
 

Ruokamatkailutuotteita matkailun suuralueiden mukaan 12.10.2021 

Tämän dokumentin ruokamatkailutuotteet on koottu matkailun alueorganisaatioiden verkkosivuilta 
löytyvistä ruokamatkailutuotteista sekä valtakunnallisen ruokamatkailukilpailuihin vuosina 2015, 
2017, 2019, 2021 osallistuneiden pohjalta. Listaukseen on valittu pääsääntöisesti 
ruokamatkailutuotteita, jotka tuotteessaan osallistavat asiakasta ruokailun ohessa tekemisen 
pariin. Edellä mainittujen lisäksi on huomioitu ravintolat, jotka ovat menestyneet 
ruokamatkailukilpailuissa. Muuten tässä listauksessa ei ole ravintoloita tai kahviloita.  

Lakeland Nimi Kuvaus WWW-sivut 
 Iso-Hiiden Kartano Marjojen 

itsepoimintatila ja 
kahvila. 

https://visithame.fi/yritykset/yritys/768-
iso-hiiden-kartano 
 
https://visithame.fi/en 
 

 
 

Kuusamon 
mansikkatila 

Marjojen 
itsepoimintatila, 
tilamyymälä ja 
kesäkahvila. 

https://visithame.fi/yritykset/yritys/809-
kuusamon-mansikkatila 
 
https://visithame.fi/en 
 

 Panimo OlutMylly - 
Panimokierros 

 https://visithame.fi/yritykset/yritys/457-
panimo-olutmylly 
 
https://visithame.fi/en 
 
 

 Avoimet maatilat – 
Taste of Häme! 
Kesä 2022 

Tapahtuma pitää 
sisällään laajan 
valikoiman hämäläisiä 
maatiloja, 
lähiruokapuoteja, 
elintarvikeyrityksiä, 
marjatiloja, 
pienpanimoita. 

https://kasvuahameessa.fi/taste-of-hame/  

 Taste of Slow Häme Taste of Slow Häme 
tarjoaa 
läpileikkauksen 
hämäläisten 
kartanoiden, 
perinteisten 
maatilojen, 
kiireettömän 
elämäntavan sekä 
paikallisten 
ruokaelämysten 
maailmaan. 

https://kasvuahameessa.fi/taste-of-slow-
hame/  

 Hermannin Viinitila ja 
viinitorni 

Paikallisista marjoista 
valmistettuja viinejä. 
Ryhmille 
panimokierroksia sekä 
viininmaisteluita. 

https://www.visitkarelia.fi/syo-ja-juo/ 
 
https://www.visitkarelia.fi/en/  
 
https://hermannin.fi/fi/hermanni/viinitorni
/ 
 

https://visithame.fi/yritykset/yritys/768-iso-hiiden-kartano
https://visithame.fi/yritykset/yritys/768-iso-hiiden-kartano
https://visithame.fi/en
https://visithame.fi/yritykset/yritys/809-kuusamon-mansikkatila
https://visithame.fi/yritykset/yritys/809-kuusamon-mansikkatila
https://visithame.fi/en
https://visithame.fi/yritykset/yritys/457-panimo-olutmylly
https://visithame.fi/yritykset/yritys/457-panimo-olutmylly
https://visithame.fi/en
https://kasvuahameessa.fi/taste-of-hame/
https://kasvuahameessa.fi/taste-of-slow-hame/
https://kasvuahameessa.fi/taste-of-slow-hame/
https://www.visitkarelia.fi/syo-ja-juo/
https://www.visitkarelia.fi/en/
https://hermannin.fi/fi/hermanni/viinitorni/
https://hermannin.fi/fi/hermanni/viinitorni/


 

https://hermannin.fi/en/hermanni/viinitor
ni/:language/en?PHPSESSID=fce811b8
eeb7a670faf3d9a1960ae49f  
 

 Marttakahvio ja 
Piirakkapaja 

Maankuulut 
karjalanpiirakkakahvit 
kesäisin Joensuun 
kauppatorilla. 
Aamupäivisin 
mahdollisuus seurata 
Piirakkapajan 
karjalanpiirakoiden 
valmistusta livenä 
sekä ohjattua 
karjalanpiirakoiden 
valmistusta 
piirakkakoulussa. 

https://www.visitkarelia.fi/syo-ja-juo/ 
 
https://www.visitkarelia.fi/syo-ja-juo/ 
  
 
https://www.martat.fi/pohjois-
karjala/marttakahvio/ 
 
https://www.martat.fi/in-english/  
 
https://www.martat.fi/pohjois-
karjala/marttakahvio/piirakkakoulu/ 
 

 Omatoiminen 
teemakierros. Valolla 
viritetty Jyväskylä-
illallinen 

Teemaillallinen 
kokonaisuus koostuu 
kahdesta osasta: 
itsenäisesti 
kuljettavasta 
kävelyreitistä Valon 
kaupungissa ja sen 
valaistuskohteissa, 
sekä ravintola 
Harmoonin Jyväskylä-
illallisesta  

https://visitjyvaskyla.fi/reitit-
kierrokset/omatoimiset-
teemakierrokset/valolla-
viritetty/?theme=blue 
 
https://visitjyvaskyla.fi/en/dinner-with-
light/  
 

 Ravintola Gösta  https://ravintolagosta.fi/  
 
https://ravintolagosta.fi/en/  
 

 Omatoiminen 
teemakierros 
maaseudun 
kesäkahvilat.  

Laadittu 7 
kesäkahvilan 
itsenäisesti kuljettava 
reitti. 

https://visitjyvaskyla.fi/reitit-
kierrokset/omatoimiset-
teemakierrokset/maaseudun-
kesakahvilat/?theme=blue 
 
https://visitjyvaskyla.fi/en/guided-
tours/self-guided-tours/countryside-
cafes-restaurants/  
 

 Hakamaan 
Lammastila 

Koe maaseudun rauha 
ja elä pieni hetki 
lammastilalla. 
Majoitus, ruokailu 
sekä tilapuoti.  

https://www.hakamaanlammastila.fi/matk
ailupalvelut-hakamaan-lammastila-
petajavesi/  
 
https://www.hakamaanlammastila.fi/en/  
 

 Kolmen kanavan 
makureitti 
veneilijälle. 

Itsenäisesti veneellä / 
autolla kuljettava 
kolmen kanavan reitti 
tarjoaa monipuolisesti 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/kolmen-kanavan-makureitti/  
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erilaisia kohteita 
matkan varrella.  
Reitti: Lahti – Vääksyn 
kanavanseutu – 
Kalkkisten kanava – 
Kalkkisten kylä – 
Heinola – Kimolan 
Kanava 

 Veneilijän makureitti 
Lahdesta Sysmään. 

Itsenäisesti veneellä 
kuljettava. Reitin 
varrella useita erilaisia 
ruokapaikkoja. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/veneilijanmakureitti/  

 Panimoreitti Lahden 
seudulla. 

Alueena Lahti-Hollola. 
4 panimon 
kokonaisuus. 
Itsenäisesti kuljettava 
reitti. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/maistuvat-erikoisuudet-laseissa/  

 Lahtelainen kierros 5 kohteen 
kokonaisuudessa 
tutustutaan 
kaupunkiin ja sen 
tarjoamiin 
ruokapaikkoihin. 
Itsenäisesti kuljettava 
reitti. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/lahtelainen-kierros/  

 Lahden makukierros 5 kohteen 
kokonaisuudessa 
tutustutaan 
kaupunkiin ja sen 
tarjoamiin 
ruokapaikkoihin. 
Itsenäisesti kuljettava 
reitti. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/lahden-makukierros/  

 Päijänteen suuntaan 4 kohteen 
kokonaisuudessa 
tutustutaan alueeseen 
ja sen tarjoamiin 
makuelämyksiin. 
Itsenäisesti kuljettava 
reitti. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/paijanteen-suuntaan/  

 Ihastu Iittiin Omatoiminen autolla 
kuljettava reitti, jossa 
5 kohteen 
kokonaisuudessa 
tutustutaan paikallisiin 
yrityksiin ja 
makuelämyksiin.  

