
UUSI VUOSI, VIELÄ SAMAT
HAASTEET..
VUOSI  2021  ON  ALKANUT  SAMANLAIS ILLA  HAASTEILLA
KUIN  VI IME  VUOSI

Haasteista huolimatta suomi-yhteisö yrittää kuitenkin pysyä hengissä

järjestämällä tapahtumia joko etänä netin kautta tai puistossa turvatoimia

noudattaen. Suomi-koulu jatkaa kevään koulukertoja puistossa, koska Nokia-

talolle ei päästä ennen kesää Koronan vuoksi.

Toivoa on kuitenkin jo näkyvissä rokoterintamalla. Toivottavasti rokotteen teho

pysyy ja sen saatavuus paranee, että pääsisimme lähemmäs normaalin

kaltaista elämää taas.. Vaikkakin edessä on varmasti se "uusi normaali" josta jo

kyllästykseenkin asti on kuultu. 

Positiivisuutta alkuvuoteen kuitenkin tuo jo pitenevät päivät kun pimeä saapuu

hieman myöhemmin joka päivä. Kyllä tästä kaikesta selvitään, kun yhteen

hiileen puhalletaan. Uusi vuosi tuokoon mukanaan parempia aikoja ja

muistoja! Pysykää terveinä!
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ON AIKA ALOITTAA UUSI
VUOSI JA VALMISTAUTUA
UUSIIN HAASTEISIIN, TULEE NE
SITTEN MISTÄPÄIN TAHANSA

PJ  LE ILA  JÄÄMURU

Tänä vaikeana aikana on tärkeää, että teemme yhdessä asioita vaikkakin

eri tavalla yhdessä kuin aikaisemmin. Nyt yhä enenevässä määrin eri

nettiyhteyksien avulla, mutta silti toisiamme nähden ja katsekontaktit

luoden.  Yhteisöllisyys ja sen myötä yhteistyö on tärkeintä tässä

maailmantilanteessa, emme saa jättää ketään yksin. 

Suomi-koulu täyttää tänä vuonna 30-vuotta. Tämä on pitkä aika

vieraalla maalla. Maailma on muuttunut ja ihmisten toiveet sekä tarpeet

vaihtelevat vuosi vuodelta yhä enemmän. Dallasissa yhteisöllisyyttä on

rakennettu taiten ja suurella sydämellä. Ensin tuli suomikoulu, sitten

kirkko sekä naisten yhdistys, nykyisin nimeltään Dallasin Daamit, parin

vuoden päästä näistä perustettiin Lucky Bounce golf-seura ja sitten FABG

business-kilta. Näiden oheen kehittyi myös pienempiä ryhmiä

moottoripyöräilijöille, bändiläisille/soittajille, kuorolaisille, metsästäjille, jne.

Kaikille on löytynyt jotain, ja perheiden oli helppo päästä heti mukaan

Suomi-yhteisön toimintaan. Sosiaalisen median kautta löytyi vielä erilaisia

pienryhmiä  mm. elokuvaryhmää, juoksuryhmää, jne. Yhteisöllisyys ei
tule kuitenkaan ihan noin vain mitään tekemättä, tai sen toimintaa
ylläpitämättä. Tämän olemme me myös täällä Dallasissa huomanneet,

osa ryhmistä käy eloonjäämiskamppailua ja osan toiminta on hiipunut

ja/tai loppunut kokonaan.  Vaatii vahvoja vetäjiä ja jaksamista ylläpitää

porukkaa kasassa/koossa tapahtumasta toiseen. Kaikkeen toimintaa

kuuluu laskut ja nousut, ja mitä ihmeellisimpiä esteitä, kuten tämä iso

kammotus, korona! Suunnattoman suuri huoli ja paha olo omaisista,

läheisistä, ystävistä, naapureista ja ihan koko maailman tilanteesta tuntuu

vievän loputkin voimavarat monilta ryhmän vetovastuussa olevilta

hallituksen jäseniltä. Välillä tuntuu valo kajastavan ja jälleen kohta

olemme ihan pimeässä tunnelissa.

