
RAPUJEN SYONNIN 
10 VAIHETTA

Irroita sakset ja katkaise ensimmäisen nivelen kohdalta. 
Ime ja pureskele. 

_

Katkaise rapuveitsen kärjessä olevalla reiällä saksien päät. 
Irroita lyhyempi saksen osa ja ime siitä mehu ja liha. 

_

Avaa isompi saksen osa ja kaiva sisältä liha. 
Nosta leipälautaselle odottamaan. 

_

Irroita pyrstö vääntämällä keskiruumiista. Leikkaa pyrstön panssari 
sivusta auki ja irroita liha kokonaisena. Säästä liha kuten edellä. 

_

Irroita selkäpanssari jäljelle jääneestä osasta. 
Raaputa panssarin sisäpinnalta rapuvoi ja syö se. 

Naarasravuissa voi olla punaista mätiä, se on herkullista. 
_

Irroita ravun jalat ja imeskele niistä lihat ja mehu. 
_

Halkaise pyrstö ja poista keskellä oleva tumma suoli. 
Säästä liha leipälautaselle. 

_

Nyt voit valmistaa leivän lämpimästä paahtoleivästä, 
voista, tillistä ja ravunlihasta. 

_

Laula rapulaulu tästä vihkosta ja ota siemaus 
juomaa

_

Nauti!

 

..



SNAPSIKYLPY
(säv. Kalliolle kukkulalle)

Tilli suussa, kruunu päässä
Sinut pöytään kannetaan
Paahtoleivän päälle sulle

snapsikylpy annetaan.
_
 

NIUKKA NAUKKU
(säv. Mikki Hiiri merihädässä)

Mikki Hiiri mättähältä mättähälle käy
ja pikku jalka pilkahtaa

Mut viis me Mikki Hiirestä, häntä kun ei näy
siis ottakaamme ryyppy tää

”Niukka naukku tiukka tuikku
vävvävävävävä vävvävää”

Nyt sun hullusti käy…. PIM!
_

RYYPPY KUN ON MENNYT
(säv. Suomalainen polkka)

Ryppy kun on mennyt on kurkusta sissään
siellä se istuu ja pyytää lissää.

Leukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin lissää juu!

Leukojen välliin lissää
eihän se tunnu missään.

eukojen välliin, leukojen välliin,
leukojen välliin lissää juu!

 

TANA YONA
(säv. Kotkan ruusu)

Tänä yönä onni suosii rohkeaa,
tänä yönä en mä voi suo rakastaa.

Tänä yönä viina minut nujertaa,
kun tulee aamu – palataan asiaan.

_
 

ENSIMMAINEN
(säv. Honkain keskellä)

Ryyppy joka tässä
lasissa on eessä,

nakatkaamme nopeasti naamaamme.
Se ilon tuokohon
ja surut vieköhön,

laululle vain tilaa jääköhön.
_

GEORGE 
DE GODZINSKYN

RAPULAULU
(säv. Ukko Nooa)

Rapu tuli, rapu tuli
nyt on elokuu.

Iloitse sä veikko
kohta olet peikko.

Nami nami, nami nami
vatsassa nyt soi.

Ota lasi, ota lasi
juo nyt minun kanss.

Surut huolet heitä
rypyt hymyyn peitä.

Ilon, onnen ravut nämä
sydämehen toi.
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