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Pääkirjoitus

Kartano
ravintola
Koska kokouskin
voi olla elämys.
Keskitä kokouksesi
Ravintola Backakseen.
Varaa kerralla kolme
kokousta vuodelle 2019,
niin tarjoamme sinulle
viimeisen kokouksen

-50%

Backaksen tarjonta
täydentyy jälleen
Hienon, tavoitteet ylittäneen joulusesongin jälkeen latasimme pari viikkoa
akkuja, ja siirryimme sen jälkeen hyvillä fiiliksillä uuteen vuoteen. Backaksen
tarjonta täydentyy jälleen monilla uusilla tuotteilla ja tapahtumilla, mutta
samaan aikaan haluamme myös syventää osaamistamme jo hyviksi havaituilla
ja asiakkaidemme rakastamilla osa-alueilla.

Y

ksi tärkeimmistä, ellei tärkein, on Backaksen ruokafilosofia. Se on ainutlaatuinen koko maailmassa.
Kun tarjoilija tuo asiakkaalle hirvivorsmakin pöytään, pystyy hän samalla kertomaan tarkan päivämäärän,
kellonajan ja maantieteellisen sijainnin, missä raaka-aineena käytetty hirvi on kaadettu. Asiakkaat ovat olleet
aivan liekeissä näistä tiedoista!
Kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan, ruoan eettisyys ja lähiruoka ovat
nopeasti kasvavia trendejä. Moni ei
syö enää lainkaan kasvatettua lihaa,
ainoastaan riistaa ja kalaa, jonka alkuperä on tiedossa. Omaa aikaa, rahaa
ja terveyttä arvostetaan, ja siksi ihmiset haluavat tietää, mitä suuhunsa
laittavat. Me pystymme tuon tiedon
heille kertomaan.

Viime kesänä toimme Backakselle
mehiläiset ja saimme omaa hunajaa.
Tulevana kesänä yhä useampi yrtti
ja mauste ovat omaa satoa, sillä laajennamme yrttitarhaa ja raivaamme
oman kasvimaan.
Nämäkin uudistukset vahvistavat
ruokafilosofiaamme, jonka yksi tärkeä
kulmakivi on läpinäkyvyys. Kun asiakas kuulee ruoan alkuperän ja siihen
käytetyn vaivan – ja näkee jopa, mistä makuelämyksen kruunaavat yrtit
on poimittu – kasvaa arvostus aivan
erilaiseksi, kuin jos liha olisi tuotu tukusta valmiissa marinadissa, vakuumipussiin suljettuna.
Nykyajalle on leimallista, että ihmiset haluavat vaikuttaa omilla valinnoillaan. Ostopäätöksissä ollaan
valmiita menemään pitkällekin, jotta
omat arvot toteutuvat.

Tämän olemme huomanneet
Backaksella esimerkiksi hääjuhlapaikkaa etsivien pariskuntien kohdalla.
Monen samanhintaisen palveluntarjoajan joukosta olemme tulleet valituiksi, koska toimintamme on eettisesti
kestävää: tiedämme ja kerromme, mistä
juhlapöydän antimet – koristeita myöten – ovat peräisin.
Backas tarjoaa tänäkin vuonna
upeat puitteet ja mittatilaustyönä mietittyä sisältöä arkeen ja juhlaan. Huikeita, puhtaita makuelämyksiä, viihdettä ja vauhtia, taidetta ja hyvinvointia,
kursseja ja kokouksia, ja paljon muuta.
Kaiken toimintamme yllä on filosofia ja
vaatimus eettisesti kestävästä toiminnasta. Siihen me sitoudumme.
Lauri Kaivoluoto,
Backaksen yrittäjä

Ennakkovaraajan etu!
Varaa pikkujoulut
14.6. mennessä niin
tarjoamme teille
kuljetuksen!
Etu koskee 40–130 henkilön
pikkujouluja ja max. 40 km
säteellä Ravintola Backaksesta.

