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8.3 

Tapasimme Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 5:30 perjantai aamuna, check-in ja turvatarkastus sujuivat 
sutjakasti. Kansainvälisellä puolella Anni ja minä nappasimme aamupalaa ja suuntasimme Elisan ja Janinan 
kanssa lähtöportille. Lentomme kesti n. 2h 15minuuttia Frankfurtiin. Frankfurtin lentokentällä lähdimme 

bussilla toiselle terminaalille,  kun olimme saaneet matkalaukkumme. Toisella terminaalilla meidän oli 
tarkoitus ottaa klo 10 juna kohti Freiburgia, mutta junalippujen ostossa kesti niin jouduimme mennä 
myöhemmällä junalla. Odotellessamme junaa kävimme välipalalla ja kahvilla. Junassa meillä ei ollut 

numeroituja istuinpaikkoja, jonka takia Anni ja minä jouduimme vaihtamaan paikkoja. Freiburgin juna-
asemalla meitä oli vastassa yhteistyökoulun työntekijä Bernd Raber. Ostimme julkisen liikenteen 

kuukausiliput, jonka jälkeen lähdimme ratikalla Annin ja minun majoitukseen. Tapasimme asunnolla meidän 
”vuokran antajamme”. He kertoivat meille kaupungista ja asunnosta, sekä kutsuivat meidät illallistamaan 

heidän kanssaan. Lepäsimme hetken ja lähdimme katsomaan paikkoja, kävelimme keskustaan asti ja 
käväisimme kaupassa. Palasimme asunnolle ja etsimme host-perheemme asuntoa, joka oli vaikeaa. 

Löysimme vihdoin oikean asunnon, ruokana oli perinteistä portugalilaista ruokaa. Ruuan jälkeen jäimme 
viettämään iltaa ja pelaamaan lautapeliä. Päästyämme takaisin asunnolle menimme aikalailla heti 

nukkumaan. -Elise 
 

9.3  
Aamulla heräsimme n. kello 10, jonka jälkeen meidän oli tarkoitus hypätä  ratikkaan, että pääsisimme 

junalla Oberriediin, jossa meitä vastassa odottaisi Janina ja Elisa, joiden kanssa meidän oli tarkoitus mennä 
vuorilla sijaitsevaan Steinwasenin puistoon, mutta myöhästyimme ratikasta joten menimme seuraavalla. 
Puistossa sijaitsee maailman pisin jännitetty silta jonka takia olimme menossa puistoon. Mutta meidän 

tuurillamme puisto oli kiinni. Otimme muutaman kuvan sillasta jonka jälkeen palasimme takaisin 
bussipysäkille. Ulkona satoi ja jouduimme odottamaan bussia melkein tunnin ajan, onneksi meillä oli 

toisemme. Bussin tultua Janina ja Elisa jäivät pois oman asuinpaikkansa kohdalla ja me jatkoimme matkaa 
Kirchzartenin juna-asemalle. Junan tultua Freiburgin asemalle otimme ensimmäisen ratikan jolla pääsimme 

lähikauppamme lähelle. Ostimme ruokaa ja palasimme takaisin majoitukseemme. Teimme ruokaa jonka 
jälkeen oleskelimme majoitustiloissamme loppupäivän. – Anni 

 

 
 



10.3 
Anni, Elisa, Janina, Bernd ja minä tapasimme aamulla klo 10 Café Extrablattin edessä, Bernd oli kutsunut 

meidät brunssille hänen ja kolleegaansa kanssa. Olimme brunssilla 2 tuntia, söimme ja juttelimme. Meille 
kerrottiin kannattavia nähtävyyksiä ja paikkoja joissa vierailla. Brunssipaikka oli aivan täynnä, joten juttelu 

oli hiukka vaikeaa melun takia. Brunssin jälkeen lähdimme Annin, Elisan ja Janinan kanssa tutkimaan 
Freiburgin keskustaa, löysimme Colombi Parkista kauniin kirsikkapuun jonka luona kuvailimme kauan. 
Lähdimme puistosta eläintarhaan ratikalla ja bussilla. Bussipysäkki jolla jäimme oli keskellä ei mitään, 

kävelimme metsässä puoli tuntia kunnes löysimme eläintarhan ja näimme lehmän. Ensin jäimme syömään 
ranskalaiset ja jäätelöt, jonka jälkeen kävelimme eläintarhassa. Sää vaihteli, välillä satoi ja tuuli ja välillä taas 

paistoi ja oli lämmin. Sieltä lähdimme bussilla takaisin Freiburgiin ja Annin kanssa tulimme takaisin 
asunnollemme ja Elisa ja Janina matkasivat Oberriediin. Annin kanssa olimme loppupäivän vain asunnolla ja 

menimme aikaisin nukkumaan jännittäessä ensimmäistä työpäivää. -Elise 
 

 

