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HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

2a0lallav.

• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi!
• takuutyö
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Down the Ski Slopes
in Northern Finland
Interferometric calculations using
Sentinel-1 observations

Downhill skiing takes mountains, but maps are flat. Here we
used two observations from the
Sentinel-1 instrument (synthetic
aperture radar observations) to
construct height (altitude) details of a well-known ski resort
located in northern Finland. A normal map of the three-dimensional
world has to be presented in two
dimensions on paper. We use
“contour lines” to show us how
altitude is changing on these two
dimensional maps. By using the
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satellite data it is possible to
calculate these contour lines indicating altitude.
We created the altitude information by performing calculations using two synthetic aperture radar observations which
viewed the northern Finnish area
from slightly different angles.
Through some processing steps

involving trigonometry calculations on the slight differences
and similarities of those two
results, we created this height
map and displayed altitude with
the greenish and yellow coloring.
It is set in the middle of a Google
Earth depiction of the area. On
the smaller image, you can see
the contour lines based on the

height information we calculated.
There is a height difference of
10m between each and they are
presented over the slopes of the
ski resort. Those familiar with
skiing these slopes should notice
the steeper runs are where the
contour lines run closer together.
All this detail from processing two synthetic aperture radar

Can you guess the location? Visit us in www.kvarkenspacecenter.org to discover more about the process and
email us at kvarkenspacecenter@univaasa.fi with any comments or questions you might have!

observations taken days apart
from slightly different angles.
The ski resort can be found in
the lower right hand side of the
green/yellow/white overlay with
a heart shaped area (indicating
the highest altitude).
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ör tillfället råder det tyvärr rätt stor brist på läkare inom psykiatrin.
Det är svårt att rekrytera nya läkare samtidigt som många slutar.
Personalen som är kvar går på knäna och situationen är naturligtvis
besvärlig för de klienter som genom att ständigt byta läkare går miste om
kontinuiteten i sitt vårdförhållande. Speciellt svår är situationen inom
ungdomspsykiatrin.
Vi bör i Finland definitivt lägga mer tyngd på att utbilda specialläkare. I
Österbotten bör vi förutom att förlita oss på inhyrda läkare även se till att
situationen i och med vårt nya gemensamma
välfärdsområde utvecklas till det bättre. I och med det sammanslås bl.a.
socialservicen och primärhälsovården till en organisation.
Att förebygga mental ohälsa är en av ödesfrågorna för framtidens Finland, och här krävs otaliga åtgärder - stora som små. Dessutom har vi alla
ett personligt ansvar att
dagligen uppmärksamHyvä kauppa keskellä Vaasaa
ma och ta väl hand om
våra medmänniskor.
Personligen gläder jag
mig mycket åt att fler
än 50 000 finländare nu
undertecknat medborgarinitiativet för gratis
Myynti ja huolto
Försäljning och service psykoterapiutbildning i
Finland. Det är något vi
Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659 definitivt arbetar för.
www.halonen.com

V

iime vuoden loppupuolella saimme vihdoinkin tiedon siitä, että
oikeusministeriön virkamiehet nyt valmistelevat kauan vaatimaamme lakimuutosta inhimillisemmästä ja taloudellisesti järkevämmästä maksuhäiriömerkintäjärjestelmästä.
Lukuisat aloitteet, lobbaaminen yli puoluerajojen sekä talousvaliokunnassa asettamamme vaatimukset ovat johtaneet siihen, että oikeusministeriön virkamiehet vihdoin esittelevät maksuhäiriöjärjestelmän uudistusta käsittelevän ehdotuksen kevään aikana.
Ylivelkaantuminen on monitahoinen ongelma, mutta henkilökohtaisesti
koen ehkä eniten yleisen oikeustajun vastaisena sen, että maksuhäiriömerkinnät jäävät roikkumaan rekisteriin vuosiksi, vaikka itse velka olisi
suoritettu.
Reagoin voimakkaasti tähän ongelmaan jo ollessani opiskelujen ohella
töissä pankin lakiosastolla. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Käytännössä merkintä vaikeuttaa mm. vuokra-asunnon,
puhelinliittymän tai vakuutusten hankkimista. Maataloustuottajalle merkintä saattaa vaikeuttaa ruoan hankkimista eläimille. Tuntuu mahtavalta,
että asiaan on tulossa muutos. Kun velka on maksettu, on niin rekisterissä kuin usein valitettavasti otsassakin olevasta leimasta päästävä eroon
nopeasti. Edustajakollegoista haluan erityisesti kiittää vasemmistoliiton
Jari Myllykoskea, kokoomuksen Arto Satosta sekä perussuomalaisten
Kike Elomaata monen vuoden tuesta ja erinomaisesta yhteistyöstä tässä
asiassa.
Joakim Strand
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SPUTNIK V JA PUTIN