Tykkäätkö
riistasta?
KUNINGASRAPUSAFARIT
REVONTULI-METSÄSTYS
RUSKARETKET TUNTURISSA
TENON KALASTUS
PEURAJAHDIT LOPELLA

KYSY LISÄÄ
Lauri Kaivoluoto
p. 0400 612026
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Puimala on kesän
paras juhlapaikka
Backaksen pihapiirissä sijaitseva Tapahtumakeskus
Puimala on kesäjuhlien järjestäjän ykkösvalinta.
Jopa 600 henkeä mahduttava monitoimitila taipuu
paitsi yritys- ja yksityiskäyttöön, myös suurten
yleisötapahtumien näyttämöksi.
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM

Puimalan
ohjelmalliset
teemapaketit
yrityksille

Hinnoittelu ryhmäkoon,
sisällön ja toiveiden mukaan.
Suunnitellaan yhdessä
ikimuistoinen yritysjuhla!

Seuraa Ravintola
Backasta Instagramissa
ja Facebookissa!
@ravintolabackas

KOKOUSTA
PUIMALASSA!

S

ata vuotta sitten
Backaksen maille kohonnut latorakennus toimi alun perin
nimensä mukaisesti suurtilan puimalana. Uutta elämää
tapahtumakeskuksena on takana nyt vuoden verran. Sinä aikana Puimala on päässyt
todistamaan suuria ja pieniä
yksityisjuhlia, maamme huippuartistien esiintymisiä, Vantaan omia Oktoberfestejä sekä
monenkirjavia yritystapahtumia
virkistyspäivistä kick-offeihin ja
kokouksista seminaareihin.
– Puimalan tapahtumissa on rajana vain mielikuvitus,
vakuuttaa Ravintola Backaksen
tapahtumakoordinaattori
Mireka Kantanen.
– Tila on korkea ja tolpaton, ja nostalgiseen maalaismiljööseen voi Backaksen väen
asiantuntevalla avulla taikoa
monenlaista tunnelmaa.
Oli tapahtuman teema tai
tarkoitus mikä tahansa, yksi asia on ja pysyy: Puimalan
tapahtumiin kuuluu tärkeänä
elementtinä maistuva ruoka.
– Mottomme on Laatua
lautaselle luonnosta. Se tarkoittaa, että Ravintola Backaksen
keittiössä kunnioitetaan suomalaisuutta ja puhtaita, raikkaita raaka-aineita. Puimalan

tapahtumissa tarjoiltavat ruoat
valmistetaan pääosin itse poimituista, metsästetyistä ja kalastetuista raaka-aineista.
Uutta twistiä äitienpäivään
Talviunta nukkuneen Puimalan kevätkausi käynnistyy vappuaattona, jolloin Backaksen
pihapiirin valtaa Sikavappu.
Etkot vietetään vanhanajan kesäkahvila Olohuoneella, minkä
jälkeen Puimalassa juhlitaan sikahyvien tarjoilujen ja sikakovan bilebändin parissa.
– Vappubileiden keskiössä
on kokonaisena grillattu possu. Backaksen tilahan tunnettiin ennen sotia 900 possun sikalastaan, joka edelleen seisoo
Puimalan naapurissa, Mireka
kertoo.

Vapusta on vain pari viikkoa äitienpäivään, jolloin päivänsankarien sydämet sulattaa
Puimalassa esiintyvä Samuli
Edelmann.
– Luvassa on musiikin,
herkkujen ja hemmottelun täyteinen iltapäivä, jonka kuluessa nautitaan myös samppanjabaarin kuplivasta tunnelmasta
ja kakkubuffetin makeista herkuista. Lisäksi paikalla on hemmottelun ja hyvinvoinnin ammattilaisia, Mireka paljastaa.
Upean konserttielämyksen
kruunaa Backaksen kartanoravintolassa tarjoiltava äitienpäiväbuffet, jonka voi nauttia joko ennen tai jälkeen konsertin.
– Äitienpäivää on totuttu viettämään perheen kesken,
mutta me haluamme tuoda

Kesähäät Puimalassa

BACKAKSEN GRILLIBILEET
PUIMALAN OLUTJUHLAT
PUIMALAN VILLI LÄNSI

juhlaan myös uudenlaista
ajattelua. Lippu äitienpäiväkonserttiin voi hyvin olla
myös yrityksen tapa kiittää
ja kannustaa työntekijöitään,
Mireka huomauttaa.