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/ihastu-iittiin/  

 Hemmottelua 
Heinolassa 

Omatoiminen 5-10 
kohteen kokonaisuus, 
jossa tutustutaan 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/hemmottelua-heinolassa/  
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paikallisten yritysten 
tarjontaan. 

 Liikunnallinen 
makuretki Itä-
Hämeessä 

Omatoiminen 5 
kohteen kokonaisuus, 
jossa tutustutaan 
paikalliseen luontoon 
ja yritysten 
toimintaan. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/liikunnallien-makuretki-ita-
hameessa/  

 Retki Vanhaan 
Vääksyyn 

Tutustuminen Päijät-
Hämeen vuoden 2021 
kylän tarjontaan. 
Omatoiminen 5 – 10 
kohteen kokonaisuus. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/retki-vanhaan-vaaksyyn/  

 Maku- ja ostosretki 
Hollolaan 

Omatoiminen 5 
kohteen kokonaisuus. 

https://visitlahti.fi/etusivu/ravintolat/maku
reitit/maku-ja-ostosretki-hollolaan/  
 

 Take a bite out of 
Finland – Culinary 
tour in Southern 
Finland  
 

Palvelu ryhmille 10 – 
20 henkilöä. 
Kierroksen kesto on 7 
päivää ja 6 yötä. 
Helsinki – Vantaa – 
Lahti – Tampere. 
Kierroksen aikana 
kierretään useita eri 
kohteita.   

https://book.visitlahti.fi/en/to-
do/1828889/culture-and-local-life-%7C-
take-a-bite-out-of-finland-%E2%80%93-
culina/showdetails  
 

 Via Karelia 
makumatka Suomen 
itärajalle 

Omatoiminen 1080 
km makureitti 
Suomenlahdelta 
Sallaan. Reitin varrella 
yrityksiä, joiden 
palveluissa korostuvat 
rikas kulttuurinen 
luovuus, paikallinen 
ruoka, karjalainen 
vieraanvaraisuus ja 
itärajan läheisyys. 

https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/R
uokaa-ja-kulttuuria-Via-Karelian-
varrelta?utm_source=Discovering%20Fi
nland%20FIN&utm_medium=Kes%C3%
A4kampanja&utm_campaign=KULKUD
FFIN  
 
https://www.discoveringfinland.com/fi/bl
og/via-karelia-makumatka-suomen-
itarajalle/ 
 
https://www.discoveringfinland.com/blog
/food-culture-karelia-route/  
 

 Majatalosta 
majataloon 
Karjalainen 
ruokamatka 

Täyden palvelun 
ruokaretki majatalosta 
majataloon tutustuen 
paikalliseen 
ruokakulttuuriin ja sen 
valmistukseen oppaan 
ohjeistuksella. 

https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/R
uokaa-ja-kulttuuria-Via-Karelian-
varrelta?utm_source=Discovering%20Fi
nland%20FIN&utm_medium=Kes%C3%
A4kampanja&utm_campaign=KULKUD
FFIN 
 
https://aksytammat.fi/p/4/ruokaa-ja-
juomaa/majatalosta-majataloon-
karjalainen-ruokamatka  
 
https://aksytammat.fi/en/p/73/groups/fro
m-guesthouse-to-guesthouse-finnish-
cuisine-tour  
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 Majatalosta 
majataloon 
herkkujen 
saunapolku 

Herkkujen saunapolku 
saunasta saunaan, 
jonka varrella tarjolla 
on päivittäin vaihtuvat 
saunamenut. 

https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/R
uokaa-ja-kulttuuria-Via-Karelian-
varrelta?utm_source=Discovering%20Fi
nland%20FIN&utm_medium=Kes%C3%
A4kampanja&utm_campaign=KULKUD
FFIN 
 
https://aksytammat.fi/p/411/wellness/ma
jatalosta-majataloon-herkkujen-
saunapolku  
 
https://aksytammat.fi/en/p/411/sauna-
and-wellnes/guesthouse-to-guesthouse-
karelia-%C3%A1-la-carte-sauna-tour  
 

 Parhaat pitopöydät ja 
palkitut paikalliset 
juomat 

Tutustuminen 
paikallisiin juomiin ja 
erilaisiin paikallisiin 
pitopöytiin sekä 
paikallisiin 
nähtävyyksiin. Vain 
kesäkaudella. 

https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/R
uokaa-ja-kulttuuria-Via-Karelian-
varrelta?utm_source=Discovering%20Fi
nland%20FIN&utm_medium=Kes%C3%
A4kampanja&utm_campaign=KULKUD
FFIN  
 
https://aksytammat.fi/p/412/ryhmat/parh
aat-pitopoydat-ja-paikalliset-palkitut-
juomat  
 

 Vuoksen 
kalastuspuisto 

Ohjattu tai 
omatoiminen kalastus 
lohialtaassa. Halutessa 
oman kalasaaliin voi 
savustaa ja syödä 
paikan päällä 
ravintolassa, tai viedä 
kotiin syötäväksi.  

https://www.gosaimaa.com/fi/Palvelut/R
uokaa-ja-kulttuuria-Via-Karelian-
varrelta?utm_source=Discovering%20Fi
nland%20FIN&utm_medium=Kes%C3%
A4kampanja&utm_campaign=KULKUD
FFIN  
 
https://vuoksenkalastuspuisto.fi/kalastus
/  
 
https://vuoksenkalastuspuisto.fi/en/  
 

 Saimaa for food 
lovers  

Neljän päivän 
omatoiminen 
kokonaisuus, johon on 
listattu 14 eri 
vierailukohdetta. 

https://www.visitsaimaa.fi/en/saimaa-for-
food-lovers/  

 Saimaa Gastronomy 
Tour 

Neljän päivän 
omatoiminen 
kokonaisuus, jossa 
jokaiselle päivälle oma 
kohde. Kohteina 
Tertin kartano, 
Sahanlahti resort, 
Hotelli Punkaharju 

https://www.visitsaimaa.fi/en/saimaa-
gastronomy-tour/  
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sekä TeaHouse of 
Wehmais 

 Local Lifestyle and 
charming villages 

Viiden päivän 
omatoiminen 
kokonaisuus, jossa 
jokaiselle päivälle on 
nimetty kohteet. 
Kokonaisuudessa 
tutustutaan alueen 
kulttuuriin, 
nähtävyyksiin sekä 
ruokaan.  

https://www.visitsaimaa.fi/en/local-
lifestyle-and-charming-villages/  

 Puukarin Pysäkki 
Karjalaisen 
elämäntyylin 
kokeminen 
majatalossa 

Kokonaisvaltainen 
elämys Karjalaisessa 
majatalossa. 
Karjalaiset paikalliset 
ruokaperinteet 
näkyvät kohteessa. 
Ohjattua perinne 
leivontaa paikan 
päällä sekä verkossa. 

https://www.puukarinpysakki.com/  
 
https://www.puukarinpysakki.com/englis
h/  
 
https://majatalonpuoti.fi/p/64/paketit/puu
karin-pysahdys  

 Okkolan lomamökit 
emännän 
piirakkapaja 

Ohjattua 
karjalanpiirakoiden 
valmistusta. 