H

yvää mainetta maailman markkinoilla saanut Sputnik V on
syntynyt osana uutta kansallista R&D ohjelmaa Venäjällä , jota
Putin käynnisti ja johon lisättiin paukut 2018. Se on jatkumo sille
että Putinin valtaantulon aikana Venäjän valtion velka on tervehtynyt.
BKT:hen suhteutettuna se oli lähes 100% kun se nyt on enää vain 15%.
Venäjä on nyt velattomimpia valtioita maailmassa. Lisäksi kiinteät pääoma investoinnit vuonna 2000, kun Putin sai ohjakset käteen, oli vain
Suomen luokkaa – nyt ne ovat kymmenkertaiset. Putinin tiedesatsaus
tarkoittaa että maassa luodaan 900 uutta laboratoriota 2024 mennessä
joista 15 pitää olla maailman johtavia tutkimuskeskuksia matematiikan,
robotiikan, geeniteknologian ja materiaalitekniikan aloilla. Putin kuului

niihin valtionpäämiehiin joka ensimmäisenä julisti että ne valtiot
jotka hallitsevat tekoälyn tulevat olemaan tulevaisuuden johdossa.
Sen takia nyt Venäjän ohjelmiin kuuluu iso satsaus kvanttilaskennan
käytännöllisten toteutusten osalta. Tähän on varattu lähes 1 miljardi
euroa.
Toinen esimerkki Venäjän satsauksista on MC-11 lentokone joka
haastaa taloudellisuudessa uutta Boeing Max konetyyppiä – ja myös
Airbus vastaavaa konetta. MC-11 koneen moottorit ovat Venäjällä
valmistetut ja saivat juuri hyväksynnän myös ympäristövaatimusten
osalta Euroopassa.
Venäjä on palaamassa tieteen osalta suurvallaksi 1990 luvun katastrofin jälkeen. Tietäen Venäjän byrokratian ja korruption polku
tulee olemaan kaikkea muuta kuin suora ja vwarmaan yllätyksiä
täynnä.

SAKSA JA
S
RANSKA MUKAAN
KVANTTIHYPEEN

ekä Saksa että Ranska ovat nyt lähtemässä vakavasti mukaan
kehittämään kvanttilaskentaa. Kiina on tällä hetkellä ”global
leader” mutta USA on hyvissä asemissa myös. Ranskan hallitus on
ilmoittanut 1,8 miljardin eur strategiasta viidessä vuodessa. Tällä Ranska
asettuisi Kiinan ja USA:n jälkeen kolmanneksi suurimmaksi rahoittajaksi maailmassa
Saksa on valmistelemassa 2 miljardin eur suunnitelmansa 7 vuodeksi.

KIINASTA JO
KVANTTITIETOKONE KOULUIHIN

V

ielä on hakusessa mitkä kaikki käytännön asiat
kvanttitietokone aidosti tulee ratkoamaan. Tiedossa
on että ne toimivat ja että mahdollisuudet ovat valtavat nykytietokoneisiin verrattuna. ”normaalihinta” on noin
10 miljoonan eur tasolla.
Tietenkin Kiina tässä asiassa myös ohittaa muun maailman. SpinQ aikoo toimittaa markkinoille tämän vuoden
lopussa 2 quibitin laite jonka hinta on 5000 eur. Se on tarkoitettu koulukäyttöön niin että nuoret voisivat nyt jo alkaa
tutustumaan kvanttilaskennan maailmoihin ja käytännön
ratkaisuihin. Laite toimii uudella tekniikalla. Vahva magneettikenttä pitää valitut molekyylit asemissa ja radioaaltopulsseilla voidaan manipuloida atomien spinit. Tätä metodia
on aikaisemminkin käytetty mm kun kuvannetaan ihmisen
kehoa. Radikaali ratkaisu SpinQ koneessa on se että käyttävät magneettikentän tuottamiseksi pysyviä magneetteja.
SpinQ koneen ohjausta varten käytetään tavallista tietokonetta johon ladataan tätä toimintoa varten oma ohjelma.