 
 
 

 



11.3 
Lähdimme Annin kanssa aamulla klo 7:20 ratikka pysäkille, jolla matkasimme kymmenen minuuttia ja 

kävelimme pysäkiltä Colombi Hotellille. Tapasimme Berndin hotellin edessä ja menimme sisään. Berndin 
kolleega Sandra tuli hotellille ja jäi istumaan minun kanssani kun Anni ja Bernd lähtivät. Juttelimme Sandran 

kanssa niitä näitä ja sitten menimme hotellin respaan,  josta meidät vietiin hotellin leipomoon. 
Työpaikkaohjaajani ei ollut paikalla, joten muut työntekijät ottivat minut vastaan. Kävin vaihtamassa 
työvaatteeni ja menin leipomoon jossa minulle esiteltiin nopeasti paikat ja annettiin pieniä töitä. Klo 
kymmeneltä oli tunnin mittainen tauko, jolloin lähdin nopeasti käymään ulkona nappaamassa jotakin 

syötävää. Ostin voileivän jonka pakettia en saanut auki, joten leipä jäi syömättä. Soitin tauolla myös pienen 
paniikkipuhelun  Annille ja palasin toppipaikalle. Tauon jälkeen jatkoin pieniä töitäni, tein muun muassa 

marsipaanista ja sokerimassasta petit fourien ja pienten kakkujen koristeita ja leikkasin vetopohjista paloja 
jotka asettelin kakkumuotteihin. Töiden jälkeen kotimatkalla soitin vanhemmilleni ja kun pääsin asunnolle 

niin vaihdoimme Annin kanssa kuulumiset toppipaikoista ja loppupäivän olimme asunnolla. -Elise 
 

Hotellilta lähdimme Berndin kanssa kohti Lienhartin leipomoa, ulkona satoi vuoron perään lunta ja vettä. 
Leipomolla tapasimme Mr. Lienhartin joka ei puhunut paljoakaan englantia. Selvisi, että työni alkaisi joka 

päivä kahdelta aamuyöllä, hieman shokissahan siinä sitten olin, kun pähkäiltiin kaikki miten pääsisin töihin 
kun julkinen liikenne ei kulje siihen aikaan yöllä. Bernd ja Lienhart juttelivat Saksaksi jotain jonka jälkeen 

lähdimme takaisin pääkeskuskadulle. Pyörähdin pienen kierroksen keskustassa jonka jälkeen palasin 
takaisin asunnollemme. Päivän aikana en tehnyt oikein mitään muuta, kuin valmistautunut ensimmäiseen 

niin sanottuun yövuoroon. -Anni 
 

12.3 
Työni alkoivat tänään klo 8, pääsin koristelemaan perinteisen saksalaisen kakun ja tämän jälkeen koristelin 

sekä kuorrutin ”Black Forest” (;Schwarzwald) kakun. Valmistin täytteen muutamaan hyydykekakkuun ja 
laitoin ne vuokiin ja vuuat jääkaappiin. Muotoilin taikinasta croisantteja, jonka jälkeen tein vadelma-
kermatäytteen kahteen piirakkaan. Minulle näytettiin ja kerrottiin suklaakoneista, jonka jälkeen tein 
lastenjuhliin yksisarvissuklaatikkareita. Tikkarimuotit olivat valmismuotteja, joihin vain pursotin sulaa 

suklaata. Minulle esiteltiin tänään hotelli, myymälä johon teemme tuotteita, keittiö, ravintolatilat, 
yksityistilat, sekä muuta henkilökuntaa. Minulle myös kerrottiin takaoven koodi ja kerrottiin missä ovi 

sijaitsee, ettei minun tarvitse tulla hotellin respan kautta joka aamu. Pääsin kotiin n. klo 14:30 aikoihin, 
loppupäivän vietimme Annin kanssa asunnolla ja kävimme kaupassa. -Elise 