Puimalassa järjestät
elämyksellisen
kokouksen tai seminaarin
jopa 350 hengelle.
Kysy lisää:
p. 0400 153 281

Kustannustehokkaat
yritysjuhlat Puimalassa
Alkava kesä on myös yritysjuhlien sesonkia. Puimalassa yritys juhlii helposti ja edullises-

ti esimerkiksi Erinin tai Maija
Vilkkumaan tahdissa.
– Puimalan touko-kesäkuun keikkaillat soveltuvat
niin kesän korkkaukseksi kavereiden kesken kuin myös kustannustehokkaiksi kesäjuhlapaketeiksi yrityksille, Mireka
muistuttaa.

Puimalassa tapahtuu
TI 30.4. SIKAVAPPU
SU 12.5. SAMULI EDELMANNIN
ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI
Konsertissa mukana mm:

PE 24.5. ERIN & KESÄKAUDEN AVAJAISET
PE 14.6. MAIJA VILKKUMAA
& PUIMALAN GRILLIBILEET
Tule juhlimaan kavereiden kesken
tai hanki liput henkilöstöllesi!

Lue lisää: www.ravintolabackas.fi

Ota yhteyttä:
p. 0400 153 281 tai
myynti@ravintolabackas.fi
Toukokuun lopulla vietettävissä kesäkauden avajaisissa nautitaan buffetpöydän raikkaista
mauista ja tähtiartisti Erinin valloittavasta esityksestä. Kesäkuun
puolivälin grillibileissä kuumenee hiiligrillin lisäksi myös tunnelma, kun Maija Vilkkumaa
soittaa Satumaa-tangon.
– Nämä tapahtumat ovat
helppo ja huokea tapa muistaa
yrityksen henkilöstöä ja kohottaa yhteishenkeä. Lipun hintaan
kuuluu pöytävaraus, ruoka ja
illan viihde. Elämyksen viimeistelee erikseen tilattava juomapaketti.
Puimalalla on hihassaan
myös kolme valmista kesäjuhlapakettia, joista yksityistilaisuutta suunnitteleva yritys voi valita
mieleisensä. Backaksen grillibileissä nautitaan hiiligrillien

”

Puimalan
tapahtumissa
on rajana vain
mielikuvitus!
mehevistä antimista, Oktoberfest-henkisissä olutjuhlissa maistuu puolestaan mallasjuoma ja
makkara. Villin lännen iltamissa
pannaan stetsonit päähän, buutsit jalkaan ja viihdytään rodeon
ja countrybändin hengessä.
– Yritysjuhlien järjestäminen ei tästä helpommaksi muutu. Pakettien valmiista vaihtoehdoista räätälöidään asiakkaan
toiveiden mukainen kokonaisuus, ja jos mielessä on oma
teema, rakennetaan juhlat sen
ympärille, Mireka lupaa.
– Meiltä saa yhdellä puhelinsoitolla kaiken tiloista ruokiin ja ohjelmasta tarvittaviin
majoituksiin yhteistyökumppaniemme luona. Kerro vain toiveesi ja Backaksen henkilökunta hoitaa loput!

TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM

R

avintola Backaksen jokapaikanhöylä Pinka Kantanen tanssii
häitään elokuussa. Juhlapaikkaa
ei tarvinnut kaukaa hakea, se kun löytyi
tuttuakin tutummasta pihapiiristä.
Pinkan ja hänen sulhasensa Samuelin häävalmistelut ovat edenneet hyvää
vauhtia. Puimalassa pidettävien häiden
teemaksi on valikoitunut metsä ja luonto, mikä näkyy somistuksen luonnonläheisyytenä ja rustiikkisuutena.
– Olemme sahanneet mökillä pieniä
koivukiekkoja, joihin kolvatut nimet
kertovat istumajärjestyksen. Isommat
koivukiekot löytävät tiensä puolestaan
lautasten alle, Pinka kertoo.
– Somistuksessa tullaan näkemään
myös kuusenoksia, puolukan- ja mustikanvarpuja sekä käpyjä. Paljon teemaan
sopivaa somistusta löytyy onneksi suoraan Puimalasta ja sen ympäristöstä.
Puimalan huolellisesti vaalitut yksityiskohdat, kuten vanha puimuri ja
tarjoilualustana toimivat hevoskärryt
tuovat maalaisromanttiseen tilaan aitoa
vanhanajan tunnelmaa.
– Puimalan monikäyttöiset tilat
taipuvat sekä meidän valitsemaamme
luontoteemaan, todellisiin prinsessahäihin että kaikkeen siltä väliltä.
Morsiamen ja kaasojen kaunistautumista varten on varattu Backaksen saunakabinetti, josta tulee hääpäivän aamuna meikkaajien ja kampaajien
temmellyskenttä. Ennen hääjuhlaa naisväki nauttii saunakabinetilla myös juhlavan brunssin.
– On hyvä, että kaikki tapahtuu samassa pihapiirissä. Kun siirtymiin ei
kulu aikaa, voi tärkeästä päivästä nauttia ilman stressiä.
Luonnon inspiroima hääbuffet
Pinka ja Samuel vihitään Backaksesta
puolentoista kilometrin päässä sijaitsevassa Pyhän Laurin kirkossa. Vihkitilaisuuden jälkeen otetaan hääkuvat, joille Backaksen maalaismaisema tarjoaa
ihanteellisen ympäristön.
– Meidän poseeratessamme ei vieraiden tarvitse kuitenkaan turhia odotella,
sillä heille on katettu Puimalaan kuusenkerkällä maustetut drinkit ja herkulliset cocktailpalat, Pinka paljastaa.
120 hengen rento, mutta juhlava hääbuffet heijastaa sekin Backaksen
ruokafilosofiaa, johon kuuluvat tiiviisti
luonto, metsä ja niistä omin käsin hankitut arktiset maut.
Morsiamen isän kunniatehtävänä on matkustaa Lopen erämaahan ja

COCKTAILPALAT
JA TERVETULODRINKKI
Raikas kesäinen
kuusenkerkkäcocktail
Jäämeren kuningasrapuskagen
Briejuustoa ja karpaloa Alinan
ruisnäkkileivällä

Hääbuffet
Otamme huomioon kaikki ennakkoon
ilmoitetut erikoisruokavaliot sekä allergiat.

H

ALKURUOKAPÖYTÄ
Vuokojärven savuharjusta ja tillismetanaa
Kuusenkerkällä maustettua nieriää
sekä mummonkurkkua
Salaattia sadon tomaateista sekä mozzarellaa
Metsän sieniä, vaahdotettua smetanaa ja sipulia
Backaksen parsa-mansikka-vuohenjuustosalaattia
Katajanmarjaista hirvenpaistia ja mustaherukkaa
Salaattia lapin leipäjuustosta ja hillavinegretteä
Alkuruokapöytään kuuluu lisäksi
Vihersalaattia ja paahdettuja
auringonkukansiemeniä
Ruoholaukalla maustetut perunat
Backaksen focacciaa
Villiyrteillä maustettua voita
sekä hummusvalikoima
PÄÄRUOAKSI
Lopen savustettua peuran paistia,
suppilovahveroita sekä kermaista riistakastiketta
Puimalan loimutettua lohta sekä
piparjuurimajoneesia
Paahdettuja kauden juureksia sekä
paistettua Lapin puikulaperunaa
JÄLKIRUOKABUFFET
Uuniomena-valokosuklaakakkua
Tyrni-tuorejuustokakkua
Kartanon kermakaramellit sekä ruusumarmeladeja
Alina emännän pikkuleipävalikoima
Macaronsseja
Nokkosteetä ja nokipannukahvit
ILTAPALA
Tiilitehtaan hodaribaari riistanakilla tai
soijanakilla, Backaksen peruna- ja kurkkusalaattia,
paahdettua sipulia sekä Kartanon sinappeja