Jotta voisimme jatkaa ja meille tulisi lisää vuosia toimintaamme,
tarvitsemme teitä mukaan tähän yhteiseen projektiin eli Suomi-
yhteisön ylläpitämiseen ja vahvistamiseen Dallasin alueella. Tulethan
mukaan eri toimintoihimme, tutustut mukaviin ja tosi ihaniin ihmisiin,

sekä olet sitten tulevaisuudessa uusien tulijoiden innokas 'auttaja'! 

 Suomi-koulukin kuuluu Suomi-yhteisöön, missä meitä yhdistää suomen

kieli, suomalaisuus ja sen erilainen kulttuuri ja toimintatavat erilaisiin

elämäntilanteisiin sekä -tapahtumiin. Teemme tärkeää työtä kaikkien

eteen oli maailman tilanne mikä tahansa, sillä maailma on 'käsissämme',

tehdään siitä parempi, kaikille mieluinen ja elettävän hyvä. Meidän

vanhempien ihmisten pitää ottaa siitä vastuu!

Tänä  vaikeana  aikana  on  tärkeää ,  että

teemme  yhdessä  asioita  vaikkakin  eri  tavalla

yhdessä  kuin  aikaisemmin .  Nyt  yhä

enenevässä  määrin  eri  nettiyhteyksien  avulla ,

mutta  silti  toisiamme  nähden  ja

katsekontaktit  luoden .  

Olisitko sinä halukas vaikuttamaan koulumme
asioiden hoidossa tai hoitoon? Saisit hyvää

kokemusta järjestötoiminnasta vieraassa maassa,

vapaaehtoistyökokemusta lasten asioiden

hoitajana, mukavia yhdessäolonhetkiä eri ikäisten

koululaisten ja heidän vanhempien kanssa sekä

paljon muuta kivaa.  Webbi sivuiltamme

www.suomi-koulu.com  löydät koko Suomi-

yhteisön tiedotteita missä mennään ja mitä

alueella tapahtuu. Lisäksi pääset siellä lukemaan

kaikki ennen ilmestyneet suomi-lehdet, joiden

kautta pääset fiilistelemään mitä kaikkea ja

milloin olemme tehneet, ja ketkä ovat olleet

tekijöitä. Sieltä löytyy myös muistoja yhteisistä

isoista projekteista eri yhteisön kanssa monen

vuoden ajalta, mukavia yhdessäolonhetkiä. 

 Käykää muistelemassa ja uudet tutustumassa

täällä tapahtuviin Suomi-yhteisön toimintoihin.

Toivotan vielä kerran kaikille oikein hyvää

alkanutta tätä uutta vuotta, luodaan jälleen uusia 

 muistoja lapsille, vanhemmille, tekijöille, koko

Suomi- ‐yhteisölle! Ollaan yhtä ja näytetään

suomalainen sisu ja yhteenkuuluvuus! 

Ollaan avoimia yhteiselle tekemiselle!
Yhteistyö, siinä on voimaa ja hauskuutta!          

KLIKKAA 

MUA

https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
https://www.suomi-koulu.com/
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Suomi-koulun uutisia
Tervetuloa kaikille kevätlukukauteen ja

toivon että kaikilla oli hyvä talviloma.

Ensimmäinen koulukertta oli 16.1 Andy

Brown Puistossa. Aloitimme käymällä

läpi talveen liittyviä sanoja, kuten lumi,

sukset ja pipo. Teimme tehtävän jossa

lapsien piti sovitella sanoja talvisiin

kuviin ja sitten harjoitimme sanojen

kirjoittamista. 

