulujen makuoppitunneille 1960-70-luvulla

8.6.1927 – 6.12.2020 Juustotarjotin ja aistikortit 
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Lapsi
- oppii tuntemaan aistinsa ja omat ruokamieltymyksensä
- oppii kuvailemaan ja ilmaisemaan omia aistimuksiaan ja

ruokakokemuksiaan 
- rohkaistuu maistamaan uusia elintarvikkeita ja ruokalajeja 
- haluaa syödä entistä monipuolisempaa ruokaa 
- oppii, että erilaiset ruuat ovat jännittäviä ja kiehtovia 
- oppii, että ruokailu on tärkeä osa kulttuuriamme

ja luontoamme ja että ruokailumme vaikuttaa luontoon. 

Sapere-menetelmän tavoitteet (1)
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- Lapsesta kasvaa tietoinen/osaava kuluttaja, joka tekee
järkeviä ruokavalintoja ja kunnioittaa myös kestävän
kehityksen periaatteita

Kaksi perussääntöä:
1. Iästä riippumatta jokaisella on oikeus 

- omaan makuunsa; ei ole oikeaa tai väärää 
- oikeus olla kokeilematta/maistamatta 

2. Ei arvota ruoka-aineita suoraan terveellisiksi –
epäterveellisiksi
Ruuanvalinta pitkällä aikavälillä ratkaisee ruuan
terveysvaikutukset 

Sapere-menetelmän tavoitteet (2)
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Sapere-menetelmä Suomeen Ruotsista1997
q Menetelmästä 1. kirjaus:  
Hasunen K, Kalavainen M, Keinonen H, 
Lyytikäinen A ym. Lapsi, perhe ja ruoka. 
Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja 
imettävien äitien ravitsemussuositus. STM:n
julkaisuja, Helsinki 1997:7.

”Lasten ravitsemuskasvatukseen lupaava 
menetelmä, Sapere, jota on käytetty 
Ruotsissa kouluissa lasten 
makuopetuksessa.”  
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Uutta lähestymistapaa etsimässä …
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Suomalaisen sovelluksen alkutaival: 
Aistimistehtävät kaikille aisteille
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q Sapere -menetelmäsovellus varhaiskasvatukseen
Jyväskylän päivähoidossa (Hanke, 2003-2005) 
Julkaisu: Koistinen A ja Ruhanen L. Aistien avulla
ruokamaailmaan, Jyväskylän kaupunki ja Sitra. 

q Järkipalaa –hanke, Sitra, 2008
Julkaisu: Tuorila, H ja Mustonen S. Makuoppituntien 
soveltaminen -toimintakäsikirja. Perusopetus.

q Sapere -hankkeet K-S shp, Turun yliopisto ja Pshp: menetelmän edelleen 
kehittäminen ja levittäminen varhaiskasvatukseen, 2009-2014 
(MMM/SRE-rahoitus ja STM/TE-rahoitus)
- menetelmäsovellus laajaan levitykseen varhaiskasvatuksessa

Sapere-aistilähtöisen makuopetuksen 
kehittäminen ja sovellukset Suomessa
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Sapere-aistilähtöinen ruokakasvatussovellus 
integroituna useisiin työkaluihin

Neuvokas Perhe – varhaiskasvattajille
Luontoaskel hyvinvointiin - päiväkodeille
Maistuva koulu – alakouluun ja ruokapalveluun
RuokaTutka – koulun ruokakasvatukseen
Ruokadiplomit – peruskouluun ja päiväkoteihin
Martha förbundet, Tack för maten -aineisto
Dagis -tutkimushankkeen aineisto
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Ruokakasvatuksen kehittämisen viitekehys

Lapsi  
Tavoitteena on iloisesti ja          

myönteisesti ruokaan suhtautuva 
lapsi, jonka ruokamieltymykset 

rikastuvat ja kiinnostus 
ruokamaailmaan kasvaa  

Ruoka
-lapsen  hyvinvointia ja terveyttä 

tukeva ruokailu
- ruokaa ja ruokailua arvostava ympäristö

- ”viisi askelta” terveempään tulevaisuuteen 
-päivähoitoruokailusuositus 

- pedagoginen ruokalista

Vasu
-lapselle ominainen               
tapa  oppia ja toimia

- kasvattajayhteisön toiminta  
ja ruokakasvatuksen linjaukset 

-lapsi yksilönä:                        
lapsen oma Vasu

Sapere
- 5 aistia ruokamaailmaan                                                        

- tutkiminen, leikki, kokeminen                   
ja ilmaiseminen  

- lapselle merkityksellisten 
kokemusten huomioiminen

-vuorovaikutuksellinen        
kohtaaminen

Kasvatus-
kumppanuus
- lapsen perhe ja suku 
- yhteistyökumppanit
-moniasiantuntijuus

Asenteet 
”Ruokaitsetunto”

Taidot Tiedot

AK ja AL 7.12.2009

Varhaiskasvatusympäristö 

Ruokakulttuuri 

Tunteet Arvot

Lähiruoka
Kestävä kehitys

Kunnan hyvinvointistrategia

Lähde: KSshp/
Sapere-hanke, 2009
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”Jokaisella lapsella on oikeus ikäkautensa mukaiseen 
hyvään ravintoon ja oikeus oppia ruuasta” 

Lasten ruokakasvatuksen 
kehittämistä ohjaava arvopohja

Kuva:Sami Heiskanen
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Lasten terveen ja kestävän tulevaisuuden ja 
ruokailon rakentamisen pallo on 

nyt meillä kaikilla!
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