 

 
 
 
 
 
 



Työ alkoi kahdelta yöllä jonne kävelin asunnoltamme, sillä julkinen liikenne ei kulkenut siihen aikaan yöstä, 
jolloin ensimmäisenä autoin ja katsoin miten juustokakkujen taikina tehdään. Laitoimme juustokakut uuniin 

jonka jälkeen menin auttamaan suolaisten piirakoiden valmistamisessa. Kun piirakat saatiin uuniin pääsin 
tekemään marjakiille leivoksia. Autoin työntekijöitä pienissä hommissa mm. Punnitsin raaka-aineita sekä 
temperoin suklaata. Pääsin puoli kymmenen aikoihin jonka jälkeen lähdin katsomaan junaradan läheistä 

isoa kirkkoa ja menin Elisen luokse Colombi hotellille. Elisen kanssa juttelimme paikastani ja erilaisuudesta 
työpaikoillamme. Elisen työt jatkuivat 11 jolloin palasin takaisin asunnollemme ja menin nukkumaan. -Anni 

 
 

13.3 
Ensimmäinen työni tänään oli leikata muotilla vetopohjista sopivan kokoisia kakkupohjia ja kasata ne viiden 

pohjan pinoihin. Koristelin kaksi Schwarzwald kakkua, kuorrutin kermalla, vedin piikkiraapalla sivut, 
pursotin päälle ja laitoin kirsikoita sekä suklaarouhetta päälle. Kakkujen koristelun jälkeen täytin ja kokosin 

aiemmin leikanneeni kakkupohjat. Kakkujen täytön jälkeen kuorrutin kakun oranssilla marsipaanilla ja sitten 
aloin tekemään kirjain muoteilla mustasta sokerimassasta tekstiä nyrkkeilyaitio tilauskakkuun. Kun sain 

kirjaimet paineltua ja valmiiksi niin kiinnitin ne kakkuun ja autoin koristelemaan kakun loppuun. Sitten oli 
loppusiivous jonka jälkeen lähdin kotiin. Anni ja minä lähdimme keskustaan ja pyörimme kaupoilla hetken, 
jonka jälkeen tulimme kotiin tekemään ruokaa. Täällä oli muutkin asukkaat paikalla ja kokkaamassa, joten 

vietimme kaikki aikaa keittiössä yhdessä. -Elise 
 

 
Keskiviikkona jouduin kävellä taas töihin kahdeksi yöllä, ja työpaikallani ensimmäisiä hommia oli koristella 
leivokset nimeltä americanot, joissa toinen puoli oli suklaasta ja toinen pomadasta, sekä autoin suolaisten 
piirakoiden valmistamisessa. Pellitin jäisiä croisantteja. Autoin marjahyydykeleivoksien myyntiin laitossa, 
jonka jälkeen tehtäväni oli siivota 3D muotoisia lammasmuotteja tiskinurkassa muutaman tunnin ajan. 

Loppupäivästä teimme uuden satsin murotaikinaa, jonka jälkeen siivosimme lattiat. -Anni 
 

 
14.3 

Sain vuokran antajalta pyörän lainaan sillä työmatkani on haastava, joten pääsin torstaina töihin hieman 
nopeammin. Aloitin työt auttamalla juustokakun raaka-aineiden punnauksella, suolaisten piirakoiden 

täyttämisellä ja americanojen koristelulla. Tein aika paljon samoja töitä kuin ensimmäisinä päivinä. Paikassa 
näytetään tehtävän aina samoja töitä, välillä määrät tai tuotteiden lajit saattavat vaihdella, mutta ne ovat 

aina samoja tuotteita. Loppupäivästä pellitin jäisiä croissanteja perjantaita varten. Siivosimme paikat ja 
lähdimme. Menin samantien asunnollemme nukkumaan enkä tehnyt oikein mitään muuta päivän aikana. -