https://www.okkolanlomamokit.com/en/t
he-farmwifes-pie-workshop/  

 Travel Ilomantsi – 
Makumatka 
runokylään 

Karjalaisen kulttuurin 
kehdossa koet aitoja 
makuelämyksiä ja 
autenttisia kohteita 
tarinoiden ja 
kantelemusiikin 
siivittämänä.  

https://travelilomantsi.fi/p/96/makumatka
-runokylaan  

 Ohjattu sieniretki, 
Hotelli Punkaharju 

 https://hotellipunkaharju.fi/en/amenities/
nature-trips/  
 

 Wine in the Woods, 
Hotelli Punkaharju 

Viini tasting 
metsäretken ohella. 

https://hotellipunkaharju.fi/en/amenities/
activities/wine-in-the-woods/  
 

 Best Lake Nature 
Adventures Oy – 
Taste of Salpausselkä 
retki 

Makuja Salpausselältä 
retkellä pääsee alueen 
sydämeen. Oppaan 
johdatuksella 
kerätään metsäreitin 
varrelta sesongin 
villiruokaa. 
Nuotiopaikalla 
eräkokki valmistaa 
aterian lähialueen 
raaka-aineista.  

https://visitlahti.fi/wp-
content/uploads/2021/03/Makuja-
Salpausselalta.pdf  

 Risteily höyrylaivalla 
& illallinen 
Olavinlinnassa 

Höyrylaivaristeily ja 
kolmen ruokalajin 
illallinen 
Olavinlinnassa.  

https://tapahtumat.visitsavonlinna.fi/fi-
FI/page/608be1cad999f42a48952a05  
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 Virtuaalinen 
European region of 
gastronomy -illallinen 

Laajennettu illallinen 
on kokonaisvaltainen 
ravintolakokemus, 
jossa asiakas viedään 
virtuaalilasien, 
äänimaailman, 
tuoksujen ja makujen 
avulla toiseen 
paikkaan ja aikaan 
kokemaan 
ravintolaillallinen 
toisessa 
todellisuudessa. Palvel
u saatavilla tilauksesta 
ryhmille. 

https://www.tastesavo.fi/virtuaalinen-
european-region-of-gastronomy-
illallinen  
 
https://www.tastesavo.fi/virtual-dinner  
 

 Kalapuron 
tarinallinen puolinen 
- ”Ottakee vieraat, 
tae käskyt harvenoo” 
- Illallinen 

1800-luvun 
talonpoikaistilan 
Kalapuron historiaan 
tutustuminen ja 
perinteinen 
talonpoikais- ateria. 
Ryhmille tilauksesta. 

https://www.tastesavo.fi/kalapuro-
puolinen-tuovilanlahti  

 Talonpojasta 
herrasväen 
kartanoon -retki 

Opastettu 
tutustuminen alueen 
kulttuuriin ja 
elämäntapaan yli 100 
vuoden taakse. 
Sisältää kartanon 
kolmen ruokalajin 
lounaan Koivumäen 
kartanossa. Ryhmille, 
bussilla kierrettävä, 
vain kesäisin. 

https://www.tastesavo.fi/talonpojasta-
herrasvaen-kartanoon-retki  
 
https://www.tastesavo.fi/rural-excursion  

 Maistellen Kuopiota 
ruokakävely 

Opastettu 3,5 h 
ruokakävely 5 – 20 
henkilön ryhmille. 
Ruokakävelyllä 
tutustutaan alueen 
historiaan, 
ruokakulttuuriin ja 
paikallisiin makuihin 
eri ravintoloissa.  

https://www.tastesavo.fi/maistellen-
kuopiota-ruokakavely  
 
https://www.tastesavo.fi/food-walk  
 

 Maistellen Kuopiota 
ruokakiertoajelu 

Opastettu 4,5 h 
kestävä kiertoajelu 
bussilla, jossa pääsee 
maistelemaan 
paikallisia makuja 
ravintoloissa sekä 
tutustumaan alueen 
historiaan. Tilauksesta 

https://www.tastesavo.fi/maistellen-
kuopiota--ruokakiertoajelu  
 
https://www.tastesavo.fi/sight-seeing-
tour  
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ryhmille 15 – 30 
henkilöä. 

 Hilikun huluppeempi 
maistellen Kuopiota -
retki 

Opastettu 4,5 h 
kestävä osittain 
bussilla kuljettava 
ruokakierros. 
Kierroksella 
maistellaan paikallisia 
makuja neljässä eri 
ravintolassa. 

https://www.tastesavo.fi/hilikun-
huluppeempi-maistellen-kuopiota  

 Panimokierros  Tutustuminen RPS 
Brewing panimoon ja 
sen historiaan 
opastetusti ryhmille  

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
tasting-rps-brewing  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  
 

 Tehdaskierros Tutustuminen 
alkoholijuomatehdas 
Lignell & Piispasen 
toimintaan ja 
historiaan. Opastettu 
kierros ryhmille.  

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
tasting-lignell-piispanen  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  

 Panimokierros Tutustuminen Iso-
Kallan panimoon. 
Opastettu kierros 
ryhmille. 

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
tasting-iso-kallan-panimo  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  
 

 Tehdaskierros ja 
illallinen 

Tutustuminen 
alkoholijuomatehdas 
Lignell & Piispasen 
toimintaan ja 
historiaan. Kierroksen 
jälkeen kolmen 
ruokalajin European 
Region of Gastronomy 
menu ja juomapaketti 
ravintola Isä 
Camillossa. Opastettu 
kierros ryhmille. 

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
lignell-piispanen-isa-camillo  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  

 Tehdaskierros ja 
illallinen 

Tutustuminen 
alkoholijuomatehdas 
Lignell & Piispasen 
toimintaan ja 
historiaan. Kierroksen 
jälkeen neljän 
ruokalajin 
elämysmenu ravintola 
Mustassa Lampaassa. 
Opastettu kierros 
ryhmille. 

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
lignell-piispanen-musta-lammas  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  
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 Tehdaskierros ja 
illallinen 

Tutustuminen 
alkoholijuomatehdas 
Lignell & Piispasen 
toimintaan ja 
historiaan. Kierroksen 
jälkeen sesongin 
mukainen kolmen 
ruokalajin illallinen 
Koivumäen 
kartanossa.  

https://www.tastesavo.fi/tehdaskierros-
lignell-piispanen-koivumaen-kartano  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  

 Risteily Alahovin 
viinitilalle 

Risteily Alahovin 
viinitilalle, ruokailu 
laivalla ja viinitasting 
viinitilalla. Kesto 4 
tuntia. 

https://www.tastesavo.fi/risteily-
alahovin-viinitila  
 
https://www.tastesavo.fi/%20breweries-
and-distilleries  
 

 Voimaa luonnosta 
villiyrttikävely 

Opastettu 
villiyrttikävely. 
Saatavilla kesä-
heinäkuu. Sis. pientä 
syömistä ja juotavaa.  

https://www.tastesavo.fi/voimaa-
luonnosta-villiyrttikavely-tuovilanlahti  

 Jätkänkämpän 
perinne- ja 
savusaunaillat 

50-luvun 
tukkikämpässä 
illallistetaan 
perinneruokien 
äärellä ja saunotaan 
savusaunassa.  

https://www.tastesavo.fi/jatkankampan-
perinne-ja-savusaunaillat  

 Luonnosta lautaselle 
villiyrtti-kierros  

Opastettu 
villiyrttikierros 
ryhmille Koivumäen 
kartanon pihapiirissä, 
jonka jälkeen 
nautitaan iltapala. 