metsästää hääpöydässä tarjoiltava peura. Puimalan pihalla savustuu Tenojoen
loimulohi, lisäksi hääpöydässä nähdään
paljon sieniä, marjoja, kasviksia ja villiyrttejä.
– Itse olen kasvissyöjä ja heitä löytyy
vieraiden joukosta enemmänkin. Vatsat
täyttyvät taatusti, oli ruokavalio mikä
tahansa, Pinka lupaa ja toteaa erityisruokavalioiden huomioimisen olevan
Backaksessa itsestäänselvyys.
– Esimerkiksi häätarjoilut valitaan
laajasta, mutta helposti hahmotettavasta valikoimasta hääparin esittämien toiveiden mukaan. Näin saadaan vaivatta huomioitua seurueen kaikki tarpeet.
Backaksen hääbuffeteista löytyy myös
vegaaninen versio.
Kokonaisvaltainen
ja helppo hääpaketti
Vaikka Pinka epäileekin olevansa suosittelijana puolueellinen, on hänen toteamukseensa helppo yhtyä: häiden järjestäminen Backaksessa on satumaisen
helppoa.
– Saman katon alta saa kokonaisvaltaisen hääpaketin, johon kuuluu kaikki
tarvittava tilasta tarjoiluihin, henkilökunnasta somistukseen ja äänentoistosta valokuvaaja- ja bändisuosituksiin.
Kokenut henkilökunta auttaa tärkeän
juhlan suunnittelussa, joten hääpari voi
keskittyä olennaiseen – juhlimaan yhdessä vieraidensa kanssa.

”

Häiden järjestäminen
Backaksessa on
satumaisen helppoa.
Vaikka Pinkan ja Samuelin häihin
saavutaankin pääasiassa pääkaupunkiseudulta, on Backakseen helppo tulla
kauempaakin. Helsingin keskustasta
matkaa kertyy vain reilut 15 kilometriä, Helsinki-Vantaan lentokentältä ei
sitäkään. Kehä III kulkee kivenheiton
päässä ja julkinen liikenne kuljettaa sekin lähelle.
– Mikä parasta, Puimala on hääpaikkana vielä hyvin tuore, Pinka vinkkaa.
– Kesähäitä ehtivät siis juhlimaan
myös rakkaudesta yhtäkkisesti sokaistuneet sekä tulevan kesän häähumuun vasta kevättalvella heräävät mattimyöhäiset!
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Varangerin vuono, Jäämeri
Kuningasrapu, turska, seiti
Vuokojärvi
Harjus, rautu, siika

Tenojoki
Lohi

Ravdoskaidi
Riekko, tammukka,
harjus, poro

iri

pi
Napa

Ravintola Backaksen toiminnan sydän

- Sanna Koskinen, Ravintola Backaksen myynti- ja markkinointipäällikkö -

O

sana Ravintola
Backaksen toimintaa
on Kuninkaan Erä,
joka on hovihankkijan roolissa.
Ravintola Backaksessa tarjoillun annoksen sienienkin alkuperäinen tarkka kasvupaikka
voidaan kertoa. Isoimmat hankinta-alueet sijaitsevat Lopella,
Petsikkotunturissa, Nessebyssä
sekä Sauvalan kartanolla.
Mistä kaikki
raaka-aineet tulevat?
Lopen erämaa-alue sijaitsee
56 km Backaksesta luoteeseen.
Alue on hyvin hoidettua mäntymetsää ja natura-aluetta, jossa on paljon pieniä lampia sekä
hyvät marja- ja sienimaat. Täältä tulee myös peura, hirvi, jänis
ja metso. Ravdoskaidin porotila Petsikkotunturissa sijaitsee
1203 km Backaksesta pohjoi-

UUTUUSTUOTE!
Kammikoulussa
pääsette ryhmänne
kanssa valmistamaan
avotulella perinteisiä
lappalaisia herkkuja:
Kermainen lohikeitto
kokonaisesta lohesta
Savukalaa, tillimajoneesia
ja mummonkurkkua
Loimulohta, säräjuureksia
ja suppilovahverokastiketta
Poronkäristystä, puikulamuusia
ja puolukkasurvosta
Lieketetyt muurikkaletut
ja lakkahilloa