Anni 



Tänään kuorrutin voikreemillä eilen täyttämäni kakut, jonka jälkeen leikkasin kolmesta arkista pieniä 
kakkukuva tekstejä ja sivelin niiden takapuolelle valkosuklaata. Ruokatauollani kävin vaatekaupassa 

ostamassa neuleen, sillä täällä on aika kylmä eikä minulla ole hirveästi lämpimiä vaatteita mukana. Tauon 
jälkeen leikkasin kakkupohjia ja täytin kaksi kakkua. Kuorrutin kuivakakkuja suklaalla ja koristin ne, minulle 
myös opetettiin yksi tapa temperoida suklaata, jota en vielä osannut. Loppusiivouksen jälkeen, nautimme 

työkavereiden kanssa muutamat lasilliset shamppanjaa. -Elise 

 
 

15.3 
Kuorrutin kaksi kakkua aamulla voikreemillä, jonka jälkeen vuorasin kakut oranssilla marsipaanilla. Kaulasin 
myös pinkkiä marsipaania ja vuorasin sillä kolme pienen pientä kakkua. Koristelin oranssit kakut, pursotin 
päälle suklaalla, kermalla ja asettelin pienet palat appelsiinia. Suihkutin myös kiiltävää spraytä kakkujen 

päälle. Lounastauolla Anni tuli minua vastaan hotellillle, ja kävimme lähikahvilassa nappaamassa kahvit ja 
syötävää. Palasin töihin ja kaulasin marsipaania, josta leikkasin paloja. Liekitin marsipaanipaloja 

liekinheittimellä, jonka jälkeen tein hyytelöä. Valutin tulikuumaa hyytelömassaa silikoni muotteihin ja jätin 
kärryyn hyytymään. Täytin pikkuleipiä ja dippasin niitä  kuumaan siirappiin jonka jälkeen lähdin viikonlopun 

viettoon. Tapasin Annin, Elisan ja Janinan keskustassa ja lähdimme etsimään ruokapaikkaa, sillä meillä 
kaikilla oli kamala nälkä. Päädyimme meksikolaiseen ravintolaan, jossa Anni ja Janina söivät burgerit, Elisa 
tacoja ja minä pastaa. Elisa maksoi koko ruokalaskun ja tarjosi meille ruuat. Pyörimme hetken kaupoilla ja 

sitten lähdimme kaikki kotiin. -Elise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16.3 
Näimme Annin kanssa Janinan ja Elisan Freiburgin juna-asemalla, josta lähdimme sushiravintolaan nimeltä 
Oishii.  Oishii on sushibuffet, jossa voi tilata suoraan pöydästä tabletilla ja tarjoilijat tuovat ruuan pöytään 
hetken päästä. Tänään oli hyvä sää ensimmäistä kertaa reissun aikana, joten lähdimme vuorihissille. Hissi 

matka kesti n. 20 minuuttia suuntaa kohden. Maisemat olivat kauniit ja kokemus itsessään oli upea. Vuoren 
päällä menimme kahvilaan kaakaolle, mutta palvelu oli erittäin hidasta ja huonoa. Saimme vihdoin kaakaot 
noin neljänkymmenen minuutin odotuksen jälkeen, eikä maku ollut edes hyvä. Tulimme hissillä takaisin ja 
lähdimme julkisilla kotia kohti. Muut jäivät keskustassa, mutta minä jatkoin kotiin yksin pahan olon takia. 

 -Elise 

 
 

17.3 
Tapasimme klo 11 Janinan ja Elisan rautatieasemalla ja menimme Augustiner museoon. Museo oli tylsä ja 

se haisi pahalta. Sieltä siirryimme luontomuseoon, jossa oli eläviä tipuja, sillä Augustiner museosta ostetulla 
lipulla pääsimme useampaan museoon. Kävimme katsomassa pikku Venetsian joka sijaitsee keskustassa ja 

kun sää oli hyvä ja aurinkoinen. Menimme pieneen konditoria myymälään ostamaan macaronsseja. 
Kävimme syömässä pizzeria Milanossa sekä kahvilla Starbucksissa.  -Elise ja Anni 

