Soma-nallen makuraati
Soma-nalle, Kissa ja Possu olivat yhdessä perustaneet Makuraadin. Aina,
kun he kokoontuivat yhdessä syömään, jokainen heistä toi mukanaan
maistettavaksi jotakin uutta. Jotain, mitä yksikään heistä ei ollut koskaan
aikaisemmin maistanut. Koska ystävykset toimivat Maakuraadissa makutuomareina, jokainen heistä pukeutui hienosti ja juhlavasti maistelutapahtumaan. Soma-nallella oli rusetti, Kissalla kruunu ja helmet,
Possulla kravatti.
Soma: - Tervetuloa arvoisat makuraadin jäsenet jälleen maistelutuokioomme! Mitähän uutta me makutuomarit tällä kertaa saamme
maistaa?
Kissa: - Kiitos, mukavaa ruokailla jälleen hauskasti yhdessä! Minä toin
maistettavaksemme oliiveja!
Possu: - Hienoa! Minä toin maistettavaksemme fetajuustoa!
Soma: - Ja minä tarjoan maisteltavaksemme ananaskirsikoita! Tulkaa,
käydään käsipesulla. Istutaan sitten tuohon pöydän ääreen syömään ja
maistelemaan.
Somalla, Kissalla ja Possulla oli kaikilla hyvät ruokailutavat. He istuivat
ryhdikkäästi, rauhallisesti ja seurustelivat mukavasti keskenään pöydän
ääressä. Lautanen ja juomalasi edessään, haarukat ja veitset sivuilla.
Lautasliina siististi sylissä. Olivathan he arvokkaita makutuomareita.
Sitten alkoi Soman, Kissan ja Possun Makuraati ja maisteluhetki!
Ensiksi ystävykset maistoivat oliiveja. Hmmm…
- Pyöreää …
- Mustaa…
- Suolaista…
- Ainakin maistoin, tämän kerran…
- Minä tykkään!
Soma: - Kiitos makuraatilaiset. Seuraava maistettava.
Seuraavaksi maistettiin fetajuustoa yhdessä, kukin vuorollaan…
- Valkoista…
- Suolaista…
- Pehmeää…
- Sopii hyvin oliivien kanssa!
- Minä tykkään!

Kiitos kaikille maistajille.
Lopuksi uusille maistiaisille annettiin makuarviot kuvakortteina ja
hymiöinä:
- Kissa antoi oliiveille arvosanaksi: Ainakin maistoin!
- Possu ja Soma-nalle antoivat fetajuustolle arvosanaksi: Söisin toistekin!
- Kaikki kolme antoivat ananaskirsikoille arvosanaksi: Nam! Tätä lisää!
Soma-nalle: - Ajatella, Makuraatimme on kokoontunut jo viisi kertaa! Se
tarkoittaa sitä, että olemme maistaneet ainakin 15 uutta asiaa!
Kaikki yhdessä: - Mahtavaa! Hienoa!
Soma-nalle jatkoi: - Olemme maistaneet tuorepuuroa, retiisejä, hillosipuleita, kookosmaitoa ja punajuurisämpylöitä. Tämän juhlapäivän kunniaksi
olen leiponut meille täytekakun! Siinä kakun päällä on koristeena numero
15. Saman verran olemme uusia makuja kokeilleet!
Kaikki yhdessä: - Eläköön Makuraati! Hyvä me!
Tuntuu hienolta olla ruokarohkelikko.
Moimoi, molemmilla moikkauskäsillä. Ja molemmilla moikkaustassuilla!

Soma: - Kiitos makuraatilaiset. Seuraava maistettava.
Viimeisenä maistettiin ananaskirsikoita:
- Maistuukohan nämä ananakselle ja kirsikalle?
- Kauniin värinen!
- Makeaa…
- Tahmaista…
- Ihan kuin pieniä keltaisia aurinkoja söisi!
- Hyvää!

Soman kaikki ruokatarinat, maistelu- ja kauppaleikit löytyvät osoitteesta
pirkanmaanosuuskauppa.fi/somanalle
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