https://www.tastesavo.fi/luonnosta-
lautaselle-koivumaen-kartano  

 SATOA Goes WILD -
villiruoka festivaalit 
kesällä 2022 

SATOA Goes WILD on 
”food walk”-tyyppinen 
villi ruokaseikkailu 
Kuopion keskustan 
alueella. Oppaana 
toimivat tapahtuman 
festivaalipassi ja sen 
sisältämä kartta. 
Festivaalireitin 
muodostavat eri 
puolelle kaupunkia 
sijoittuvat keskustan 
kivijalkaravintolat sekä 
kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden 
kohteiden 
pihapiireistä löytyvät 
pop-up ravintolat. 

https://www.tastesavo.fi/satoa-goes-
wild-wildfood-festival  
 
https://www.satoa.fi/en/satoa-goes-wild-
2/  
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 SATOA 
katuruokafestivaali 
kesällä 2022 

 https://www.tastesavo.fi/satoa-kuopio-
foodfestival  

 Suonenjoen 
mansikkakarnevaalit, 
kesä 2022 

 https://www.tastesavo.fi/mansikka-
karnevaalit-suonenjoki  

 Kalaryssäys 
kalatapahtuma 

Tapahtuman keskiössä 
kotimainen kala ja 
siitä valmistetut 
herkut. 

https://www.tastesavo.fi/kalaryssays-
fishmarket-kuopio  

 Lapinlahden Juusto- 
ja viinijuhlat kesä 
2022 

 https://www.tastesavo.fi/juusto-ja-
viinijuhlat-lapinlahti  

 Ravintolamestarit – 
Laajennettu illallinen  

Laajennetulla 
illallisella paikallinen 
luonto ja raaka-aineet 
yhdistetään 
hyödyntäen 
virtuaalitodellisuutta. 

https://www.ravintolamestarit.net/fi/laaje
nnettu_illallinen/  

 Pyynikin näkötorni ja 
kahvila 

Pyynikin 
munkkikahvila valittu 
2021 Suomen 
parhaaksi kahvilaksi. 
Munkit saanut 
tunnustusta myös 
kansainvälisesti. 

https://visittampere.fi/kohteet/pyynikin-
nakotorni-ja-kahvila/  
 
https://visittampere.fi/en/venues/pyynikki
-observation-tower-cafe/  

 Craft Beer Tour 
Tampere, 
käsityöläisolut-
kierros 

Olutkierroksella 
vieraillaan neljässä 
kohteessa. Ryhmille, 
opastettu 

https://visittampere.fi/artikkelit/olutkierro
s-tampereella/  
 
https://visittampere.fi/en/articles/tamper
e-craft-beer-tour/  
 

 Tampereen ja 
lähialueen 
itsepoiminta 
marjatilat, 
lähiruokatarjonta 
koontina 

Useita kohteita https://visittampere.fi/artikkelit/marjatiloj
a-tampereen-lahella/  
 
https://visittampere.fi/en/articles/berry-
gardens-in-tampere-region/  

 Parhaat hetket – 
Korsuretket!  

Oikealle metsäpolulle 
kun eksyy, voi keskeltä 
korpea löytää 
unohtumattomat 
elämykset suussa 
sulavien ruokien, 
tunnelmallisten 
saunojen ja 
hyväntuulisten 
ohjelmien parissa.  
 

https://korsuretket.fi/  
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Tamperrada – 
Suomen suurin 
ravintolafestivaali 

 https://www.tamperrada.fi/  

 Ruokaretki 
Laitikkalan kylään 
 

Opastettu ruokaretki 
ryhmille. Kävelyretki 
on 5 km mittainen, 
joka sisältää vierailut 
kahdelle paikalliselle 
tilalle sekä 
tuotemaistiaisia.  
 

https://villahepolahti.com/fi/virkistys/ympa
ri-vuoden/ruokaretki-kylaan/  
 
https://villahepolahti.com/en/activities/su
mmer-activities/culinary-tour-of-the-
village/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventure Apes 
Orivesi – Live like a 
local – Homestay in 
Orivesi 

Kotimajoitus 
paikallisen perheen 
luona. Lounas 
kodassa, perinteisen 
suomalaisen illallisen 
valmistus, 
Suomalaisen 
maaseudun 
kokeminen ja 
saunassa käyminen.  

https://www.adventureapes.fi/adventure-
packages/homestay-in-orivesi-finland  

 Adventure Apes 
Orivesi – 
Nuotiokokkausta 
luonnon rauhassa  

 https://www.adventureapes.fi/adventure-
packages/taste-of-finnish-nature  

 Live like a Local Ohjattu toiminta, 
jossa tutustutaan 
suomalaiseen 
elämäntapaan. 

https://www.adventureapes.fi/adventure-
packages?category=Culture+%26+Foo
d  

 Live and cook like a 
Local 

Ohjattu toiminta, 
jossa tutustutaan 
suomalaiseen 
elämäntapaan. 

https://www.reissusiskot.fi/en/live-and-
cook-like-a-local/  
 

 Your Local Host – 
Live like a local, 
vieraile 
suomalaisessa 
kodissa 

Tutustumista 
suomalaiseen 
elämäntyyliin sekä 
erilaisiin 
aktiviteetteihin kuten 
marjastukseen, 
leivontaan ja 
suomalaisen ruoan 
valmistukseen. 

https://www.yourlocalhost.fi/live-like-a-
local/  

 Ravintola 
Kippurasarvi – Lemin 
särä 

Tuhat vuotisen 
perinteen mukaan 
valmistettua 
lammasta. Nimetty 
yhdeksi suomen 
seitsemästä ihmeestä. 

http://sarapirtti.fi/  
 
https://sarapirtti.fi/?lang=en&page=hom
e  

 Tasting trip to nature Metsäretkellä 
nautitaan suomen 
puhtaasta luonnosta 

https://www.varjola.com/en/activities/tas
ting-trip-to-nature  

https://www.tamperrada.fi/
https://villahepolahti.com/fi/virkistys/ympari-vuoden/ruokaretki-kylaan/
https://villahepolahti.com/fi/virkistys/ympari-vuoden/ruokaretki-kylaan/
https://villahepolahti.com/en/activities/summer-activities/culinary-tour-of-the-village/
https://villahepolahti.com/en/activities/summer-activities/culinary-tour-of-the-village/
https://villahepolahti.com/en/activities/summer-activities/culinary-tour-of-the-village/
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages/homestay-in-orivesi-finland
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages/homestay-in-orivesi-finland
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages/taste-of-finnish-nature
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages/taste-of-finnish-nature
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages?category=Culture+%26+Food
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages?category=Culture+%26+Food
https://www.adventureapes.fi/adventure-packages?category=Culture+%26+Food
https://www.reissusiskot.fi/en/live-and-cook-like-a-local/
https://www.reissusiskot.fi/en/live-and-cook-like-a-local/
https://www.reissusiskot.fi/en/live-and-cook-like-a-local/
https://www.reissusiskot.fi/en/live-and-cook-like-a-local/
https://www.yourlocalhost.fi/live-like-a-local/
https://www.yourlocalhost.fi/live-like-a-local/
http://sarapirtti.fi/
https://sarapirtti.fi/?lang=en&page=home
https://sarapirtti.fi/?lang=en&page=home
https://www.varjola.com/en/activities/tasting-trip-to-nature
https://www.varjola.com/en/activities/tasting-trip-to-nature


 

ja sen tarjonnasta. 
Retkellä kerätään 
erilaisia luonnon 
antimia ja niitä 
hyödynnetään retken 
ruokailulla. Sis. 
nuotiolla valmistettu 
kolmen ruokalajin 
menu. 

