
Toimittaja Marika Holappa: 
Mikä sai sinut valitsemaan tän liharuokavaihtoehdon tällä kertaa?  
 

Haastateltava Aleksi Pitkänen: 
No tällä kertaa mä valitsin liharuokavalion, koska siellä oli paremman näköistä ruokaa.  
 

Haastateltava Juho Laaksonen: 
No tänään oli vähän tota aamupala huonompi, niin otin sitten lihavaihtoehdon, kun siitä tulee 
täysinäisempi olo.  
 

Haastateltava Liina Karhunen: 
Öö, valitsin kasvisruokavalion tänä päivänä, kun en tosiaan lihaa syö, niin eettisistä syistä.  
 

Haastateltava Lotta Ukonaho: 
Öö tänään mä valitsin kasvisruoan, koska tota en ole syönyt hernekeittoa pitkään aikaan.  
Tota no muutenkin syön yleensä valitsen kasvisruoan mieluummin niinku liharuoan sijasta plus oli 
pannukakkua, joten mä halusin pannaria.  
 
Toimittaja: 
Onko sulla joku syy, miksi sä valitset mieluummin kasvisruoan?  
 
Ukonaho: 
Öö yleensä ihan vaan se, että mä en hirveästi tykkää lihasta itessään.  
 

 
Toimittaja: 
Mitä mieltä sä oot yliopistoravintoloiden kasvisruuasta?  
 

Pitkänen: 
No mä en ole itseasiassa pakko myöntää, että mä en ole kertaakaan syönyt yliopistolla kasvisruokaa, mut 
ihan hyvännäköisiä ruokia siellä on, että varmaan ihan hyviä.  
 

Laaksonen: 
No mä en oo vähän aikaa syönyt täällä, että mä oon jo kuudennen vuoden lääkisopiskelija, että mä oon 
tuolla Taysillä syönyt, että siellä on ainakin ihan hyvät, mutta en osaa sanoa näistä Arvon 
kasvisvaihtoehdoista, en oo muutamaan vuoteen syönyt.  
 
Karhunen: 
Mä oon ollut ihan tyytyväinen, että silleen vaihtelua on tosi paljon, että oon ollut tyytyväinen tähän 
kasvisruokaan mitä koulussa tarjotaan.  
 
Ukonaho: 
Öö no täällä on ihan OK. Voisi olla kehitettävä, että on niin kun tosi paljon niin kun sellasta aika samanlaista 
että on niinku papuruokia hirveästi on välillä on niinku esimerkiksi tofua, mutta tota. Ehkä, ehkä voisi olla 
niinku vähän monipuolisempaa se niinku minkälaista on.  
 

 
Toimittaja: 
Koetko, että kasvis- ja lihavaihtoehdot on tasa-arvoisia keskenään?  
 

Pitkänen: 
No musta tuntuu, että kasvisruokaan panostetaan ehkä monesti enemmän jopa tai että siellä on paremman 
näköistä kasvisruokaa, monesti kuin mitä liharuokaa. 



 
Laaksonen: 
No kyllä se nykyään alkaa olla. Joo kyl mä koen.  
 
Karhunen: 
Öö kyllä mun mielestä.  
 
Ukonaho: 
No kyl ne yleensä on silleen, ettei oo ihan hirveen erilaisia. Et tietysti sitten, jos on jotain vaikka 
uunimakkara niin ei yleensä ole niinku kasvismakkaraa vaan sitten se on jotain jotain ihan muuta että 
silleen että ei ole samankaltaisia. Että toisaalta se on ihan hyväkin silleen, että voi vähän valita mitä haluaa, 
mut jos vaikka haluaisit vähän samantapaista kuin liha, mutta kasvista, niin se ei ole yleensä mahdollista.  
 


