OHJEET KATTAUKSEEN
Ruokakassin kolmen ruokalajin menua varten tarvitset: kaksi haarukkaa, kaksi veistä,
yhden lusikan ja yhden jälkiruokalusikan. Mikäli sinulta löytyy eri kokoisia aterimia, voit
halutessasi kattaa välijuustolle pienemmät haarukat ja veitset.
Aterimet katetaan aina siihen järjestykseen, jossa niitä käytetään. Oikealle puolelle katetaan
veitset ja mahdollinen keittolusikka, vasemmalle haarukat. Pääruokakatteet ovat lähimpänä
lautasta ja ensiksi syötävän alkuruoan katteet uloimpana. Ruokailu aloitetaan aina
ulommista katteista. Kata katteet noin kahden sormen leveyden verran ylemmäksi pöydän
reunasta ja jätä pääruokakatteiden väliin sen verran tilaa kuin levein käyttämäsi lautanen
tarvitsee.
Servetti asetellaan pääruokakatteiden väliin. Lautasta et tarvitse, sillä annokset tehdään
lautasille valmiiksi ja tarjoillaan pöytään. Servettejä olemme pakanneet sinulle mukaan
kassin.
Halutessasi voit lisätä kattaukseen leipälautasen, sillä pakkaamme mukaan myös talon
leipää. Leipälautanen katetaan haarukoiden viereen tai yläpuolelle. Mikäli lisäät mukaan
voiveitsen, sijoitetaan se leipälautaselle terä kohti leipälautasen keskiosaa.
Jälkiruokalusikan voit kattaa juuston jälkeen tai valmiiksi pöytään. Lusikka sijoitetaan
yleensä lautasen yläpuolelle viistoon tai poikittain.
Juomalasit katetaan myös nauttimisjärjestyksessä niin, että vesilasi jää oikealle puolelle
uloimmaksi. Suosittelemme laittamaan alkukattaukseen yksi - kaksi valkoviinilasia, yhden
punaviinilasin ja yhden vesilasin.
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KIITOS, KUN TILASIT TÄHTIKOKIN
RUOKAKASSIN.
Toivottavasti ruokailuelämys sujui hyvin ja olit tyytyväinen Tähtikokin Ruokakassiisi! Haluamme
antaa vielä vinkit kassista tulleen roskan kierrätykseen:

Muovipurkit ja vakuumipussit: Huuhtele ja kuivaa muovipakkaukset ennen kierrätystä niin
ennaltaehkäiset käsittelijöiden terveysriskejä, mahdollisia tuhoeläimiä ja hajuhaittoja. Älä laita
muovipakkauksia sisäkkäin, jotta muovin lajittelu muovijalostamolla on helpompaa. Toivomme,
että kierrätät muovin mahdollisuuksien mukaan muovinkeräyspisteeseen.

Kirjekuori sisältöineen ja paperipussit: Nämä voi kierrättää paperinkeräykseen.

Tähtikokin ruokakassi: Kassin voit uusiokäyttää esimerkiksi paperinkeräyskassina ja sen voi
sitten lopulta kierrättää paperinkeräykseen. Kassin narukahvat voi irrottaa kassista ja laittaa
sekajätteeseen.

Muutama sana meiltä:

Pakkaamme useamman ruokailijan tilauksien ruoat samoihin kasseihin ja pakkauksiin, jotta
roskaa ei muodostuisi niin paljoa. Vakuumipakkauksia käytämme kestävyyden takia.
Suosimme suomalaisia tuotteita. Käytämme sesonkipainotteisia, lähituotettuja ja pientiloilta
tulevia raaka-aineita. Tilaamme tuotteet aina laatikollisina ja näin ollen raaka-aineita ei ole
yksittäispakattu, kun ne saapuvat meille. Punainen kassi, johon ruokasi on pakattu, valmistetaan
myös Suomessa.
Teemme työtä isolla sydämellä ja yritämme aina parhaamme. Tärkein motivaatio työssämme on
luoda asiakkaillemme mieleenpainuvia ruokakokemuksia samalla kunnioittaen ympäristöä. Jos
sinulle tuli ajatuksia, miten voisimme kehittää toimintaamme niin laita meille palautetta
kirjekuoren mukana tulleen kiitoskortin QR-koodin kautta.
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