 
18.3 

Oli yöllä hieman vaikea päästä ylös ja lähteä töihin, sillä viikonlopun aikana ehti hieman muokata unirytmiä, 
mutta kahdeksi pääsin töihin. Päivän aikana tein todella paljon samoja hommia kuin muinakin päivinä, mm. 
Suolaset piirakat, hyytelöleivokset, americanot, munkit ja pellitykset. Näiden töiden lisäksi siivosin peltejä 

joista ilmaantui jalkoihini mustelmat peltien takia. Autoin iltapäivästä lehtitaikinatuotteiden pellityksessä ja 
kuorman purkaamisessa. Kävimme työpäiväni jälkeen Elisen kanssa pikaisesti kaupoilla ja kahvilla, jonka 

jälkeen palasin takaisin nukkumaan asunnollemme. -Anni 
 

Tänään leikkasin vetopohjia ja asettelin ne vuokiin, rikoin kananmunia, kaulasin ja painelin muotilla 
murotaikinasta torttupohjia, asettelin torttupohjat vuokiin, tein toisen torttumassan ja asettelin massan 

vuokiin ja laitoin siihen rusinoita ja kirsikoita. -Elise 
 

19.3 
Keitin ja sitruunakerma täytettä ja vuorasin neljä kakkua marsipaanilla. Täytin viisitoista kakkua 

keittämälläni sitruunatäytteellä ja leikkasin petit foureja ja asettelin ne myyntiin. -Elise 
 
 
 
 



Olen joka päivä tehnyt samoja töitä ja hommia jotka ovat pullataikinan ja keksitaikinan tekeminen, 
suolaisten piirakoiden täyttö, peltien peseminen, raaka-aineiden punnaus, yhden Schwarzwaldin kakun 
tekeminen, makeiden piirakoiden täyttö ja paisto, lehtitaikinan muotoilu erilaisiksi leivonnaisiksi, jäisten 
croissantien pellitys ja lammaskakkujen teko. Olen tehnyt näitä hommia 18.3 – 29.3. ajalla. Kuvia en ole 

kehdannut ottaa, eikö työt ole kuvien arvoisia. -Anni 
 

20.3 
Kuorrutin eilen täyttämäni viisitoista kakkua voikreemillä, ja vuorasin kolme niistä oranssilla marsipaanilla. 
Päälle pursotin suklaakoristeet,  kermanökäreet ja laitoin palat appelsiinia. Leikkasin keksitaikinatangoista 

paloja ja pellitin ne. Tämän jälkeen tein täytteen suklaakonvehteihin. Täytin konvehtien puolikkaita 
valmistamallani täytteellä loppupäivän ja kokosin konvehdit.  Töiden jälkeen tulin käymään kotona 

suihkussa ja lähdimme Annin kanssa keskustaan syömään. Ravintolassa törmäsimme ensimmäiseen 
suomalaiseen henkilöön reissullamme. -Elise 

 
21.3 

Täytin tuulihattuja jonka jälkeen pursotin suklaasta konvehteihin kannet. Hain kuiva-ainevarastosta 
säilykepersikoita ja asettelin persikkapaloja piiraisiin. Tauollani kävin kirjakaupassa ja ostin postikortteja. 

 -Elise 
 

22.3 
Vuorasin seitsemän kakkua marsipaanilla ja koristelin niistä viisi. Tauollani kävin kaupassa nappaamassa 

syötävää ja kävelin työssäoppimispaikkani edessä olevaan Colombi puistoon. Puistossa söin ja kirjoitin eilen 
ostamiini postikortteihin. Tauon jälkeen tein täytteen suklaakonvehteihin ja täytin konvehteja loppupäivän. 

Tapasin Annin ja Janinan keskustassa ja lähdimme etsimään ruokapaikkaa. Päädyimme Café Extrablattiin, 
sillä se oli yksi harvoista paikoista joka oli siihen aikaan auki. Pyörimme hetken keskustassa ja kaupoilla, 
jonka jälkeen saatoimme Janinan juna-asemalle ja lähdimme kotiin. Kotona pesin pyykkiä ja yritin tehdä 

lettuja. Paistinpannuista ei ollut mihinkään joten päädyin kaatamaan taikinan pellille ja laittamaan uuniin. 
. -Elise 

 