 Activity Maker – 
Päivä 
muikunkalastajan 
mukana  

Ohjatun päivän aikana 
pääsee tutustumaan, 
kuinka muikkua 
pyydetään ja mistä 
kaikesta kalastajan 
päivä koostuu. Päivän 
päätteeksi maistetaan 
miltä päivän saalis 
maistuu.  

https://visitsavonlinna.fi/products/paiva-
muikun-kalastajan-mukana-
nuottauksessa-talvella/  
 
https://visitsavonlinna.fi/en/winter-
fishing/  

 Ideatoimisto Villisti 
luova – Rapolan 
muinaiset maut 

Johdatus Rapolan 
linnavuoren ja 
Voipaalan alueen 
muinaiseen 
maisemaan, entisajan 
elämään ja alueella 
kasvaviin villiyrtteihin. 
Kierroksen lopuksi 
tarjolla rautakaudella 
ja keskiajalla 
nautittuja ruokia ja 
juomia, joiden raaka-
aineet ovat kotoisin 
lähialueelta.  

https://www.villistiluova.fi/446139483  

 Sirkan torikahvila – 
Lörtsy workshop 

Lörtsy workshopissa 
lörtsy expertti kertoo 
lörtsyn historiaa, 
opettaa tekemään 
taikinan ja neuvoo, 
kuinka taikina 
kaulitaan, täytetään ja 
kuinka lörtsyt 
paistetaan. 
Omatekoiset lörtsyt 
nautitaan kahvin tai 
teen kanssa ja kotiin 
viemisiksi saat 
kunniakirjan 
osallistumisesta. 

https://visitsavonlinna.fi/products/lortsy-
workshop-lossiranta/  

    
Helsinki 
region 
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 Suomalaista 
elämäntapa 
elämyksiä 
matkailijoille. 

Useita kohteita - 
Ohjattu toiminta, 
jossa tutustutaan 
suomalaiseen 
elämäntapaan. 

http://cosyfinland.com/  
 

 Feel The Nature  
marja- ja sieniretket 
Nuuksion 
kansallispuistossa  

Ohjatut retket, joissa 
tutustutaan 
paikalliseen luontoon 
ja luonnon antimiin. 

https://feelthenature.fi/fi/marja-ja-
sieniretket-nuuksiossa/  
 
https://feelthenature.fi/en/berry-picking-
and-mushroom-hunting-in-nuuksio-
national-park/  
 

 Pick n´ bake - 
mustikkapiirakka 

Opastettua 
mustikanpoimintaa 
Nuuksion 
kansallispuistossa, 
joista leivotaan retken 
päätteeksi 
mustikkapiirakka. 

https://finlandnaturally.com/pick-n-bake-
nouki-ja-leivo/?lang=fi  
 
https://finlandnaturally.com/pick-n-bake/  

 Wine in the woods – 
elämystasting 
kansallispuistossa 

Viinitasting metsässä. 
Wine in the Woods on 
kahden tunnin 
tutkimusmatka 
maailmaan, jossa 
metsä ja viini 
kietoutuvat yhdeksi. 

https://finlandnaturally.com/wine-in-the-
woods/?lang=fi  
 
https://finlandnaturally.com/wine-in-the-
woods/  
 

 Plätty – nuotiolettuja 
kansallispuistossa 

Retki Nuuksion 
kansallispuistoon 
paistamaan lettuja 
nuotion äärelle. 

https://finlandnaturally.com/platty/?lang=
fi  
 
https://finlandnaturally.com/platty/  
 

 Taste of Wilderness -
illallinen 
kansallispuistossa 

5-ruokalajin villiruoka 
menu eräkokin 
valmistamana 
avotulella. 

https://finlandnaturally.com/taste-of-
wilderness/?lang=fi  
 
https://finlandnaturally.com/taste-of-
wilderness/  
 

 Premium-elämys 
Nuuksion Pohjoisella 
Portilla 

Elämykseen kuuluu 
Wine in the woods – 
viinitasting, Taste of 
Wilderness 
nuotioillallinen sekä 
yöpyminen Tentsile-
taivasteltassa. 

https://finlandnaturally.com/premium-
elamys-nuuksion-pohjoisella-
portilla/?lang=fi  
 
https://finlandnaturally.com/premium-
adventure-nuuksio/  

 Fiskars Village Slow 
Food Festival, 2022 

Fiskarsin 
lähiruokafestivaalit. 

https://www.fiskarsvillage.fi/tapahtuma/s
low-food-festival/  
 
https://www.fiskarsvillage.fi/en/event/slo
w-food-festival/  
 

 Yksityisretki 
Sipoonkorven 

Sisältää lounaan 
järvimaisemissa, 
vierailun Brunbergin 

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/yksityisretki-
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kansallispuistooon ja 
Vanhaan Porvooseen  

myymälässä sekä 
kahvihetken 
kahvilassa. 

kansallispuistoon-ja-vanhaan-
porvooseen-0  
 
https://www.myhelsinki.fi/see-and-
do/activities/private-national-park-and-
old-porvoo-tour-0  
 

 Helsinki Citycopter 
Helsinki 360 Tour - 
Fly, Dine & Sail 

Koe Helsinki ja sen 
ympäröivä saaristo 25 
minuutin upealla 
helikopterilennolla. 
Laskeudu saaristoon 
ja nauti huippukokin 
tekemästä illallisesta 
ja purjehdi takaisin 
keskustaan katsellen 
auringonlaskua. 

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/fly-dine-ja-sail-nauti-
luonnosta-helikopterilennolla-
saaristossa-ja-merell%C3%A4  
 
https://www.myhelsinki.fi/see-and-
do/activities/fly-dine-and-sail  
 

 Redrib Cottage Locals 
Experience 

Koe Helsingin saaristo 
Rib veneellä ja vieraile 
paikallisen perheen 
mökillä. Isäntäperhe 
kertoo historiasta, 
mökkielämästä, 
alueesta ja 
kalastuksesta. Sisältää 
opastetun 
luontopolun sekä 
saaristolaislounaan.   

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/redrib-cottage-locals-
experience  
 
https://www.myhelsinki.fi/see-and-
do/activities/redrib-cottage-locals-
experience  
 
https://redrib.fi/fi/experience-fi-
cottage.html  

 Taiga Times – Retki 
metsän omaan 
keittiöön.  

Opastettu metsäretki 
Nuuksioon, jossa 
tutustutaan metsässä 
kasvaviin villiyrtteihin, 
marjoihin ja sieniin. 
Sisältää sesongin 
mukaisen lounaan 
luonnossa.  

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/retki-mets%C3%A4n-
omaan-keitti%C3%B6%C3%B6n  
 
https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/retki-mets%C3%A4n-
omaan-keitti%C3%B6%C3%B6n  
 
https://www.myhelsinki.fi/see-and-
do/activities/the-cellar-in-the-forest  
 

 Taiga Times – Sienien 
metsästysretki 

Opastettu sieniretki 
Liesjärven 
kansallispuistossa. 
Sisältää lounaan 
nuotiolla. 

