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Lämmittely 

 

1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 

2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 

3. Mitä teet iltapäivällä? 

4. Mitä sinä syöt usein? 

5. Mitä sinä syöt aamulla / päivällä / illalla? 

6. Mikä on sinun lempiruoka? 

7. Mitä ruokaa inhoat? 

8. Millaista on suomalainen ruoka? 

9. Millaista on sinun kotimaan ruoka? 

10. Mitä ruokaa on vaikea saada Suomesta? 

 

Dialogit 

 

Kahvilassa 

 

Olet kahvilassa ja kahvi on sinun mielestäsi laihaa. Haluaisit uuden kupillisen kunnollista 

tummapaahtoista kahvia. Myyjä on vähän pulassa, koska heillä on vain Presidenttiä. 

 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (kerrot, että kahvi on sinun mielestäsi laihaa) 15 sek 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (pyydät vahvempaa kahvia) 20 sek 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (haluat pullan kaupanpäälle, koska kahvi on laihaa) 25 sek 

Myyjä:  **** 

Sinä: (myönnyt = sanot ”kyllä”) 10 sek 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (kiität) 10 sek 

Myyjä:  *** 

Sinä:  (olet iloinen, lopeta keskustelu) 15 sek 

 

MALLI Kahvilassa 
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Olet kahvilassa ja kahvi on sinun mielestäsi laihaa. Haluaisit uuden kupillisen kunnollista 

tummapaahtoista kahvia. Myyjä on vähän pulassa, koska heillä on vain Presidenttiä. 

 

Myyjä: Hei, maistuuko kahvi? 

Sinä:  No joo, mutta mielestäni tämä on kyllä tosi laihaa! 

Myyjä:  Ahaa! Voi voi, meillä ei ole muuta kahvia kuin Presidenttiä, mitäs nyt tehdään? 

Sinä:  Voisitko tehdä samaa, mutta vähän vahvempana? Minä olen tottunut tummaan  

  ja vahvaan kahviin. 

Myyjä:  No en oikein, koska me keitämme kahvia isoissa pannuissa ja tämä on ihan  

  tuoretta…. 

Sinä:  Hmmmph. No, ehkä minä sitten juon tämän, mutta voisinko saada pullan  

  kaupanpäälle, koska en ole oikein tyytyväinen nyt tähän kahviin. 

Myyjä:  No joo, sopisiko korvapuusti. Meillä on ihan tuoreita korvapuusteja. Voisin ehkä  

  antaa sinulle yhden lohdutukseksi. 

Sinä:  No joo, se sopii. 

Myyjä:  Tässä, ole hyvä! 

Sinä:  Kiitos! 

Myyjä:  Minä voisin kyllä sanoa kahvilan omistajalle, että asiakas toivoisi  

  tummapaahtoista kahvia. 

Sinä:  Kiitos, se olisi hyvä! Sitten voisin tulla toisenkin kerran tänne! 

 

A. Ruokakaupassa. Kysy myyjältä jotakin asiaa. 

B. Kahvilassa. Tilaa jotakin. 

C. Ravintolassa. Tilaa jotakin. 

D. Tee valitus ruokakaupassa, kahvilassa / ravintolassa 

E. Keskustelu ruokapöydässä. 

F. Keskustelu ruoan laittamisen aikana. 

G. Anna ohjeet lapselle / miehelle / vaimolle, kun hän menee ruokakauppaan. 

H. Keskustelu kylässä kahvilla. 

I. Keskustelu juhlissa. 
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Tilannetehtävät  

 

1. Olet kahvilassa ja tarjoilija tuo sinulle väärän annoksen. 

2. Olet kotona ja sinun ystävä soittaa ja pyytää sinua ravintolaan syömään. Sinulla on 

töitä ja sinun lapsi on sairas. 

3. Sinun ystävä soittaa ja pyytää sinua kastelemaan kukat hänen kotiin, koska hän on 

matkalla. Se sopii sinulle. 

4. Sinä pyydät miestä/vaimoa/lasta menemään kauppaan.  

5. Olet syömässä ystävän luona. Hän tarjoaa sinulle ruokaa, mutta se on ihan kylmää. 

6. Sinun ystävä tulee kylään ja keität hänelle kahvia. Huomaat, että sokeri on loppu ja 

sinun ystävä käyttää paljon sokeria. 

7. Sinä haluaisit tehdä italialaista ruokaa. Soitat italialaiselle ystävälle (joka puhuu 

suomea) ja kysyt reseptiä. 

8. Teet ruokaa. Se ei onnistunut. Sinä tarjoat pahaa ruokaa perheelle, koska ei ole aikaa 

mennä uudestaan kauppaan. 

9. Olet matkalla. Haluat syödä jotakin laktoositonta ja gluteiinitonta. 

10. Sinulla on kova jano. Kioski ja kauppa on kaukana. Sinun ystävällä on puoli pulloa 

vettä, mutta sinä vähän häpeät kysyä, saisitko vähän. Kysyt kuitenkin. 

11. Olet kaupan kassajonossa. Joku tulee sinun eteesi. Mitä sanot? 

12. Olet kadulla. Joku kysyy sinulta, missä on lähin otto-automaatti. Mitä sanot?   

13. Olet ostanut jotakin ruokaa (keksi itse minkä). Haluat palauttaa sen. Kerro,  milloin 

ostit tuotteen, miksi haluat palauttaa sen ja mitä haluat hyvitykseksi.   

14. Olet ravintolassa syömässä. Laskussa on mielestäsi virhe. Mitä sanot?   

15. Olet torilla. Joku yrittää varastaa sinun lompakon. Mitä sanot?   

16. Olet baarissa. Joku kaataa sinun juoman, eikä pyydä anteeksi. Mitä sanot? 

17. Joudut käymään vessassa kesken elokuvan. Kun palaat takaisin, joku istuu  sinun 

paikalla. Mitä sanot?   

18. Olet sopinut tapaamisen ravintolassa ystävän kanssa. Hän on yli puoli tuntia 

myöhässä, eikä pyydä anteeksi. Mitä sanot? 

19. Pyydä lasku ravintolassa. 

20. Maksa ruoka. Arvioi, millaista ruoka oli. Kiitä ruoasta kohteliaasti.  
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Mielipide 

A. Näin syöt oikein. 

B. Minusta dieetit ovat turhaa vouhotusta. 

 

Kertominen 

 

A. Pidä juhlapuhe ystävän syntymäpäivillä. 

B. Vastuullinen syöminen. Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun valitsee ruokaa kaupassa tai 

laittaa ruoka. Millaisia kulutustottumuksia suosittelet? 

 