Seuraavaksi aloitimme lämmittelyllä 

 “Pää, Olkapää, Peppu, Polvet, Varpaat”

laulun tahdissa, vedimme auton

rengasta narulla ja harjoittelimme

hiihtämistä itsetehdyillä suksilla.

Lopuksi harjoittelimme lumipallojen

heittämistä minkä päätimme lumipallo

sotaan. Lapsilla näytti olevan hauskaa ja

jotkut aikuisista myöskin liittyvät

mukaan. 

.               Katso video lumisesta riemusta.

https://youtu.be/2u0yDtF-WkA
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Satoja, laadukkaita kuvakirjoja
älylaitteessasi. Lukulumo on
varhaiskasvatukseen suunnattu sovellus,
joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja
suomeksi ääneen luettuina.
Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
kuunnella suurta osaa kirjoista myös
kymmenillä eri kielillä.
Kirjakaverit Luku ja Lumo tuovat tarinoiden
taian varhaiskasvatukseen – kokeile
maksutta!

Lukulumo yhdistää tekstin, kuvan ja äänen.
Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen on yksi
varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lukulumon
alati kasvava kirjavalikoima antaa tähän tehtävään
hyvät edellytykset.

Lukulumon avulla voitte lukea, katsoa ja kuunnella
kirjoja: sovellus yhdistää e-kirjan ja äänikirjan. Selaa
sivuja, kuuntelee ääniraitaa tai vaimenna se ja lue
itse, zoomaa kuvituksen upeisiin yksityiskohtiin. Lue
yhdessä tai erikseen – tabletilta, kännykästä tai
heijastettuna suurelle näytölle.

Lukulumon kirjat on valittu niiden kirjallisen ja
taiteellisen arvon takia, varhaiskasvatussuunnitelman
perusteita silmällä pitäen, tiettyä ikäryhmää ajatellen
tai käyttäjiltä tulleiden toiveiden perusteella. Erilaiset
teemat ja kysymyksenasettelut innostavat ja
herättävät lukuinnon – niin lapsissa kuin aikuisissakin.

Uusi keino suomen kielen opiskeluun

LUKULUMO

KLIKKAA LINKKEJÄ

NEW
RESOURCE
TO LEARN
FINNISH

Suomi-koulu
La 30.1 klo 11.11

Andy Brown puisto, Coppell, tx

Aiheena taide ja ystävän-
päiväkorttien teko

Andy Brown park EastAndy Brown park East
260 Parkway Blvd, Coppell,260 Parkway Blvd, Coppell,  

TX 75019TX 75019
  

KAIKKI 

MUKAAN!

https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
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Kuukauden
kysymys

Opi lisää
suomen kieltä

Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä

tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä

Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto

netistä alla olevista linkeistä!

INTERACTIVE GAME
FOR LEARNINGFINNISH!

Jos 200 000 koronavirusta olisi ihan
vierekkäin, voisiko ne nähdä? Miltä

ne näyttäisivät?
 

TÄMÄNHETKISEN koronavirus epidemian
aiheuttavat virukset ovat läpimitaltaan 60–140
nanometriä. Yksi nanometri on millimetrin
miljoonasosa. Koronavirukset voi nähdä hyvin
pienien yksityiskohtien havaitsemiseen
kehitetyllä elektronimikroskoopilla. Virukset
muistuttavat palloja, joiden pintaan on
työnnetty neilikankukkia. Jos 200 000
koronavirusta laittaisi vierekkäin, siitä tulisi
yhteensä noin kaksi senttimetriä pitkä rivi. Rivi
olisi kuitenkin liian kapea, jotta sen voisi
paljaalla silmällä havaita. Paljain silmin voi
nähdä esimerkiksi hiuksia, jotka ovat
ohuimmillaan 0,017 millimetriä leveitä, tai
jopa hämähäkin seittiä, joka on
paksuudeltaan 0,0025–0,004 millimetriä. Jos
kahden senttimetrin pituisen koronavirusrivin
pätkisi 0,0025 millimetrin pätkiin ja latoisi ne
pikkuruiseen laatikkoon, kasan voisi juuri ja
juuri nähdä pienenpienenä pisteenä.