Kammikoulu
130 €/hlö (alv 0%)

seen. Kuninkaan Erän yrittäjät Veijo Kantanen ja Lauri Kaivoluoto ovat maailman ainoat
vantaalaiset poromiehet, omistaessaan Ravdoskaidin porotilan Utsjoen kunnassa. Ravdoskaidi on noin 5 km lähimmästä
asvalttitiestä, ja viimeiset 5 km
pitää kulkea jalan, kelkalla tai
maastoautolla. Ravdoskaidi sijaitsee Kaldoaivin erämaaalueen
ja Kevon luonnonpuiston välissä, Utsjoen latvoilla. Neitseellisissä maisemissa metsästetään
riekkoa ja metsoa, kalastetaan
siikaa, rautua, harjusta ja haukea. Nessebystä Varangerfjårdista tulevat Kuningasravut.
Kuningasrapusafari nykypäiväisellä rapualuksella sijaitsee vain
1,5 h ajomatkan päässä Ravdoskaidista. Aluksella nostamme rysät, keskimääräisen saalismäärän tuntia kohden ollessa n.
100 kg kuningasrapua. Kokin
valmistaessa kuningasravuista
lounasta, kalastamme jigaamalla
turskaa, seitä, ruijanpallasta ja
kissakalaa. Sauvalan kartano on
yksi Suomen isoimmista fasaa-

nitiloista, jossa fasaanit kasvatetaan vapaasti maastossa.
Metsän antimet
Metsästäminenkään ei ole läpihuutojuttu, vaan se tarvitsee
paljon aikaa ja oikean paikan.
Riistassa se nostaa lihan arvoa,
kun tiedetään milloin, missä
ja miten se on hankittu. Kun
ymmärtää, että ensin eläin pistetään, sitten suolistetaan, nyljetään, riiputetaan, kylmäkuljetetaan, raakakypsytetään,
paloitellaan ja vielä valmistetaan ruuaksi, se nostaa lihan
arvoa niin tekijälle kuin illallisesta nauttijalle. On eri asia
tilata liha tukusta, kuin kantaa kymmeniä tuhansia kiloja porkkanaa ja muuta ruokaa
peuroille ja hirville, kulkea jahtimailla, kytätä, istua passissa,
tähdätä, suorittaa riistalaukaus
tai jättää ampumatta.
Illallisen valmistus
alkaa raaka-aineiden
keräämisellä
Ravintola Backaksessa arvoste-

Backaksen virkistyspäiviltä
Henkilökunnan hyvinvointi on yrityksen keskeinen menestystekijä, johon kannattaa
panostaa. Ravintola Backaksessa yritysten virkistyspäivät kuten tyky- ja tyhy-päivät
sekä kick-offit rakennetaan aina asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeen mukaan.

Miekojärvi
Maailman pohjoisin kuha
Muikku, made

- Laatua Luonnosta
Lautaselle Backaksen toiminnan sydän on meidän omat, rakkaudella hankitut
raaka-aineet mutta valitettavan monelle on vielä täysin epäselvää
mistä ja miten nämä huippulaadukkaat raaka-aineet tänne
Vantaalle päätyvät. Tästä syystä haluan nyt henkilökohtaisesti
avata kaikille sloganiamme ”Laatua Luonnosta Lautaselle”.

