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Hyvä lukija!
Kädessäsi on Timon Reseptit –kirjanen.
Kirjasen sivuille olen koonnut erilaisia reseptejä muistiinpanoistani, joita olen
kirjannut erilaisille lapuille ja serveteille ”törmätessäni” maittavaan ruokaan.
Mutta näiltä sivuilta löytyy myös muutamia ruoan laitosta pitävien hyvin
ystävieni reseptejä. Ystävällisesti he ovat halunneet nostaa kirjaseni tasoa.
Tämä kirjanen osoittakoon – samoin kuin aiempi ”Kepulainen keittokirjanen 2007”
– sen, että pidän ruoanlaitosta. Se on rentouttavaa. Ilokseni olen huomannut, että
en todellakaan ole yksin – vaikkapa siinä perheenisien - joukossa, joista
löytyy ”mestarikokki” keittiöön kuin keittiöön. Omasta mielestään.
Timon Reseptit –kirjasen ohjeita yhdistää Hyvää Suomesta – suomalaiset,
turvalliset raaka-aineet.
Kokeilkaa ja nauttikaa - arjessa ja juhlassa.
Totean tämänkin reseptikirjasen osalta, että vastuu jokaisen ruokalajin
onnistumisesta ja maittavuudesta on pelkästään teillä itsellänne. Joudutte
soveltamaan myös reseptien ainesmääriä ruokailijoiden määrän mukaan.

Hyviä hetkiä ruoan parissa!
Hyvä ruoka, parempi mieli!
t. Timo
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Kaikenlaisia salaatteja
- helppoja, monimutkaisia, leipäkuutioilla, pastalla,
lämpimillä juureksilla, paistetuilla perunoilla,
lisukkeena, pääruokana ja eväänä reissussa.
Salaatteja jokaisen makuun!



Värikäs salaatti
3 appelsiinia
2 sipulia
lehtisalaattia

Kastike

3 rkl ruokaöljyä
1 rkl sitruunamehua
ripaus suolaa
ripaus valkopippuria
2 tl hunajaa
Leikkaa kuoritut appelsiinit ja
sipulit hyvin ohuiksi viipaleiksi.
Suikaloi lehtisalaatti.
Lado salaattiainekset kulhoon.
Kaada päälle keskenään sekoitetut
kastikkeen ainekset.
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Talvisalaatti
½ pientä valkokaalia
1 dl rusinoita
2 omenaa
1 appelsiini
½ sitruunan mehu
n. ¼ dl vettä
½ rkl sokeria
Suikaloi kaali, pilko omenat ja appelsiini.
Sekoita salaatti ja mausta
sitruunamehu-vesi-sokeriseoksella.



Sieniperunasalaatti
3 dl liotettuja suolasieniä
1 sipuli
2 omenaa
3 keitettyä perunaa
1 raastettu porkkana tai etikkakurkku kuutioina

Kastike

1 tkl kermaviiliä
1-2 rkl sinappia
Sienet hienonnetaan sipulin kanssa.
Perunat ja omenat kuutioidaan, porkkanasta
tai kurkusta saadaan salaattiin väriä.
Sinapilla maustettu kermaviili sekoitetaan
joukkoon ja salaatin annetaan maustua kylmässä
muutama tunti ennen tarjoilua.
Majoneesityyppiset salaatinkastikkeet
ovat myös kokeilemisen arvoisia.
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Toisenlainen
tonnikalasalaatti
200 g pinaattikierremakaronia (n. 4 dl)
1 ½ l vettä
1 tl suolaa
1 rkl öljyä
Kiehauta vesi ja lisää siihen suola, öljy ja makaronit.
Keitä ilman kantta n. 5 min.
Huuhtele makaronit kylmällä vedellä ja valuta ne hyvin.