TIEDETTÄ YLI
RAJOJEN (VIELÄ)

V

enäjän nousu takaisin uudeksi tieteen supervallaksi tietää myös
kansainvälistä kismaa. Neuvostoliiton aikana kehitetyt Tokamak
(Holy Grail of Energy) ratkaisut, pysyvä tieteellinen tutkimusasema avaruudessa (MIR) , matemaattiset mallinnukset Deep Learning
neuroonihierarkkia tekoälyssä, puolijohteiden (tietojenkäsittelyn materiaalitieto) uudet hyperratkaisut (Alferov nobelisti) fysiikassa, laserit
ja suprajohtavuusteoriat jne eivät johtaneet kaupallisiin sovellutuksiin.
Neuvostoliitto oli kehno kaupallistamisessa. Nyt niistä tehdään maailmaa
mullistavia kaupallisia sovelluksia ”lännessä” ja mm. Israelissa.
Edelleen Venäjä on mukana kansainvälisissä suuren luokan tutkimusyhteistyössä:

1. kansainvälinen avarauustutkimusasema (MIR pohjalta kehitetty)
2. Euroopan hiukkasfysiikan laboratorio CERN
3. Kansainvälinen Tokamak reaktorihanke ITER Ranskassa
4. Saksassa Euroopan X-ray Free-Electron Laser Hampurissa ja
Antiproton-Ion (FAIR) tutkimusyksikkä Darmstadtissa.
Saksassa on tällä hetkellä 300 tutkimushanketta yhdessä Venäjän
kanssa. Yksi niistä on 300 tiedemiesten työtä käsittävä Arctic Research
Mission. Jo 2010 Putin lanseerasi ohjelman jonka puitteissa 272 tiedemiestä 31 maasta sai suuret apurahat tehdä tutkimustyötä Venäjällä
yhdessä venäläisten tiedemiesten kanssa. Yksi heistä , Gerry Melino,
totesi että opiskelijat olivat erinomaisia mutta paikallinen byrokratia
mahdoton ymmärtää ulkopuoliselle.
Uusia raikkaita yrityksiä edelleen syntyy. 2022 on tarkoitus avata
kansainvälisille tutkijoille Venäjän kokonaan rakentama ”Snowflake”
asema Yamalin niemimaalla. Lähes luksuksenomainen tutkimusasema
jossa globaali ilmasto on fokuksessa – juuri Arctic näkövinkkelistä.
Venäjän edustaja Anna Romanovskaya kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa toteaa että Venäjän öljylobbyn näkemykset saavat vähemmän
ja vähemmän ymmärrystä Venäjälläkin.

Haymarket @Bock’s

Ylimartimon Juustola

- Maukkaita lähijuustolan
tuotteita vuodesta 2011 lähtien

V

uonna 1993 Vaasasta Vähäkyröön muuttanut Ylimartimon pariskunta perusti Ylimartimon Juustolan vuonna 2011.
Ylimartimon Juustola ei ole tarvinnut mainostaa paljon tuotteitaan - tuotteiden hieno maku myy itseään. Ylimartimon Juustolan
tuotteisiin kuuluu tällä hetkellä niin maukkaat kermajuustot, leipäjuustot ja salaattijuustot kuin jugurtitkin. Tuotantomäärä vaihtelee kausittain, mutta vuodessa Merja Ylimartimo jalostaa 40-50 000 litraa maitoa,
jonka hän hankkii Valion kautta lähitiloilta.
- Hienon maun salaisuus lienee siinä, että valmistan tuotteeni tuoreesta täysmaidosta enkä poista siitä valmistuksen aikana mitään, Merja
tuumii suosion syitä.
Ylimartimot ovat suorittaneet Hämeen ammatti-instituutissa Maidonjalostajan ammattitutkinnon, jonka avulla he ovat saaneet hyvät perustiedot ja valmiudet kehitellä juustolan omia reseptejä. Juustolan oma
tuotanto alkoi salaattijuustosta, jonka Ylimartimot kehittivät koulutuksessa oppimaansa ohjetta muokaten. Seuraavaksi he aloittivat leipäjuuston valmistuksen.
Juustolan tuotteita on saatavilla tällä hetkellä muutamista KPO:n myymälöistä, Lihatiskiltä Maalahdesta, Gårds Smakilta, joistakin ravintoloista sekä Bock’s Corner Breweryn kyläkaupasta. Ylimartimon Juustola
osallistuu myös joihinkin REKO-rinkeihin. Tuotteita voi ostaa myös
tilauksesta suoraan Ylimartimon tilalta.
Korona-pandemia on vähentänyt joidenkin REKO-rinkien asiakasmäärää. Muutoin toiminta on pysynyt ennallaan, kuvailee Merja kulunutta
vuotta.