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe/aktiviteetit/sienien-
mets%C3%A4stysretki  
 
https://www.myhelsinki.fi/see-and-
do/activities/mushroom-hunting  
 
https://taigatimes.com/mushroom-
hunting/  

 Taiga Times – 
Virkistävä 
marjanpoimintaretki 
kansallispuistoon  

Opastettu 
marjanpoimintaretki 
Liesjärven 
kansallispuistossa. 
Sisältää lounaan.  

https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-
koe/aktiviteetit/virkist%C3%A4v%C3%A
4-marjanpoimintaretki-kansallispuistoon  
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https://taigatimes.com/berry-picking-
tour-helsinki/  
 

 Foodie Tour in 
Porvoo 

Tutustuminen 
opastetusti alueen 
ruokakulttuuriin, 
paikallisiin ruokiin 
sekä ruokaperinteisiin 
ennen ja nyt.  

https://www.doerz.com/porvoo/foodie-
tour-in-porvoo?list_id=27  

 Grannie bakes tales Opastettua leivontaa 
esim. korvapuustit 
/karjalanpiirakat, 
jonka ohella pääsee 
kuulemaan 
kertomusta vuoden 
1919–1932 alkoholin 
kieltolaista.  

https://www.doerz.com/lovisa/grannie-
bakes-tales?list_id=27  

 Smaku Porvoo Ruokatapahtuma 
Smaku kokoaa 
vuosittain paikalliset 
ravintolat ja kahvilat 
saman katon alle. 
Tapahtuman aikana 
on mahdollisuus 
kierrellä 
maistelemassa 
ravintoloiden ja 
kahviloiden herkullisia 
Smakuannoksia. 

https://smakufestivals.com/smaku-
porvoo-2021/  

 Haikon Kartano – 
Kartanon ravintola  

 https://www.haikko.fi/ravintolat/kartanon-
ravintola  
 
https://www.haikko.fi/en/restaurants  
 

 Suomalainen 
kotiaaminen Lohjalla 

Aito suomalainen 
aamiainen oppaan 
kotona.  

https://fi.doerz.com/lohja/brunch-wit-
local?list_id=198  

 Kolmen kahvilan 
kierros Lohjalla 

Kävelykierros, jossa 
tutustutaan 
lohjalaiseen 
kahvilakulttuuriin ja 
alueen historiaan. 
Vierailu kolmessa 
kahvilassa, jossa myös 
maistellaan 
kahviloiden 
erikoisuuksia.  

https://fi.doerz.com/lohja/lohja-
cafes?list_id=198  

 Mustion Linna – 
Kamariherran kalaasi 

Hjalmar Linderin 
juhlaillallinen Mustion 
Linnassa 17. 
marraskuuta 1904. 

https://www.mustionlinna.fi/fi/ravintola/k
amariherran-kalaasit  
 
https://www.mustionlinna.fi/en/restauran
t/chamberlain-s-feast 
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Menu perustuu 1904 
Mustion Linnassa 
nautittuun illalliseen, 
jonka menukortti 
yllättäen löytyi 
Mustion Linnan 
vintiltä. 

 

 Mustion Linnan 
Kulinaarinen 
Akatemia - 
kokkauskurssit 

Opastettu 
kokkauskurssi, jonka 
sisältö vaihtelee 
sesonkien raaka-
aineiden mukaan.  

https://www.mustionlinna.fi/fi/ravintola/k
ulinaarinen-akatemia  
 
https://www.mustionlinna.fi/en/restauran
t/culinary-academy 
 

 EK Events – Lohja 
Undergrounds 
kierros 

Opastetulla 
kierroksella 
tutustutaan Lohjan 
historiaan sekä 
nautitaan lohjalaisia 
makuja This Is Lohja -
menun muodossa. 

https://ekevent.johku.com/fi_FI/paivaretk
et-ja-kierrokset/lohja-undergrounds  

 Metsäravintola Nielu  https://www.nielu.fi/  
 

 Nuuksion Taika – 
Wäinölän pidot 

Kolme erilaista 
ohjelmallista 
ruokailua. Valittavissa 
Kalevala pidot 
muinaiseen tapaan, 
Viikinkipidot 
rautakauden tapaan ja 
Talonpoikaispidot 
1900-luvun tapaan. 

https://www.nuuksiontaika.fi/wainola/pid
ot/  

 Ravintola Nokka  Innovatiivista ruokaa 
sesongin parhaista 
raaka-aineista. 

https://nokkahelsinki.fi/  
 
https://nokkahelsinki.fi/  
 

 Team Kitchen – 
Finnish food and 
food culture hands 
on cooking classes 

Suomalaisia 
perinneruokia 
ohjatuilla 
kokkauskursseilla. 

https://www.teamkitchen.fi/en/handson-
cooking-classes  

 Tuusulanjärven 
matkaily ry – Ruokaa 
läheltä 
lähiruokatapahtuma 

 https://www.visittuusulanjarvi.fi/tapahtu
mat/vuosittaiset-
tapahtumat/ruokaa_lahelta/  

 Malmgårdin panimon 
panimovierailut 

 https://malmgardinpanimo.fi/  
 
https://malmgardinpanimo.fi/en/home/  
 

 Heathers Helsinki – 
Fork in Hand Tour 

Noin 5 tunnin 
ruokakävely 
Helsingissä, jossa 
pysähdytään useassa 
paikassa syömässä 

http://heathershelsinki.com/  
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sekä tutustutaan 
kaupunkiin. 

 Ravintola Olo  https://olo-ravintola.fi/?cn-reloaded=1  
 
https://olo-ravintola.fi/en/  
 

    
Saaristo 
ja 
rannikko 

   

 Kyrö Distillery 
tilsaamokierros 

 https://visit.kyrodistillery.com/fi/tislaamo
kierros/  
 
https://visit.kyrodistillery.com/distillery-
tour/  
 

 Kyrö Distillery 
viskitasting 

 https://visit.kyrodistillery.com/fi/tasting/  
 
https://visit.kyrodistillery.com/tasting/  
 

 Kyrö Distillery 
illallinen 

Lähiruoka illallinen, 
tislaamokierros sekä 
tasting.  

https://kyrodistillery.com/fi/vieraile/illallis
paketti/  
 
https://kyrodistillery.com/visit/dinner-
package/  
 

 Skördefesten - 
Sadonkorjuujuhla 

 https://skordefest.ax/fi/  
 
https://skordefest.ax/en/  
 

 Kotakokkauskurssi 
Vihiluodon kodalla 

Ohjattua ruoan 
valmistusta kodassa 
avotulella. 

https://fi.doerz.com/oulu/kotakokkauskur
ssi-vihiluodossa?list_id=113  

 Koe elämää Langin 
kauppahuoneella 

Opastettu. Tarinoita 
1800-luvun Raahesta 
Langin 
Kauppahuoneella. 

https://fi.doerz.com/raahe/langinkauppa
huone?list_id=113  
 
https://www.doerz.com/raahe/langinkau
ppahuone?list_id=113  
 

 Langin kauppahuone 
- Keisari Aleksanteri I 
mysteeri-illallinen 
 

Mysteeri-illallisen 
juoni rakentuu aidon 
tarinan ympärille, sillä 
keisari Aleksanteri I 
pelkäsi salamurhaajaa 
vieraillessaan 
Raahessa 2.9.1819. 
Illan aikana tarjoillaan 
historiallinen menu, 
joka on koottu 
aikakauden herkuista 
lähialueen raaka-
aineita käyttäen. 

https://www.langinkauppahuone.fi/elamy
s/keisari-aleksanteri-i-mysteeri-illallinen/  
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 Hailuodon panimo 
kierros 

Tutustu Suomen 
ensimmäiseen 
luomupanimoon. 

https://fi.doerz.com/hailuoto/brewery-
tour?list_id=113  
 
https://www.doerz.com/hailuoto/brewery
-tour?list_id=113  
 

 Perinteinen 
suomalainen 
saunailta ja 
paikallista ruokaa 

 https://fi.doerz.com/liminka/tradition-
sauna-local-food?list_id=113  

 Yllätyksellinen 
lähiruokaseikkailu 
Närpiössä 

Paikalliset tuottajat 
ovat asettaneet 
lähiruokakioskeja 
teiden varsille pienen 
matkan päähän 
toisistaan, samalla voi 
tutustua alueeseen 
jalan, autolla tai 
pyörällä. 

