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DAMICO 

HANKINNAT

Hankintarengas yksityisille toimijoille

Damico Hankinnat on kilpailuttanut elintarvikkeet, 

pesuaineet ja-välineet, astiat sekä keittiö- ja pesulalaitteet 

asiakkaidensa puolesta.

Damico Hankinnat –sopimukseen kuuluu osto-ohjausta ja 

koulutusta.

Kesäkuun 2019 koulutus- ja verkostoitumistapahtuma 

järjestettiin Palvelutalo Wilhelmiinassa Helsingissä.

Tilaisuuden teema oli ILOA RUUASTA. 

Ruokailoa konkretisoitiin 1970-luvun ruokateemalla.

Palvelutalo Wilhelmiinan väki oli innolla mukana 

teemajärjestelyissä. Wilhelmiinan asiakkaat saavat 

nauttia 1970-luvun herkuista koko viikon ajan.



ERIKOISVIERAAMME 12.6.2019

MARKKU LUOLA

• Miten omassa työarjessani voisin välittää ilolla 

makutarinoita  ruuan makujen, tuoksujen, ilmeen ja 

läsnäolon kautta? Tavoitteena: YHTEINEN 

MONIAISTINEN MAKUHETKI

• ”Makumuotoilu on ruuan, visuaalisen ilmeen, 

palvelun ja kohtaamisten orkestroimista, yhtenäisen 

Makutarinan™ ja menun  suunnittelua sekä 

toteuttamista”. - Chef Luola 

MAARE KAUPPINEN

• Riittävä ravinnon saaminen on ihmisen kehon 

elossa pysymisen ehto. Syömiseen ja ruokaan liittyy 

paljon muutakin. Yksi ruoka tai syömistilanne voi 

tuoda muistoja ja sen myötä tunteita ja ajatuksia ja 

vaikuttaa vointiin ja toimintaan, myös mielen ei vain 

fysiologisen ravinnon kautta. Vaikutukset voivat olla 

yksilöllisiä.  Ruokailutilanne ja syöminen voivat 

vuorovaikutuksineen olla yllättävän suuressa 

merkityksessä hyvinvointiin. Miten järjestää 

ruokailu niin,  että se edistää hyvinvointia ja tuottaa 

iloa? 



MENU 12.6.2019

Metsästäjän leikkeitä ja 

rakuunaporkkanoita

Kasvikaalikääryleitä

Siskonmakkarasoppaa

Ananasrahkaa

***

KeikauskakkuaFood Inspirations Manager Pekka Kettunen Keskolta 

oli ideoimassa viikon

ruokalistaa ja toteuttamassa sitä Wilhelmiinan

henkilöstön tukena.



T
u

o
m

a
s
 V

o
lm

a
n

e
n

 k
e

r
t
o

i
 K

e
s
k

o
n

 k
u

u
lu

m
i
s
i
a

 j
a

 

k
a

t
s
a

h
d

e
t
t
i
i
n

 k
r

i
s
t
a

ll
i
p

a
ll

o
o

n

PalvelutaloWilhelmiinaan tutustuttiin asiakkuuspäällikkö Heidi Moision 

ja palvelupäällikkö Tarja Saarisen opastamana.

Petra-kokilla ja Pekalla

oli hauskaa 

hopusta huolimatta



RUOKAILOA

• Ruokailu ei ole pelkkää tankkausta

• Ruoka on huolenpitoa ja rakkautta

• Ruokailuhetken tulee olla kiireetön ja 

stressitön. Ruokailua ei saa kiirehtiä 

ja hoputtaa

• Asiakkaiden tulee voida vaikuttaa 

lautasensa sisältöön

• Ruokanautinto on kokonaisuus 

maukkaasta mieleisestä ruuasta, 

palvelusta ja sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Sopivassa 

suhteessa tuttuutta ja yllätyksiä

Asiakkaiden ilona musisoi ruokahetkessä 

trubaduuri

Tomi Pulkkinen