Ylimartimon Juustolan
tuotevalikoima:
Kermajuusto, laktoositon
Leipäjuusto
Salaattijuustot: maustamaton,
valkosipuli, punasipuli, rosmariinipippurisekoitus, chili
Jugurtit: maustamaton, puolukka,
mansikka, mustikka, luumu
Leipäjuustoa ja maustamatonta jugurttia saa myös laktoosittomana,
sekä muita tuotteita pyynnöstä.

Asiakkaiden vinkit Juustolan
tuotteiden käyttöön:
• salaattijuusto sopii hyvin
lihapulliin sekä pitsan päälle
• salaattijuuston öljystä saa
hyvän majoneesin
• maustamatonta jugurttia voi
käyttää leivonnassa ja siitä voi
tehdä salaattikastikkeen
• vaniljajäätelö lämmitetyn leipäjuuston päällä on erityistä
herkkua!

Juustolan yhteystiedot: merja.y@luukku.com
Facebook: Ylimartimon Lähijuustola

More info:
Bock's FB & IG
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Avoinna ti-la 12-18
Öppet ti-lö 12-18
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BOCK'S Village
SHOP & Café

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter: 050 5053507

Rönnblad
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Isot lampaan taljat!
Stora fårfällar!
Kaksi eri tyyliä!
Två olika stilar!

Skafferia

Suolaiset piirakat
Salta pajer
perjantaisin
ja lauantaisin
fredagar
och lördagar

gluteenittomat
ja laktoosittomat
gluten- och laktosfria

Pe/Fre 26.2.
klo/klo 15-17:30
Niittytila

!
Uutuut!s
Nyhe

Luonnon yrtit –
Naturens örter
Teet - Teer

Erikoiskahvin maistiaset
Specialkaffe tasting
Kahvi/kaffe + cookie 5 €

Pe/Fre 26.2. alkaen/fr.o.m. klo/kl 15
Paula Saijonkivi

Karjalaisia piirakoita
Karelska piroger
Rajoitettu erä!
Begränsat parti!
7€ / 5 kpl/st
Munavoi / Äggsmör 4€/200g

Varaukset / Reserveringar:
ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

J
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ulkaisemme viikoittain lukijoiden
i publicerar varenda vecka våra läkuvia digialbumissa. Voit osallistua
sares bilder i digialbumet. Du kan
sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä delta via e-post. Skicka in bilden till
nimesi osoitteeseen mega@upc.fi
mega@upc.fi med namn och ort.

Mirja Seppälä, Sundom. "Aurinko jo
laski."

Pentti Sihtola.

Elisabeth Holm, Kvimo.
Markus Korpi. "Laskiais-Ystävänpäiväaamu skatilassa."
Leena Rönkä, Vaasa. "Jäätaidetta."

Gertrud Engman, Helsingby.

Julio Serrano.
Elisabeth Holm, Kvimo.

Barbro Kuokkanen.

www.megamedia.fi
Mira Berg, Vaasa. "Aurinko kotka."

Marianne Gråbbil-Hakkola.

Kristina Granholm. "Soluppgång i Övermalax."

Raila Koski, Vaasa. "Lumi puki
kaulaliinan. Lähet."

Catarina Ström, Petalax.

Christian Nylund, Vasa. "En färggrann
soluppgång 11.02. Bilden är tagen 11.02 vid
Gustavsborgs badstrand i Vasa."

Leena Minkkinen.

Tom Sidbäck, Vaasa. "Valoilmiö vaskiluodon sillalla."

Kustannus / Utgivare:
Toimitus / Ilmoitukset / Redaktion / Annonser :
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare: Juha Rantala, Hans Hästbacka
Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning: mega@upc.fi
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

Tuula Åstrand, Mustasaari.
”Jääleikkejä”.

