2.–3.10.2021, Rajamäki
Sarja: RU/HA
Rasti: YÖ
Tehtävä: 17
Maksimipisteet: 10 p.

Aika- ja taitotehtäv

Retkeilytaidot

Juoksetus
Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne. Aikaa tehtävän suorittamiseen on neljä (4) tuntia. Mikäli vartio on
saapunut yörastille klo 00.00 jälkeen, tulee tuotos palauttaa viimeistään klo 4.00. Aika päättyy kun vartio
palauttaa tuotoksensa pisteeseen J.
Vartion tehtävänä on valmistaa annetuista materiaaleista mallin kaltaiset kaksi (2) paistettua tofutankoa ja
vähintään kaksi (2) dl kypsiä ja irtonaisia udon-nuudeleita. Tofutankojen tulee olla 12 cm pitkiä, 3 cm
leveitä ja 2 cm korkeita. Vartio palauttaa tofutangot kertakäyttölautasella ja nuudelit kertakäyttömukissa
vartion nimellä ja numerolla varustettuna pisteeseen J.
Malli on nähtävissä pisteessä M.

Arvostelu:

Liitteet:

Tofu
Mittojen mukaisuus
Rakenne ja väri

24 raakapistettä
30 raakapistettä

Nuudelit
Määrä
Ulkonäkö
Rakenne

5 raakapistettä
5 raakapistettä
5 raakapistettä

Tehtäväkäskyn vastainen suoritus
0 p.
Ajan ylitys 15 min
0 p.
● väli interpoloidaan suoraviivaisesti

Reseptit
Kertakäyttömuki
Kertakäyttölautanen
Soijapaputahnaa
Viinietikkaa
Öljyä
Suolaa
Vehnäjauhoja

2.–3.10.2021, Rajamäki
Sarja: RU/HA

Tofu
Ainekset:
●
●
●
●

5 dl soijamaitoa
viinietikkaa
lämmintä vettä
suolaa

Tofu valmistetaan juoksettamalla soijamaidosta.

Soijamaito
Ainekset:
● 500 g soijapaputahnaa
● 5 dl vettä
● suolaa
Ohje:
1.
2.
3.
4.
5.

Kuumenna 5 dl vettä kiehuvaksi ja lisää joukkoon soijapaputahna.
Anna kiehua hiljalleen 15 minuuttia samalla sekoittaen.
Kuori pinnalle syntynyt vaahto pois.
Siivilöi seos harsokankaan läpi.
Puserra soijamaito massasta.

Udon-nuudelit
Ainekset:
● 100 g durumvehnäjauhoja
● 50 ml vettä
● suolaa

2.–3.10.2021, Rajamäki
Sarja: RU/HA
Rasti: YÖ
Tehtävä: 16
Maksimipisteet: 10 p.

EI KILPAILIJOILLE

Juoksetus
Vartion numero

Vartion nimi

Vartion sarja
RU / HA

Arvostelijan
nimi

Palautusaika ( hh:mm ) :

Lisätiedot kääntöpuolelle(esimerkiksi tehtäväkäskyn vastaisen suorituksen kuvaus)

Tofu: Mittojen mukaisuus
Mitataan aina pisin/levein/korkein kohta
Tofutanko 1: pituus

yli 11,5- alle 12,5 cm

11,0-11,5 tai 12,5-13,0

alle 11 tai yli 13

Tofutanko 1: leveys

yli 2,5-alle 3,5 cm

2,0-2,5 tai 3,5-4,0

alle 2 tai yli 4

Tofutanko 1: korkeus

yli 1,5-alle 2,5 cm

1,0-1,5 tai 2,5-3,0

alle 1 tai yli 3

Tofutanko 2: pituus

yli 11,5-alle 12,5 cm

11,0-11,5 tai 12,5-13,0

alle 11 tai yli 13

Tofutanko 2: leveys

yli 2,5-alle 3,5 cm

2,0-2,5 tai 3,5-4,0

alle 2 tai yli 4

Tofutanko 2: korkeus

yli 1,5- alle 2,5 cm

1,0-1,5 tai 2,5-3,0

alle 1 tai yli 3

RAAKAPISTEET

YHTEENSÄ

kpl x 4 rp

kpl x 2 rp

kpl x 0 rp

rp/24rp

Vartion numero:__________________
Sarja:

Ru

Ha

Tofu: Rakenne ja väri
Tofutanko 1

Tofu on selkeästi
tanko

Tofu muistuttaa
tankoa, muttei ole
mallinmukainen

Tofu on löysää
massaa tai kasa

Tofua ei ole
palautettu

Tofutanko 1

Tofutanko pysyy
kasassa
nostettaessa

Tofutanko
katkeaa/murenee
nostettaessa

Tofua saa
nostettua
haarukalla tm.

Tofutanko on
kasa/murua, ei voi
nostaa

Tofutanko 1

Väri tasaisen
ruskea, ei
palanutta/mustaa
pintaa

Väri pääosin
ruskea, hieman
vaaleita/palaneita
kohtia

Väri epätasainen,
selkeästi
paistamattomia/p
alaneita alueita

Paistamaton /
palanut

Tofutanko 2

Tofu on selkeästi
tanko

Tofu muistuttaa
tankoa, muttei ole
mallinmukainen

Tofu on löysää
massaa tai kasa

Tofua ei ole
palautettu

Tofutanko 2

Tofutanko pysyy
kasassa
nostettaessa

Tofutanko
katkeaa/murenee
nostettaessa

Tofua saa
nostettua
haarukalla tm.

Tofutanko on
kasa/murua, ei voi
nostaa

Tofutanko 2

Väri tasaisen
ruskea, ei
palanutta/mustaa
pintaa

Väri pääosin
ruskea, hieman
vaaleita/palaneita
kohtia

Väri epätasainen,
selkeästi
paistamattomia/
palaneita alueita

Paistamaton /
palanut

RAAKAPISTEET
YHTEENSÄ

2 (3)

kpl x 5 rp

kpl + 3 rp

kpl x 2 rp

kpl x 0 rp

rp/30rp

Vartion numero:__________________
Sarja:

Ru

Ha

Nuudelit
Määrä

2 dl tai enemmän 1,5-2 dl

alle 1,5 dl

Nuudeleita ei
palautettu

Ulkonäkö

Tunnistaa
nuudeleiksi,
pääosin
sileäpintainen ja
tasalaatuinen

Tunnistaa
nuudeleiksi,
mutta ei
tasalaatuista

Osa näyttää
nuudeleilta,
osittain massaa /
pallo

Ei näytä
nuudeleilta,
massaa / pallo /
nestemäistä

Haarukalla
nostaessa

Irtonaista,
nostettavissa

Lähes irtonaista,
nostettavissa

Mahdollista
nostaa
haarukalla

Ei pysty
nostamaan
haarukalla

RAAKAPISTEET

kpl x 5 rp

kpl x 3 rp

YHTEENSÄ

kpl x 0 rp

rp/15rp

Vartion
raakapisteet
yhteensä
Nido lopuksi arvostelupöytäkirjan kaikki sivut yhteen

3 (3)

kpl x 2 rp

/69 rp