Muut salaattiaineet:
1 tkl tonnikalaa (n. 150-200 g)
½ purjosipulia
100 g paprika-herne-maissisekoitusta
1 ½ dl kurkkusalaattia
½ kiinankaalia
reilusti ranskalaista salaatinkastiketta (n. 1 ½ dl)
Puhdista ja pieni purjosipuli ja kiinankaali. Yhdistä muut aineet
pinaattikierremakaroneihin ja mausta salaattikastikkeella.
Jotta salaatin maku pääsee parhaimmilleen, anna sen vetäytyä
jääkaapissa vähintään puoli tuntia ennen tarjoamista.



Saunaillan salaatti
2 dl kuviomakaronia
vettä
suolaa
150 g savukinkkua
2 omenaa
pala kurkkua
kiinankaalia
ruohosipulia

Kastike

2 dl kermaviiliä
suolaa, valkopippuria
2 rkl sinappia
2 rkl viinietikkaa
(hiven sokeria)
Kuutioi kinkku,
kuoritut omenat ja kurkku.
Suikaloi kiinankaali.
Sekoita salaattiainekset keskenään.
Mausta kermaviili ja sekoita
kastike salaatin joukkoon.
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4-5 hengelle

Savusilakkasalaatti
½ kg savusilakoita
3 dl keitettyä riisiä
1 omena
1 herkkukurkku
½ purjoa
1 dl pakasteherneitä
1 salaatinpää, rapeimmat lehdet
2 kovaksi keitettyä munaa
1 pieni paprika

Kastike

1 tölkki kermaviiliä, suolaa, valkopippuria,
2 tl sinappia, ripaus sokeria, tillisilppua
Peratut savusilakat paloitellaan. Omena ja kurkku suikaloidaan.
Purjo leikataan ohuiksi renkaiksi. Herneet saavat sulaa.
Salaatti revitään paloiksi tai leikataan saksilla suikaleiksi.
Kastiketta varten kermaviili maustetaan.
Salaattiaineet ladotaan kulhoon päällekkäin ja
kastike kaadetaan päälle. Salaattia voidaan myös sekoittaa,
mutta varovasti, ettei siitä tule sotkuisen näköistä.
Koristeeksi munalohkoja, tomaattiviipaleita ja tilliä.
Tarjotaan sämpylöiden kanssa.

10

Peruna-raejuusto
salaatti
3 kylmää keitettyä perunaa
1 tkl vihreitä säilykepapuja
1 pieni sipuli
1 vihreä paprika
2 kovaksi keitettyä munaa
1 prk raejuustoa
½ dl hienonnettua persiljaa

Kastike

½ dl öljyä
2 rkl appelsiini- tai sitruunamehua
ripaus valkopippuria
¼ tl hedelmäsokeria
½ tl suolaa
1 valkosipulin kynsi
½ rkl basilikaa
Halkaise ja lohko perunat, valuta pavut ja paloittele ne.
Hienonna sipuli ja leikkaa paprika ohuiksi suikaleiksi. Lohko munat.
Lado ainekset kerroksittain raejuuston kanssa laakealle vadille.
Koristele persiljalla. Sekoita kastike ja kaada salaatin päälle.
Anna salaatin maustua kylmässä ennen tarjoilua.

11
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Pikkunälkään, välipalaksi
tai muuten vain tarjoiltavaksi!

12

Vienon vatruskat
(15 kpl)

1 kg keitettyjä, jauhettuja perunoita
2 rkl voita tai margariinia
1 tl suolaa
1 muna
2,5 dl vehnäjauhoja

Täyte

2 dl pitkää riisiä
vettä, suolaa
50 g sulatettua voita

Voiteluun

sulatettua voita
Sekoita aineet taikinaksi.
Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan.
Lisää sulatettu voi keitetyn riisin joukkoon. Tarkista maku.
Leivo taikina paksuksi pötköksi ja leikkaa se 15 palaan.
Painelet palat kädellä litteiksi levyiksi (halkaisija n. 10 cm).
Pane täytettä keskelle ja ummista piirakat haarukalla
puolikuun muotoisiksi. Paista 250 asteessa
kauniin keltaisiksi noin 10-12 minuuttia.
Voitele vatruskat paistamisen jälkeen sulatetulla voilla.