Paino / Tryck:
KAUHAVA

KURIKKA

OBSERVATEUR
p Hackspett bland småfåglarna.
Observateur: Ann-Christin Källros,
Pörtom

p Vielä nämäkin paalit käyttöön!
Observateur: Anna-Marja Pensas

p Hur har man månne tänkt här? Parkeringsplats där det
är förbjudet att parkera?
Observateur: Tom Warg

p Vaasan merimuseo 10.2.2021.
Observateur: Klaus Koivula

O

p Fin vinterdag
Observateur: Ulla Pada

p Isolerad fågelholk.
Observateur: Tua Nordqvist

p Vilken fin vinterdag hör i Vasa 11.02.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

ta kuva ja kommentoi lyhyesti – max noin 100 merkkiä – tapahtumaa, treffiä,
luontokokemusta, rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva voi saada osallisuutta aikaan. ”Bloggaa” ja
kehitä Pohjanmaata!
mega@upc.fi
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoitteeseen mega@upc.fi, merkitse
"observateur"
aiheeksi ”Observateur”. Jokaista julkaistua kuvaa kohden, kerääntyy 1
piste joka vastaa 1 euroa.
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron arvoisen lahjakortin Bocks’in
kyläkauppaan.

T

p Vacker vinterdag / Kaunis talvipäivä.
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

a en bild och kommentera kort – max 100 tecken – en händelse,
ett evenemang, en naturupplevelse, en konstruktion, ett fenomen, ett föremål, ett faktum, - något som med en bild kanske får engagemang till stånd. ”Blogga” fram Österbotten!
Sänd bilden och texten per mejl till mega@upc.fi märkt "Observateur". För varje publicerat bidrag genereras 1 poäng vilket motsvarar
1 euro. När 10 poäng samlats, får man ett presentkort värt 10 euro till
Bock's byabutik.
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LUNCHMENY

1.3 Måndag/Maanantai:

8.3 Måndag/Maanantai:

2.3 Tisdag/tiistai:

9.3 Tisdag/tiistai:

3.3 Onsdag/keskiviikko:

10.3 Onsdag/keskiviikko:

4.3 Torsdag/torstai:

11.3 Torsdag/torstai:

5.3 Fredag/perjantai:

12.3 Fredag/perjantai:

Lättrökt kassler med ostsås G, L
Vitlöksmaksatt skaldjursgryta med tomatris G,L
Falafel baddad i tomat-örtsås, klyftpotatis G,L
Kevyesti savustettu kassleri ja juustokastike G, L
Valkosipulilla maustettu äyriäispata ja tomaattiriisi G, L
Tomaatti-yrtttikastikkeessa haudutettu falafel,
lohkoperuna G, L

p Luonnon maalauksia
Observateur: Kaarina Tuomela, Laihia

Pulled Pork med BBQ-sås G, L
Varmrökt lax med dillmajonnäs G, L
Falafel baddad i tomat-örtsås, klyftpotatis G,L
Pulled Pork ja BBQ-kastike G, L
Lämminsavustettu lohi ja tillimajonees G, L
Tomaatti-yrtttikastikkeessa haudutettu falafel,
lohkoperuna G, L

Köttbullar i gräddsås G, L
Smörstekt sik med skagenröra G, L
Falafel baddad i tomat-örtsås, klyftpotatis G, L
Lihapullia kermakastikkeessa G, L
Voissa paistettu siika ja skagen G, L
Tomaatti-yrtttikastikkeessa haudutettu falafel,
lohkoperuna G, L
p Pakkasen kylymä helevetti, Vähäkyrö. "1700-luvun alun isonvihan
aikaan kyröläiset piiloutuivat venäläisiltä alueen metsiin ja kallioluoliin.
Vähänkyrön Hyyriässä sijaitseva KYLYMÄ HELEVETTI oli yksi piilopaikoista".
Observateur: Matti Hietala,Vaasa

Grillad bratwurst, surkål, coleslaw,
klyftpotatis och ölmajonnäs L
Ugnsstekt lax med räksås G, L
Stekt grönsaksbiff med ostcreme G, L
Grillattu bratwurst, hapankaali, coleslaw,
lohkoperuna ja olutmajoneesi L
Uunipaistettu lohi ja katarapukastike G, L
Paistettu kasvispihvi ja ostcreme G, L

Grillad grisbiff med rödvinsssås G, L
Stekt gösfile med svampsås G, L
Stekt grönsaksbiff med ostcreme G, L
Pariloitu porsaanpihvi ja punaviinikastike
G, L
Paistettu kuhafile ja sienikastike G, L
Paistettu kasvispihvi ja ostcreme G, L