Hyvää mieltä ja lisää energiaa

TEKSTI TEIJA VARIS

H
Lopen erämaa
Hirvi, peura
Sienet, marjat

Sauvalan kartano
Fasaani
Strömsbergin mylly
Jauhot, puuro

Kaurisniitty
Hunaja
Ravintola
Backas

taan näiden Kuninkaan Erän
raaka-aineiden lisäksi myös
pientilatuottajia. Tällä voimme
varmistaa myös laadun ja muiden raaka-aineiden elinympäristöt ja olosuhteet. Luottotoimittajiin kuuluvat mm. Suomen
toisiksi vanhin mylly eli Strömsbergin mylly Porvoossa, josta
saamme ohraryynejä aamiaispuuron ja jauhoja leivonnaisiin.
Raaka-aineiden alkuperä varmistuu paljon myös sillä, että
henkilökunta itse käy keräämässä marjoja, nokkosia ja sieniä.
Eikä tietenkään sovi unohtaa
Ravintola Backaksen omaa isoa
puutarhaa, joka tarjoaa omenoita, raparperia, villiyrttejä ja hunajaa omista kennoista.
Kammi, Backaksen
huippu uutuus!
Marraskuussa 2018 valmistui Backaksen yksi upeimmista
projekteista, kun remontoimme vanhan vesitornin Kammiksi. Nyt kaikilla onkin mahdollisuus kokea Lapin eksotiikkaa
Suomen eteläisimmässä Kam-

missa aivan lentokentän läheisyydessä.
Kammi on eräänlainen talon ja kodan välimuoto. Kammeja on käytetty muinoin
pysyvinä asumuksina erityisesti kolttasaamelaisten parissa. Etenkin syksyt ovat olleet
kammien sesonkiaikaa, kun on
lähdetty hankkimaan saalista ja
raaka-aineita talven varalle.
Backaksen Kammi on Vantaanjokilaaksolainen versio saamelaisten kammista. Molempia näitä yhdistää olennaisesti
elävällä tulella lämmittäminen
ja ruuan valmistaminen. Ravintola Backaksen Kammissa
pääsääntöisesti kaikki raaka-aineet ovat itse hankittuja aikaisemmin mainituista paikoista.
Kammissa voitte joko tulla nauttimaan eräkokin valmistamaa illallista tai tulla itse
mukaan kokkailemaan Kammikouluun. Ja taipuu Kammi
myös kesäjuhlien sekä pikkujoulujen salakapakaksi nokipannu-irishcoffeen kera.
Nähdään pian
ja nautitaan yhdessä
kotimaisista puhtaista
ja laadukkaista
raaka-aineista.
- Sanna Koskinen -
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urmaavan luonnon
helmassa Backaksella
virkistyspäivää viettävä henkilöstö pääsee nauttimaan suussa sulavat, puhtaista
raaka-aineista valmistetut ateriat, kokoustamaan kartanon
upeissa kabineteissa ja saunomaan tunnelmallisen tiilitehtaan lempeissä löylyissä.
Virkistyspäivänä henkilökunnalle kannattaa tarjota myös hyvinvointia lisääviä
aktiviteetteja, joita Backaksen
asiakkaille järjestää Hyvinvointistudio Puro. Yrityksen perustaja-omistaja Tiina Puron
mukaan Backaksen virkistys- ja
aktiviteettitarjonta on monipuolista, ja se räätälöidään aina
asiakkaan tarpeita ja toiveita
kuunnelleen.
– Backaksen tarjonnasta
löytyy aktiviteetteja jokaiseen
makuun. Asiakkaat voivat tilata virkistyspäivän oheen vaikkapa ohjattua taukoliikuntaa,
rentoutusta, pilatesta, ulkoilua,
metsämielitapahtumia, mindfullnessia, luentoja ja kuntotestejä, Puro kertoo.
Backaksen maaseutumiljöötä ja luonnonläheisyyttä
hyödynnetään mm. Metsämieli-menetelmässä, joka yhdistää
luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset mielentaitojen harjoituksiin.
Raikkaassa ulkoilmassa toteutetaan myös reipas ja koko
kehoa virkistävä ja vahvistava