23.3 
Tapasimme Annin kanssa Elisan ja Janinan kymmeneltä Freiburgin juna-asemalla. Olimme matkalla 

Sveitsiin, Baseliin. Baselissa menimme ensimmäiseksi ”Three Countries Cornerille”. Kohta jossa Saksa, 
Sveitsi ja Ranska risteytyvät. Sieltä lähdimme keskustaan ja menimme meksikolaiseen ravintolaan. Kävimme 
myös jätskeillä. Kävelimme keskustassa hetken ja kävimme ostamassa postikortteja, jotka kirjoitin ja lähetin 
samantien. Palasimme Baselin juna-asemalle ja törmäsimme joukkoon suomalaisia. Freiburgissa lähdimme 

heti kotiin. -Elise 
 

 
24.3 

Lähdimme Annin kanssa asunnolta Freiburgin juna-asemalle, nappasimme junan Kirchzarteniin. 
Kirchzartenissa lähdimme junalla Todtnauhun, jossa sijaitsee 97 metrinen vesiputous. Tänään oli kuuma 
päivä, joten reissu oli raskas. Siellä piti kävellä jyrkkiä portaita ja metsä polkuja ylös alas vesiputouksen 

vartta. Kirchzartenissa kävimme meksikolaisessa syömässä ja kun pääsimme kotiin, niin olimme aika poikki 
ja kävimme ajoissa nukkumaan. -Elise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.3 

Hain kuiva-ainevarastosta säilykeaprikooseja. Asettelin aprikoosin puolikkaita piiraisiin. Voitelin 

lammas kakkuvuokia ja yhdistin niitä pareiksi. Tauollani hain kaupasta syötävää ja menin puistoon 

istumaan ja lukemaan. Oli aurinkoista ja lämmintä, palasin töihin ja pakkasin mini quichejä. 

Loppupäivän täytin suklaakonvehteja ja pursotin niihin kansia. Kävin kotona ja lähdimme Annin 

kanssa keskustaan, halusimme käydä jossain maistamassa Schwarzwaldin (black forest) kakkua. 
Kakku ei ollut meidän makuumme. -Elise 

 
26.3 

Kuorin ja pilkoin raparperejä. Irrotin piirakoita vuuista. Kasasin ja asettelin vadelmia leivoksiin ja piirakoihin, 
jonka jälkeen keitin kiillettä ja koristelin leivokset suklaalla ja vihreillä rakeilla. Asettelin aprikooseja 

piiraisiin ja pakkasin pikkuleipiä. Tauollani menin taas puistoon istumaan ja lukemaan. Tauon jälkeen tein 
täytteen konvehteihin ja täytin niitä. Täyttämisen jälkeen temperoin pinkkiä vadelmasuklaata ja dippailin 
konvehteja siihen. Kun olin dipannut konvehdit vadelmasuklaaseen ja ne olivat kuivuneet, pursotin päälle 

valkosuklaalla raitoja. Pakkasin konvehdit ja lähdin kotiin. -Elise 
 

 
27.3 

Tein tänään samanlaisia vadelma leivoksia kuin eilenkin. Tein marsipaanista ja kirsikka-alkoholista 
pikkuleipien täytteen. Pursotin pikkuleipiin täytettä ja yhdistin puolikkaat. Dippasin pikkuleipiä siirappiin ja 

annoin niiden kuivua. Sitten värjäsin pomadasta vihreää, keltaista ja pinkkiä. Seuraavaksi dippasin 
pikkuleipiä värjäämiini pomadoihin ja laitoin päälle koristeita. Loppupäivän tein suklaatöitä. -Elise 

  



 
28.3 

Punnasin vetopohjien raaka-aineet ja valmistin massan ja pohjat. Valmiista pohjista leikkasin muotilla 
sopivan kokoisia paloja. Täytin ja kasasin 21 kakkua. -Elise 

 
29.3 

Valmistin voikreemin ja kuorrutin sillä eilen täyttämäni kakut ja vuorasin ne oranssilla marsipaanilla sekä 
koristelin. -Elise 

 
30.3 

Heräsimme aikaisin aamulla, sillä olimme ostaneet Ellun ja Janinan kanssa  bussiliput Strasbourgiin 
viikonlopuksi. Lähdimme bussiasemalle jossa tapasimme Ellun ja Janinan. Bussimatka kesti tunnin jonka 

jälkeen olimme kaupungilla muutamien tuntien ajan, sillä hotellimme check-in oli mahdollista vasta kolmen 
jälkeen. Kävimme syömässä, katsomassa katedraalin ja pikku Ranskan. Menimme Janinan kanssa neljän 

maissa Barrage Vaubaniin joka on silta. Sieltä kävelimme hieman lisää pikku Ranskan vierellä ja päätimme 
lähteä parin kilometrin päähän Parc de I'Orangerieen, joka on suuri puisto sisältäen pienen eläintarhan. 