Lounas
p Vinterdag!
Observateur: Nanny Rex, Vörå

10,50 €

Lindströmsbiff med örtsås G, L
Stekt strömming med citrongräddfil L
Svamprisotto med grillad halloumi G, L
Lindströmin pihvi ja yrttikastike G, L
Paistettu silakka ja sitruunakermaviilikastike L
Sienirisotto ja grillattu halloumi G, L

Senapsgratinerad grisfile med pepparsås G, L
Stekt forellfile med wasabisås G, L
Svamprisotto med grillad halloumi G,L
Sinapilla kuorrutettu porsaanfile ja pippurikastike G, L
Voissa paistettu kirjolohen file ja wasabikastike
G, L
Sienirisotto ja grillattu halloumi G, L
Honungsstekt broilerbröst med currysås G, L
Ugnsbaddad abborrfile med äggsås G, L
Svamprisotto med grillad halloumi G,L
Hunajapaistettu broilerinrinat ja currykastike
G, L
Uunihaudutettu ahvenfile ja munakastike G, L
Sienirisotto ja grillattu halloumi G, L
Karelsk stek med persiljepotatismos G, L
Ugnsstekt lax med spenatsås G, L
Rotsakschili med röda linser G, L
Karjalanpaisti ja persiljaperunamuusi G, L
Uunipaistettu lohi ja pinaattiastike G, L
Juureschili ja punaisia linssejä G, L

Rostbiff med trattkantarellsås G, L
Ugnsbaddad sikfile med tapenade G, L
Rotsakschili med röda linser G, L
Paahtopaisti j suppilovahverokastike G, L
Uunihaudutettu siika ja tapenade G, L
Juureschili ja punaisia linssejä G, L
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Seema's Food

TO KEEP THE PULSE GOING,
KNOW YOUR PULSES!

T

o keep the pulse in order, “pulses” are
important, especially for those of us
having vegetarian food as the main
option! So, let’s consider these important
sources of protein and minerals in our diet.

Peas), Moong dal (split Green Gram), Udad
dal (split black lentils), Udad dal chilka (Black
Gram with skin), and Masoor dal (red lentils).
Dal forms the most integral part of the Indian
cuisine. Very versatile, filling, healthy, it can be
enjoyed as snacks, main courses, side dishes or
even as desserts. One can add to it vegetables
or meat or have it plain; or add some onions,
garlic, ginger too. It is a healthy dish accompanying the bowl of rice or the flat Indian bread
or the Naan too!
Each dal can be cooked on its own or together. In this post let’s talk about the various
dishes with mixed dal and different ways it can
be enjoyed.

Pulses are legumes consisting of beans, lentils,
and peas. In the Indian cuisine, the dal, often
translated as “lentils,” are actually a split
version of pulses, such as peas, chickpeas and
so on. If a pulse is split into half, it is a dal. For
example, split mung beans are mung dal.

There are several kinds of dal: Chana dal
(split Bengal Gram), Arhar dal (split Pigeon

Dal Baati -a traditional Rajasthani dish of dal
(a mixture of Chana dal, Arhar dal, Moong dal,
Udad dal chilka) and eaten with Baati (a baked
wheat ball) that’s crushed with ghee (clarified
butter) poured over it. To make dal, boil the
aforesaid mixture of dals with salt and turmeric. Heat some oil, and add bay leaf, cumin
seeds, cloves, dried red chili, and cardamom.
Once they splutter, add chopped onions, and
later some chopped tomatoes and ginger garlic
paste. Add coriander powder, garam masala
powder and salt as per taste. Add this tempering to the boiled mixed dal and adjust the
consistency by adding water to it. Baati is made
of dough of wheat flour, semolina, salt, baking
powder and some ghee along with a little bit
of yoghurt and water. Divide the dough into
8-10 balls and bake them in a preheated oven
at 175o C.