https://www.vaasa.fi/koe-ja-
nae/tarinoita-vaasan-seudulta/narpio-
on-ruokashoppailijan-paratiisi/  
 
https://www.vaasa.fi/en/see-and-
experience/stories-from-the-vaasa-
region/narpes-is-paradise-for-a-food-
enthusiast/  

 Sundom Wine – 
Viinimatkalle 
Sundomiin 

Vierailu paikallisella 
viinitilalla. 

http://www.sundomwine.fi/181666376  

 Pienpanimokierros - 
Pori 

Kierroksella vieraillaan 
kolmessa 
pienpanimossa. 

https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-
ja-aktiviteetit/pienpanimokierros  

 Sienitasting-retki Tutustuminen sieniin 
luonnossa. Opastettu. 
Sisältää 
nokipannukahvit ja 
makkaraa nuotiolla. 

https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-
ja-
aktiviteetit/wildnordicnature/sienitasting-
retki  

 Food walk Turku  Food Walk on Visit 
Turun ja 
yhteistyökumppaneid
en räätälöimä 
herkkusuiden 
suosikkikierros, jossa 
saa valita kymmenen 
upean ravintolan 
joukosta viisi 
mieluisinta, joissa 
käydä syömässä. 

https://kissmyturku.fi/turun-maistuvin-
kierros-food-walk  
 
https://kissmyturku.com/  
 

 Neitsytperuna-
festivaali 
 

Neitsytperuna-
festivaalin tavoitteena 
on nostaa 
suomalaisen 
varhaisperunan 
arvostusta ja 
kiinnittää huomiota 
siihen, että 
varhaisperuna on 
arkisuudestaan 
huolimatta 

https://www.neitsytperunafestivaali.fi/  

https://fi.doerz.com/hailuoto/brewery-tour?list_id=113
https://fi.doerz.com/hailuoto/brewery-tour?list_id=113
https://www.doerz.com/hailuoto/brewery-tour?list_id=113
https://www.doerz.com/hailuoto/brewery-tour?list_id=113
https://fi.doerz.com/liminka/tradition-sauna-local-food?list_id=113
https://fi.doerz.com/liminka/tradition-sauna-local-food?list_id=113
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/tarinoita-vaasan-seudulta/narpio-on-ruokashoppailijan-paratiisi/
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/tarinoita-vaasan-seudulta/narpio-on-ruokashoppailijan-paratiisi/
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/tarinoita-vaasan-seudulta/narpio-on-ruokashoppailijan-paratiisi/
https://www.vaasa.fi/en/see-and-experience/stories-from-the-vaasa-region/narpes-is-paradise-for-a-food-enthusiast/
https://www.vaasa.fi/en/see-and-experience/stories-from-the-vaasa-region/narpes-is-paradise-for-a-food-enthusiast/
https://www.vaasa.fi/en/see-and-experience/stories-from-the-vaasa-region/narpes-is-paradise-for-a-food-enthusiast/
https://www.vaasa.fi/en/see-and-experience/stories-from-the-vaasa-region/narpes-is-paradise-for-a-food-enthusiast/
http://www.sundomwine.fi/181666376
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/pienpanimokierros
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/pienpanimokierros
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/wildnordicnature/sienitasting-retki
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/wildnordicnature/sienitasting-retki
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/wildnordicnature/sienitasting-retki
https://shop.visitpori.fi/fi_FI/elamykset-ja-aktiviteetit/wildnordicnature/sienitasting-retki
https://kissmyturku.fi/turun-maistuvin-kierros-food-walk
https://kissmyturku.fi/turun-maistuvin-kierros-food-walk
https://kissmyturku.com/
https://www.neitsytperunafestivaali.fi/


 

ainutlaatuinen 
gastronominen 
erikoisuus. 

 Vegånia – 
vegaaninen 
katuruokatapahtuma  

 https://vegania.fi/  
 
https://vegania.fi/english  
 

 Ahlströmin ruukit – 
Kulttuuria ja 
kulinarismia 

Kulttuuria ja 
kulinarismia -paketti 
tarjoaa elämyksiä 
ruoan ja kulttuurin 
ystäville. 

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormark
ku/sesongit/ruukin-kesa  

 Elämys Ämmi Oy – 
Ämmin lähiruokaa 
kaikille aisteille 

 https://www.ammila.fi/index.html#L%C3
%A4hiruoka  
 
https://www.ammila.fi/in-english.html  
 

 Herrankukkaro Oy – 
Tapani Löfvingin 
ruokaretki 

Erikoislaatuinen 
ruokaseikkailu 
saaristosissien 
aikakaudelle. 
Ryhmille. 

https://www.herrankukkaro.fi/virkistys/su
osituimmat-virkistyspaketit/tapani-
lofvingin-ruokaretki  

 Smeds Gunnel 
Englund – Saariston 
makuelämys 

Opastettu retki 
luonnon helmaan. 
Tämä makuseikkailu 
sopii aikuisille ja 
nuorille aikuisille. 
Tietoa metsästä, 
luonnosta, viljelystä ja 
riistanhoidosta 
levollisessa ja 
rauhallisessa 
ympäristössä.  

https://www.smedsgunnel.fi/fi/program/s
aariston-makuja-pellingissa/  

 Törmälän tila – 
Iltajuhla trokareiden 
tapaan 
elämysillallinen 

Iltajuhla trokareiden 
tapaan sijoittuu 
Suomen kieltolakiajan 
keskivaiheille vuoteen 
1925. 

https://www.tormalantila.fi/ohjelmapalvel
ut-2/  

 Åland expeditions Ab 
Oy – Axgan 
ruokamatka 

Tutustuminen 
Ahvenanmaan 
paikallisiin makuihin. 

https://www.alandexpeditions.ax/axgan-
ruokamatka  

 Smakbyns Krog Åland   https://smakbyn.ax/fi/ravintola/  
 
https://smakbyn.ax/en/restaurant/  
 

 Outdooractive – 
Herkullista 
lähiruokaa rannikolta 

Kiertomatkareitti 
Hamina-Vaasa. 

https://www.outdooractive.com/fi/route/
maisemareitti/suomen-
rannikkoalue/herkullista-laehiruokaa-
rannikolta-kiertomatkareitti-hamina-
vaasa/33948136/  
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https://www.outdooractive.com/en/route/
scenic-route/archipelago/local-
delicacies-in-coastal-finland-touring-
route-hamina-
vaasa/33948136/?i=33948136  
 

 Aholafarm - 
Metsäretket 

Opastettu metsäretki 
ja lounas nuotiolla.  

https://www.aholafarm.fi/ohjelmapalvelut
/metsaretket/  

 Aholafarm – Real 
Finnish Local Food & 
Lähi- ja riistalounaat 

 https://www.aholafarm.fi/ateriapalvelut/  

    
Lappi    
 Kotitie B&B majoitu 

suomalaiseen kotiin 
ja koe suomalainen 
elämäntyyli 

Majoitu suomalaiseen 
kotiin ja koe 
suomalainen 
elämäntyyli kuten 
ruokaperinteitä 
paikallisista raaka-
aineista, 
villiyrttiretkiä, 
kalastusta tai talvisin 
pilkkimistä. 

https://www.bb-kotitie.com/en/  

 Mummola travels - 
majoitu 
suomalaiseen kotiin 
ja koe suomalainen 
elämäntyyli 

Majoitu suomalaiseen 
kotiin ja koe 
suomalainen 
elämäntyyli, 
paikalliset aktiviteetit 
kuten marjastus, 
suomalainen 
paikallinen ruoka ja 
ruokaperinteet osana 
elämystä. 