kuntopiiri, joka on tehokasta,
hauskaa ja monipuolista lihaskuntoharjoittelua luonnon keskellä ja luonnon omia mahdollisuuksia hyödyntäen.
Aktiviteetit sopivat Tiina
Puron mukaan kaikille, mutta erityisesti ne on suunniteltu
toimistotyöntekijöille katkaisemaan kokouspäivän istuminen.
Hän kehuu Backasta erinomaiseksi paikaksi yrityksen
virkistyspäivälle.
– Backaksella on upeat puitteet ja keskeinen sijainti. Sinne
on helppo saapua pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta ja kauempaakin, hän sanoo.
Virkistyspäivien vastaanotto
on Puron mukaan ollut poikkeuksetta positiivista.
– Ne on otettu oikein hyvin
vastaan. Asiakkaat ovat tykänneet ja minä itsekin olen ollut
tyytyväinen. Tilauksia tulee koko ajan enemmän, hän iloitsee.
Puro on tehnyt Backaksen
kanssa yhteistyötä alusta, eli
remontin valmistumisesta asti.
Se on sujunut hienosti.
– Backaksen yrittäjillä ja
henkilökunnalla on intoa ja
vankka osaaminen. Pidän heidän tyylistään tarttua toimeen,
eikä vain puhua, hän kiittelee.
Backaksen toimintaa luonnehtii myös joustavuus. Nuorekas ja energinen henkilöstö
haluaa kehittää toimintaa ja
uusia ideoita testataan käytännössä. Mikäli ne eivät ota

Seuraa
Ravintola
Backaksen uusimpia
kuulumisia
@ravintolabackas

”

Tiina Puro (vas.) ja Sanna Koskinen (oik.) suunnittelevat
ympärivuoden Backaksen aktiviteettitarjontaa.

tuulta alleen, tehdään pieniä
muutoksia ja kokeillaan sitten
uudelleen.
Hyvinvointiyrittäjä Purollakin on tästä kokemusta. Hän
kertoo hauskan muiston viime
kesältä.
– Järjestimme viime kesänä Backaksen pihalla alueen
asukkaille ulkoliikuntaa. Aluksi laitoimme mainoksen puisViime kesän skumppajoogaan
osallistui yli 60 henkilöä.

Backaksella on
upeat puitteet ja
keskeinen sijainti.
Tarjonnasta löytyy
aktiviteetteja
jokaiseen makuun.

tojumpasta ja osallistujia tuli
muutama. Muutimme kuvausta puistojoogaksi ja osallistujia
tuli hieman enemmän. Sitten
vaihdoimme nimeksi skumppajoogan ja osallistujia tuli yli
60, hän hymyilee.
– Kartanon puistossa kesäiltana ihana jooga ja sen jälkeen kylmät kuohuvat, se oli
oikein onnistunut kokonaisuus. Yhteistyötä parhaimmillaan ja kaikki olivat tyytyväisiä, hän muistelee.

Tiina Puro on monille
alueen asukkaille jo etuudestaan tuttu, sillä hän on järjestänyt alueen asukkaille useana
vuonna kesäisin ulkoliikuntaa
Backaksen kartanon mailla.
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VUOSIKALENTERI
2 0 1 9

30 .4.
1.5.
12.5 .

2 4.5 .
14.6 .
27.9.
10.11.
27.11. 20 .12 .
13.12.

S i k a va p p u 18 / 3 5 €
Va p p u l o u n a s 52 €
Ä i ti e n p ä i vä l o u n a s 5 5 €
S a m u l i Ed e l m a n n i n
tä hd i t tä m ä ä i ti e n p ä i vä ko n s e r t ti 78 €
E r i n j a ke s ä k a u d e n
a va j a i s e t 6 5 €
M a i j a V i l k ku m a a j a
P u i m a l a n g ri l l i b i l e e t 6 5 €
P u i m a l a n O k to b e r f e s t 59 €
I s ä n p ä i vä l o u n a s 5 5€
Ka r ta n o n p e ri n te i n e n
j o u l u l o u n a s 59 €
J o u l u n ta ri n a o h j e l m a l l i n e n i l l a l l i n e n 75 €

Me i d ä n k a i k k i e n o m a O l o hu o ne el i
B a ck a ks e n ke s ä k a hv i l a a vo i n n a
1.5.-18.8. ke s k i v i i kos t a s u n n u n t ai h i n .

Katso lisää www.ravintolabackas.fi
Ylästöntie 28, 01510 Vantaa

myynti@ravintolabackas.fi

+358 400 153 281