Otimme muutamat kuvat eläimistä ja pienestä vesiputouksesta jonka jälkeen lähdimme kävelemään 
takaisin keskustaa päin. Tapasimme Ellun ja Elisen kanssa katedraalin edessä josta jatkoimme matkaa 

ravintolalle. -Anni 
 

31.3 
Aamulla lähdimme hotellilta 11 ja lähdimme keskustaan. Päädyimme crepe kahvilaan, jossa söimme 

aamupalaa. Siitä menimme käymään macaron kaupassa ja lähdimme kävelemään bussiasemalle. 
Bussiasemalta lähdimme Annin kanssa kotiin. ((Maistoin Ranskassa ensimmäistä kertaa etanoita! -Elise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 
Irrotin hyytelöitä silikonimuoteista ja pyörittelin ne sokerissa. Pursotin marsipaanimunien päälle suklaalla ja 
koristelin ne loppuun. Pursotin tuulihattuihin vaniljatäytteen, jonka jälkeen dippasin ne kinuskiin.  Koristelin 

kolme vaniljahyydykekakkua kinuskilla ja tuulihatuilla. Loppupäivän tein suklaakonvehteja. -Elise 
 

 
2.4 

Leikkasin hedelmiä ja asettelin niitä ja marjoja leivonnaisiin ja piiraisiin. Keitin kiillettä niitä varten. 
Koristelin leivonnaiset suklaalla. Tein massan vaniljahyydykekakkuihin ja tein kakut. Kaulasin murotaikinaa 
ja painelin siitä leivospohjia, jotka asettelin silikoni muotteihin. Pursotin konvehteihin täytteitä ja kannet. -

Elise 
 

4.4 
Leikkasin leikkuukoneella tänään konvehtilevyjä paloiksi. Tauon jälkeen työskentelin toisen työntekijän 

kanssa suklaatöiden parissa. Laitoin aikaisemmin leikkaamiani konvehtipaloja suklaakoneen liukuhihnalle, 
jossa ne peittyivät suklaalla ja toinen työntekijä otti niitä toisella puolella konetta vastaan ja siirsi ne 

hihnalta pöydälle. Koristelimme konvehdit yhdessä suklaalla ja pähkinöillä. -Elise 

 
5.4 

Tänään työskentelin vain suklaan parissa, koristelin eilen leikkaamiani ja kuorruttamiani konvehteja, 
pursotin konvehteihin täytteitä ja kansia. Päivän päätteeksi sain työtodistuksen ja lahjakassin täynnä 

konvehteja. Näin Annin, Janinan ja Elisan keskustassa ja kävimme ruokakaupassa, jonka jälkeen lähdimme 
Annin ja minun asunnolle. Söimme ja Elisa ja Janina lähtivät. Soitin Annille ja minulle taxin. Loppuillan 

pakkasimme ja taistelimme tilanpuutteesta. -Elise 

 



 
6.4 

Heräsimme kolmelta yöllä ja menimme 3:50 ulos. Lähdimme taxilla Freiburgin päärautatieasemalle. Siellä 
sain ilmoituksen, että bussimme Frankfurtiin on 60-70 minuuttia myöhässä. Bussin myöhästyminen tarkoitti 

sitä, että myöhästyisimme lennoltamme. Panikoimme hetken ja lähdimme sisälle rautatieasemalle. 
Tsekkasimme Frankfurtiin menevät junat, jolla yhdellä kerkeäisimme lennollemme. Ostimme junaliput ja 

odotimme n. 1.5h, onneksi kerkesimme lennollemme. -Elise 
 
 
 

Kuvia majoituksestamme; 
 

ulkopuolelta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keittiö 
 
 
 

 
 
 

 



Kylpyhuone ja vessa 
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