https://www.mummolatravels.com/  

 Päivä poromiehenä – 
Tarujen tunturit 
poromiehen silmin 

Talvi aktiviteetti. Koe 
poromiehen päivä 
saamelaisen 
poronhoitajan 
johdatuksella 
tutustuen samalla 
saamelaiseen 
kulttuuriin ja 
elämäntapaan. 

https://arcticlandadventure.com/paiva-
poromiehena/  
 
https://arcticlandadventure.com/en/reind
eer-herder/  
 

 Illallinen porotilalla Lappilainen kolmen 
ruokalajin illallinen 
saamelaisessa 
kodassa. 

https://arcticlandadventure.com/illallinen
-porotilalla/  
 
https://arcticlandadventure.com/en/arcti
c-dinner/  
 

 Pohjolan pirtti – 
Päivä paikallisena 

Vierailu 100 vuotta 
vanhassa 
maalaispirtissä, jossa 
tutustutaan mm. 

https://www.pohjolanpirtti.fi/el%C3%A4
mykset  
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saamelaisten elämään 
ja leivotaan perinne 
leivonnaisia. 

https://www.pohjolanpirtti.fi/el%C3%A4
mykset?lang=en  
 

 Lapland safaris 
Luosto - Kotaillallinen 

Idyllinen kotaillallinen 
keskellä talvista 
metsää.  

https://www.laplandsafaris.com/fi/aktivit
eetit/kotailta-luosto  
 
https://www.laplandsafaris.com/en  
 

 Lapland safaris 
Rovaniemi – Retki 
revontulten 
maailmaan  

Revontulibongausta, 
lämmintä juomaa ja 
poroburgereita. 

https://www.laplandsafaris.com/fi/aktivit
eetit/pohjoisen-taivaan-alla-
bussikuljetus-rovaniemi  
 
https://www.laplandsafaris.com/en  
 

 Lapland safaris 
Rovaniemi - 
Kotaillallinen 

Kolmen ruokalajin 
kotaillallinen 
perinteisessä 
lappilaisessa kodassa.  

https://www.laplandsafaris.com/fi/aktivit
eetit/kotaillallinen-ounasvaara-chalets-
rovaniemi  
 
https://www.laplandsafaris.com/en  
 

 Parpalandia – 
Ohjattua lohen 
pilkintää Lapissa 

Koe perinteinen 
suomalainen 
talviaktiviteetti. 
Kalastetun lohen voi 
savustaa paikan 
päällä.  

https://www.parpalandia.com/luonto-
safarit/lohien-pilkkiminen/?lang=fi  

 Parpalandia – AAVA: 
Lapin hiljaisin 
seikkailu  

Koe puhdas arktinen 
luonto oppaan 
johdolla ja kuuntele 
miltä hiljaisuus 
kuulostaa. Lisäksi 
tarinoita 
suomalaisuudesta 
sekä tikkupullan 
opettelua. 

https://www.parpalandia.com/luonto-
safarit/aava-lapin-hiljaisin-
seikkailu/?lang=fi  

 Ivalo Trek Lapland – 
Berry picking tour in 
to the forest and 
campfire 

Ohjattua 
marjanpoimintaa. 

https://www.inarisaariselka.fi/fi/activity/b
erry-picking-tour-into-the-forest-and-
camp-fire/ 
 

 Ravintola Aanaar Ravintola Aanaar 
toimii perinnehotelli 
Kultahovin yhteydessä 
Juutuanjoen äärellä 
Inarin kirkonkylässä. 
Aanaarin ruoan 
herkullisuus perustuu 
raaka-aineisiin, joiden 
hankinta alkaa 
keittiön takaovelta ja 
yltää Jäämerelle yli 
Saamenmaan. 

https://www.inarisaariselka.fi/fi/company/r
avintola-aanaar/  
 
https://www.inarisaariselka.fi/company/res
taurant-aanaar/  
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 Kota cooking Opastettu kodassa 
tapahtuva ruoan 
valmistus, 3 ruokalajin 
Wild Food -ateria. 
Ruokailun ohessa 
emännät kertovat 
tarinoita paikallisesta 
ruokakulttuurista sekä 
paikallisesta tavasta 
elää.  

https://www.ruka.fi/en/wildfood  
 
https://www.ikk.fi/ravintola/kotakokkaus/  

 Metsän aarteet yrtti-, 
marja-, tai sieniretki 

Ohjattua marjojen, 
villiyrttien ja sienien 
poimintaa.  

https://www.ruka.fi/villiruoka  

 Rukasafaris – Sauna 
tour  

Finnish sauna 
experience and Wild 
food dinner 

https://www.rukasafaris.fi/en/saunas/42-
wellbeing/648-saunatour-finnish-sauna-
experience-and-wild-food-dinner  
 

 Studioravintola 
Tundra 

 https://www.tundra.fi/  
 
https://www.tundra.fi/en/  
 

 Taivaanvalkea – 
Kammin 
poropeijaiset  

Lappilainen ruokajuhla 
avotulen äärellä. 

https://www.hulluporo.fi/ravintolat/kammi
n-poropeijaiset/  
 
https://www.hulluporo.fi/en/restaurants/r
estaurant-kammi/  
 

 GreenEscape Oy – 
Fell’s Tale a 
Midsummer Night’s 
Dream  

7 päivän retki Lapissa 
tutustuen alueeseen, 
historiaan ja 
elämäntyyliin. Retkellä 
pääsee kokemaan 
mm.Lapin yöttömät 
yöt, tutustumaan 
saamelaiseen 
kulttuuriin sekä 
kokemaan paikalliset 
maut kotaruokailun 
merkeissä.  Reitti: 
Rovaniemi – Pyhä 
Nattanen – Pyhä 
Luosto – Tankavaara – 
Lemmenjoki. 

https://greenescape.fi/greenescape-
package-details-europe/1105/0  

 Kukkolan vierastalot 
– Varrassiianpaisto 

Varrassiianpaisto on 
Kukkolankosken 
perinnettä 
parhaimmillaan.  

https://www.nordicsafaris.com/fi/localfoo
d  
 
https://www.nordicsafaris.com/localfood  
 

 Lapin luontolomat Oy 
– Kota dinner with 
joiku singer 

Tunnelmallinen 
illallinen kodassa 
valmistettuna 

https://www.lapinluontolomat.fi/en/kota-
restaurant-sauna-and-hot-tub/  
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paikallisen joiku 
laulajan esiintyessä. 

 Yrttiaitta Saarento - 
Laavuruokailu 

Laavulla valmistettu 
menu paikallisten 
tuottajien raaka-
aineista. 

https://www.yrttiaitta.fi/laavuruokailu  

 Lähiruokaa Lapin 
tapaan 

Kesä aktiviteetti. 
Oppaan johdatuksella 
raaka-aineiden 
keräämistä luonnosta 
sesongon mukaan. 
Ruoan valmistus tulilla 
itse keräämiä raaka-
aineita hyödyntäen.  

https://harriniva.fi/kesan-aktiviteetit/  
 
https://harriniva.fi/en/summer-fall/  

 Adventure Apes 
Kuusamo - 
Nuotiokokkausta 
luonnon rauhassa 

 https://www.adventureapes.fi/adventure-
packages/taste-of-finnish-nature  

 Safarille – Saunaan – 
Syömään  

Koko päivän kestävä 
aktiviteetti, joka alkaa 
kelkkasafarilla 
Kätkätunturilla. 
Safarin jälkeen luvassa 
on uintia avannossa 
sekä saunomista. 
Päivä huipentuu 
paikallisia raaka-
aineita suosivaan 
illalliseen.  

https://immelkartano.fi/safarille/#.YX7QTxy
xU2x  
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