Laatikossa olisi tällöin vierekkäin 40 pätkää ja
25 kerrosta. Kerroksia olisi tärkeää olla monta,

sillä pikkuruisia viruksia voisi nähdä vasta, kun
niitä olisi lukuisia yhdessä ryppäässä. Värejä ei
erottuisi. Virukset ovat kuitenkin niin pieniä,

ettei niitä pysty käsittelemään yksittäin. Niiden
riviin laittaminen onkin todellisuudessa
mahdotonta.

Per Saris 
Mikrobiologian professori
Helsingin yliopisto

http://www.suomi-koulu.com/
http://www.lukimat.fi/etusivu
http://www.lukimat.fi/etusivu
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ekapeli.EkapeliAlku&hl=en_US
https://apps.apple.com/fi/app/ekapeli-alku/id975136517?l=fi


Kuukauden sana

Kuukauden loru

Kuukauden

vitsi

Rakenna 

sanoja

SUOMALAINEN, RUOTSALAINEN JA
NORJALAINEN HAAKSIRIKOSSA

Suomalainen, ruotsalainen ja
norjalainen olivat haaksirikkoutuneet
saarelle. Heillä ei ollut mitään
apuvälinettä, mikä olisi auttanut heidät
pois saarelta. Yhtäkkiä heidän eteensä
ilmestyi haltija, joka sanoi: ”Saatte kaikki
yhden toiveen”. Norjalainen toivoi, että
lentokone tulisi ja veisi hänet pois.
Suomalainen toivoi, että helikopteri
tulisi hakemaan hänet.

Kun norjalainen ja suomalainen olivat
poissa, ruotsalaisesta tuntui
yksinäiseltää ja hän toivoi, että
norjalainen ja suomalainen tulisivat
takaisin.

Interaktiiviset linkit

PUUHANURKKA

Väritä minut

Sanojen alkuäänteet 1

Sanojen alkuäänteet 2

Kielen opiskeluun

LU-MI-PAL-LO

LUMIUKKO PIHAMAALLE

Lumiukko pihamaalle

suojasäällä tuli,

pakkaskauden rehvasteli,

lämpimällä suli.

http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_1
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Sanojen_alku%C3%A4%C3%A4nteet_2


Kirjaston ja puodin
kuulumiset

Uuden vuoden alkajaisiksi Suomi-koulun
puoti on laittanut karkkeja alennusmyyntiin.

Oheisessa kuvassa on esillä tämänhetkiset
tarjouskategoriamme tuotteet. Suurin osa
näistä tuotteista ei ole tarjouksessa sen
takia, että olisivat ohittaneet parasta ennen -

päivämääräänsä, vaan lähinnä suuren
varastomäärän vuoksi. Väliaikainen kirjastomme toimii, puodin

lailla, Ninan kotoa käsin. Meillä on runsaasti
lainattavaa lukemista sekä aikuisille, että
lapsille. Kirjojen lisäksi lainattavana on
myös suomenkielisiä aikakauslehtiä.

Uutuutena kirjasto on tilannut lapsille ja
lastenmielisille Aku Ankan, sekä Gloria ja
Koti ja Keittiö -lehtien vuosikerrat. Voit
tiedustella näitä ja muuta lainamateriaalia
Ninalta esimerkiksi WhatsAppin kautta
(972-693 8782).

Vaikka puodin tuotevalikoima ei olekaan
runsaimmillaan juuri nyt, on meillä silti
noin 50 eri artikkelia myynnissä, eli
herkkuja pitäisi löytyä makuun kuin
makuun. Päivitämme karkkivarastoamme
saatavuuden ja kysynnän mukaan.

Tervetuloa verkkokauppaan ostoksille!