sesame, mustard and carom seeds.
To make Adai, I usually add in vegetables
like cabbage, onion, carrots to the batter along
with some dry red chilli, coconut and salt. The
batter is poured over a greased pan to make the
pancakes. This can be a nice healthy, wholesome breakfast or evening snack enjoyed with
coriander or coconut chutney.
Cooking rice and dal together is a perfect protein match and that’s what Panchmel Khichadi
(the comforting food) is all about. For a cup
of rice, I added another cup of mixed dals-tur,
mung, masoor and chana along with assorted
vegetables like potatoes, onions, peas, cauliflower, carrots and spices.
A nice dinner option accompanied by kadhi,
a tempered version of buttermilk (piima) using
garlic, or ginger, or just chilies, and curry leaves
and mustard seeds.
Thalipeeth is a Maharashtrian dish, while
Chakali, a fried Diwali snack, and a home
favourite are made with different kinds of dals
and grains which are washed, dried, roasted,
and ground into powder called Bhajani. Thalipeeth is a flat bread. The dough is patted on
the rolling board by hand and then cooked
over on the pan on both sides, covering it. Usually chopped onions, green chilies, coriander
are added to the flour along with hot water to
form the dough. We enjoy it with pickle and
yoghurt.
So, it is a medley of colours and flavours - the
dals and the rustic flavours they bring you.
Since they are bland by themselves one can
add different spices or vegetables etc. to make
their own. The same dals when cooked differently can be enjoyed as a snack, main course or
accompaniments. More to follow …

Meanwhile if these different dals are soaked
for couple of hours along with rice and ground
up, they can be enjoyed as Adai, a South Indian
savoury pancake or as Handvo, a Gujarati
baked savoury cake. For Handvo, the batter
needs to be fermented for couple of hours and
yoghurt is added along with ginger, garlic,
chilli, salt and sometimes I add bottle gourd
and corn too. The mixture is then baked in the
oven at 180o C and seasoned with tempering of

Engineer by education, passionate photographer & food enthusiast from India, presently
based at Burlington, Canada is happy to contribute this column which combines her love
of food & photography. 									Seema Ganoo
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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Bock’s NOLLA, Alkholiton Olut!
Onko tipaton kuukausi? Vai maistuisiko hyvä
olut, muttei alkoholi? Nyt Bock’silla on tarjota sinulle juuri sopivan vaihtoehton; uusimman
jäsenen juomavalikoimassamme Bock’s NOLLA 330ml
0,4 til-%! Oluen valmistuksessa on käytetty
erikoishiivaa joka käyttää vain ns. yksinkertiaisia sokereita. Tällä tavoin voimme valmistaa oluen perinteisin menetelmin antean sille
täyteläisen maltaisen ja saksalaisen jalohumalaisen maun ilman oluen normaalia alkoholipitoisuutta. Kaiken lisksi Bock’s NOLLA on myös
gluteeniton. Vähemmän alkoholia, täyttä makua!
Paikallisesti valmistettu uusiutuvalla sähköllä, auringon voimalla!
Nyt saatavana panimokaupastamme, ravintolastamme ja kaupoista ympäri Vaasaa!
Kippis, nähdään Bock´sissa!

GOOOODD! !
AKKEE G
M
MA

Bock’s NOLLA, Alkoholfritt Öl!

oissa!
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Har du en vit månad? Kanske det skulle smaka
med en god öl, men inte alkohol? Nu kan Bock’s
erbjuda lösningen i form av vårt senaste tillägg till vårt dryckessortiment; Bock’s NOLLA 330ml 0,4 vol-%! Ölen är tillverkad med en
spacialjäst som endast fermenterar sk. enkla
sockerarter. Tack vare detta kan vi producera
ölen på traditionellt vis och få till stånd en
fyllig smak av malt och tyskt ädelhumle. Till
på köpet är Bock’s NOLLA glutenfri. Mindre alkohol, full av smak!
Lokalproducerad med förnybar el, med solkraft!
Nu tillgänglig i vår bryggeributik, i vår restaurang och i butiker runt om i Vasa!
Skål, vi syns på Bock’s!

Bock’s NOLLA, Alcohol Free Beer!
Having a white month? Or you would like to have
a good tasting beer but no alcohol? Now you can
get that from Bock’s. Our newest member in our
beverage family is: Bock’s NOLLA, 330ml 0,4
vol-%!
For our beer we use a special yeast strain
which is only fermenting single sugars, that
allows us to brew the beer traditionally and
gives the beer a full malty body and a nice hop
flavor from German noble hops. It is even gluten free. Less alcohol, full taste!
Locally crafted with renewable energy and the
power of sun!
Now available in our own brewery shop and in
our bar and soon in all shops around Vaasa!
Cheers, Enjoy and see you at Bock’s!

GOLD
NOLIA BEER MASTER 2016: Best Beer. SUOMEN PARAS OLUT 2019: Best dark or colored lager.

