
Perinteisesti vappubrunssia vietetään 1.5
aamupäivästä alkaen. 
Suunnittele vieraslista ja lähetä kutsut etä-
vappubrunssille 2020.

Vappubrunssi
2 0 2 0

Suunnittele ruokalista :
Vappuna syödään erilaisia salaatteja,
nakkeja, kasviksia, hedelmiä sekä tietenkin
tippaleipää ja munkkeja!

Suunnittele juomalista :
Mimosabaari! 

Vappuun kuuluvat ilmapallot, serpentiini,
viirit sekä värikkäät pom pomit. 

Muista vappupukeutumisen
kulmakivet - värikkyys ja rentous! 
Ylioppilaaksi kirjoittaneille asun
kruunaa valkolakki.

Tee brunssia varten soittolista
valmiiksi.
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Vappubrunssi
M I M O S A B A A R I

MISTÄ MIMOSA VALMISTETAAN?
Perinteinen kuohuviinidrinkki Mimosa syntyy, kun
appelsiinimehua ja kuohuviiniä yhdistetään puolet ja
puolet.
 
Kuohuviiniksi soveltuu parhaiten hedelmäinen ja raikas
viini, esimerkiksi espanjalainen cava. Mehuksi
kannattaa ehdottomasti valita tuorepuristettu.
 
Muista viilentää kuohuviinin lisäksi myös mehu.

MIMOSAN VALMISTUS
Kaada ensin lasi puolilleen viilennettyä mehua. Täytä
kuohuviinillä. Sekoita kevyesti ja nauti heti.

TIESITKÖ:suhteella 2/3kuohuviiniä ja
1/3

appelsiinimehuajuoman nimi onBuck's Fizz

KOKEILE OMAN MAUN MUKAAN
Juomien kanssa on lupa käyttää luovuutta.
Vaihda appelsiinimehu ananasmehuun, murskaa
pohjalle pala persikkaa tai mangoa, koristele vadelmalla.
Tai korvaa mehu kokonaan esimerkiksi
mansikkasorbetilla!
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Vappubrunssi
S O M I S T U S

ILMAPALLOT & SERPENTIINIT
Ilmapalloja sekä serpentiineja löytyy pienemmistäkin
lähikaupoista, mutta jos haluat panostaa tiettyyn väriin
tai tyyliin, niin Juhlamaailmasta löydät kymmenittäin eri
muotoisia, värisiä sekä kokoisia ilmapalloja ja
serpentiinejä. 

DIY POM POM
Omatekoinen Pom Pom valmistuu kreppipaperista,
serveteistä, kahviliinoista tai värikkäistä papereista
helposti kotona. 
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VIIRIT
Leikkaa pahvista samankokoisia kolmioita. Laita kaksi
pahvista kolmiota päällekkäin ja liimaa viirinaru niiden
yläreunojen väliin. 

VAPPUHATTU 
Pyöräytä pahvista kartio. Nido kiinni, tasoita alareunasta
saksilla ja koristele haluamallasi tavalla. Tee reiät
kuminauhaa / nauhaa varten, jotta saat vappuhatun
sidottua leuan alta kiinni eikä hattu tipu vauhdissa.



Vappubrunssi
D I Y  P O M  P O M  &  V I I R I
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DIY POM POM
Laita useampi kahviliina
päällekkäin ja nido
keskeltä kiinni. Pyöristä
kulmat ja tee saksilla
viiltoja ulkoreunoilta
sisäänpäin. Rypistä
kerros kerrokselta ja
muotoile lopuksi.

DIY VIIRI
Taittele paperi
kolmiosaiseksi, jolloin
saat leikkattu viisi
kolmiota. Liimaa 
viirinaru yhden
paperikolmion
yläreunaan ja toinen
paperikolmio
yläreunasta kiinni
toiseen.

Kuva Pinterest