Kirjaston
Facebook sivut

tästä

T: Kirjaston väki

LINKKI PUOTIIN

https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/
https://www.facebook.com/suomikirjasto/?fref=ts
https://suomi-puoti.square.site/


My road trip to The Dakotas
and Minnesota
By Bryna Martin, 9 yrs

 

On our road trip to the Dakotas and Minnesota, we
made many memories in and out of the car. Even
though it took hours to get from one place to
another we still made lots of memories like when we
had hot cocoa it was amazing even with family. But
when we made it to the first hotel, we watched the
first wonder woman movie, and it was an awesome
movie. Once we made it to the other hotel, we got
ready for bed and we did tack in the slush that we
would get ready for bed. In the morning we went to
the car and we went to a gas station and we got
some more hot cocoa then after a while we made it
to the hotel, and we got to watch WW 84 and it still
was an awesome movie than we went to bed. Again,

in the morning we got up and went into the car and
after a while we made it to the cabin and after that it
was a normal day. Once we all woke up me and
Karita and mom we made a snowman and snow
angles but after that it was a normal day so after a
normal day we went to bed. So, when we woke up
we went in the car and we were on our way to ort
great-aunt’s and great-uncle’s house and when we
made it we went to bed and when we woke up we
hit the road and we made it home.

Road Trip to the Northern US
By Karita Matin, 15 yrs

 
During the winter, my family and I went on a road
trip. We did go up and see Mount Rushmore, but
the real highlight of the trip was going to Finland,

Minnesota. There they get snow very so often
however we don’t get that much living in Texas. Up
in the north there was loads of snow and tons of
snow-covered trees. In between the trip we went to
a heritage sight in Minot, North Dakota.  There we
saw a Finnish Sauna, Dala Horse, settlers’ houses,
and a carved wooden church.  With it being winter
the individual buildings were closed but we were
able to walk around and look in the windows. 
 Inside the gift shop they had some more carved
figures and souvenirs.  When we reached
Minnesota, we stayed in a cabin close to Lake
Superior, and my sister, mom, and I tried to make a
snowman. It wasn’t the right snow for it but we
made a sad looking one. Then we took a trip to the
small town of Finland. It is a small town with good
sized store that we went in to and looked around
for a little bit. They do have a heritage site that we
did a drive by of as well as we saw a statue of a man
which was made out of wood. Once that was over
the next day we left to go back home in Texas.



Pave Maijanen in Memoriam 
(1950-2021)

Pitkän muusikkouran tehnyt Pekka Juhani "Pave"

Maijanen on kuollut. Pave sairasti vaikeaa lihaksia ja
hermostoa rappeuttavaa ALS-tautia, johon hän
menehtyi viime lauantaina 70-vuotiaana. Pave
aloitti musiikkiuran jo 1960-luvulla ja esiintyi
vuosituhannen vaihteessa Mestarit areenalla-

kokoonpanossa yhdessä Kirkan, Hectorin ja Pepe
Willbergin kanssa. Pepeä lukuunottamatta Mestarit
esiintyivät myös Dallasin Suomalaisten iloksi
vuonna 2005 kauppakillan järjestämässä
itsenäisyyspäivän gaalassa.   

 
Kirka ja Hector vauhdissa DFW:n
Marriott-hotellissa  

 
Jääkiekon ystävät Pave Maijanen ja Jere
Lehtinen poseerasivat yhdessä vuoden
2005 gaalassa.  

Fostering cooperation between Finnish-related businesses, providing forum for the
exchange of information among the Members, and promoting business among
Finnish businesses and American companies since 2002.  www.fabg-dallas.com

http://www.fabg-dallas.com/


Consulate
General of
Finland in
New York

finlandia
foundation.

org

https://finlandiafoundation.org/education-webinars-01-19-21-2/
https://finlandabroad.fi/web/usa/consulate-general-new-york
https://finlandiafoundation.org/
https://finlandiafoundation.org/
https://finlandiafoundation.org/


Lisätietoja
Suomen

Suurlähtystön
FB sivulta

https://www.facebook.com/FinnEmbassyDC/posts/4308725699142982


KIRKKOUUTISIA
Seuraavan kerran kokoonnumme sunnuntaina,

helmikuun 7. päivänä viettämään Kynttilänpäivää. 

Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta

tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden

aikana kirkossa käytettävät kynttilät. Juhlan

raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen

temppeliin ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä

tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan

lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää

Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut

kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut

loistaa kansalleen Israelille.

Saarnaajana on pastori, TT Kirsi Stjerna. Mukana

ovat myös pastorit TT Veli-Matti Kärkkäinen ja TT

Jarmo Tarkki. Musiikista vastaa Seattlen kanttori

Maria Männistö.

Janakkalan Pyhän Laurin kirkko (1520)

Jumalanpalvelukset pidetään kuukauden

ensimmäisenä, toisena ja kolmantena sunnuntaina

klo 14.00 Dallasin aikaa. Ensimmäisen sunnuntain

jumalanpalvelukset ovat kaksikielisiä, toinen ja

kolmas sunnuntai ovat suomeksi. Rippikoulu

kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä

sunnuntaina ennen jumalanpalveluksia klo 12.30

Dallasin aikaa.

Suomikirkon sähköpostilistalle pääset alla olevan

linkin kautta. Zoom -kutsut lähetetään emaililla.

https://us7.list-manage.com/subscribe?

u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8c10

Lisätietoja saat pastori Jarmo Tarkilta:

Jarmo.tarkki@socalsynod.org

(805)350-1667

Sydämellisesti tervetuloa osallistumaan
Suomikirkon toimintaan!

Pastori Jarmo Tarkki

Kynttilänpäivän evankeliumiteksti on
Luukkaan evankeliumista (Lk. 2:22-33):

Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti

puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen

Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen

poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä

Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri,

”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.

    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi

oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä

Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei

kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran

Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun

Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä

lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti

Jumalaa ja sanoi:

      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,

      niin kuin olet luvannut.

      Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,

      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

      valon, joka koittaa pakanakansoille,

      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä

sanottiin.

https://us7.list-manage.com/subscribe?u=095d41cbf4fa5b92bde954b86&id=e6e06d8c10


OSTAMASSA TAI MYYMASSA, KYSY LISAA !  Asuntolainakorot

alhaalla!

Osta ensin uusi koti ja sen jälkeen myy nykyinen kotisi. Kysy lisää

uudesta lainavaihtoehdosta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helppo Banaanikakku: Doña Paulan Herkut…KOKEILE !

 

“Märät aineet”

2 kpl  kananmunaa  vatkaa haarukalla 

3 kpl kypsää banaania muusaa haarukalla

1/3 cup Canola öljyä

¼ cup Greek jogurt

“Kuivat aineet”

2 cup vehnäjauhoja

1  tl leivinjauhoja

1 tl soodaa

2 tl vaniljasokeria

¼ cup “Brown sugar”

½ tl suolaa

Työohje:

Yhdistä “kuivat aineet” keskenään. Sen jälkeen yhdistä “kuivat

aineet” “märkien aineiden” kanssa.

Voitele ja jauhota kakkuvuoka (suorakaiteen muotoinen). Kaada

seos kakkuvuokaan ja paista valmiiksi kuumennetussa

sähköuunissa 30-45 min, 375 F. Kokeile esim. hammastikulla etta

kakku on kypsä ennen kun otat kakun pois uunista. Jos taikinaa ei

tartu hammastikkuun, se on kypsa.  Anna jäähtyä ja kumoa kakku

tarjoilulautaselle. Koristele tomusokerilla halutessasi. Maistuu esim.

aamukahvilla, iltateellä.



KUUKAUDEN KUVAT
Anu Keskimaula