13

ho

nen.f

i

ITTELEE

ok

or

TIMO SU

OS

w w w. t

im

Mummon
patakukko

1 kg pikkukalaa: muikkua tai ahventa
350 g sianlapaa
1 dl vettä
suolaa
Leikkaa sianliha viipaleiksi.
Voitele uunivuoka ja pane sen pohjalle sianlihaa.
Lado lihojen päälle hyvin peratut ja huuhdellut pikkukalat.
Ripottele suolaa, mikäli sianliha ei ollut suolassa.
Peitä kalat sianlihaviipaleilla.

Kuoritaikina

4 dl vettä
1 tl suolaa
8 dl ruis-, ohra- ja vehnäjauhoja
loraus rasvaa
Valmista taikina ja leivo siitä uuniastian peittävä kansi.
Tavallisesti patakukon kansi on kalakukon kuorta paksumpi,
noin 3-4 cm paksu, ja taikina on kukon taikinaa löysempi.
Peitä uuniastia taikinakannella ja kypsennä kukkoa
tunti 180 asteessa, kaksi tuntia 150 asteessa tai 3 tuntia 100 asteessa.
Ennen patakukkoa syötiin yleensä perunoiden kanssa,
vellin kanssa kalat leviteltiin leivälle voin asemasta.

14

Kasvisohukaiset
Rapeasta kesäkaalista saa makoisia ohukaisia tarjottavaksi
vihreän salaatin ja kermaviilikastikkeen tai puolukkahillon kanssa.

3 dl raastettua kaalia
2 dl hienoksi raastettua porkkanaa
3 munaa
½ l maitoa
1 dl vehnäjauhoja
2 dl graham- tai ohrajauhoja
1 tl suolaa
½ dl öljyä
Vatkaa kananmunat kevyesti. Lisää maito, jauhot ja mausteet.
Anna taikinan turvata noin puoli tuntia. Lisää öljy ja kasvikset
ja paista taikinasta ohukaispannulla paksuhkoja pihvejä.

Kermaviilikastike

1 tlk kermaviiliä
½ tl suolaa
2 tl sokeria
3 tl viinietikkaa
¼ tl mustapippuria (rouhittua)
silputtua persiljaa, tilliä
ja/tai ruohosipulia.
Sekoita ainekset keskenään.

15
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Hämiksen blinit
Nämä blinit tehdään perinteisellä lettupannulla, joten ne ovat
pieniä leipälautasen kokoisiin ravintolablineihin verrattuna.
Maukasta paistopintaa on reilummin.
Lisukkeet saa valita maun mukaan.
Perinteinen tietysti mäti, hienonnettu sipuli ja smetana.
Savulohi, kuuma- tai kylmä-, käy mainiosti, samoin suolakala.
Suolakurkut ovat aivan ehdottomia pöydässä, ja italiansalaatti sopii hyvin.
Lapset syövät näitä myös hillon kanssa.

5 g hiivaa
1 ½ dl kädenlämpöistä maitoa
1 dl tattarijauhoa
½ dl kermaviiliä
yksi munankeltuainen
yksi munanvalkuainen
suolaa

16

Tällä ohjeella blinejä syntyy alkupaloiksi sopiva määrä.
Jos on tarkoitus syödä pelkästään blinejä, niin tee suurempi taikina.
Nelinkertaisena riittää varmasti neljälle hengelle.
1. Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon,
lisää jauhot, kermaviili, keltuainen ja suola.
2. Sekoita tasaiseksi ja anna seistä ½ - 1 tuntia
huoneenlämmössä, niin että taikina nousee vähintään
kaksinkertaiseksi (käytä siis riittävän isoa astiaa).
3. Lisää vaahdotettu valkuainen taikinan sekaan
varovasti sekoittaen/nostellen juuri ennen paistamista.
4. Paista blinit lettupannulla, paras paistorasva on reilu voi.
Tarjoile lämpimänä lisäkkeiden kanssa.
Näitä voi muuten syödä kylmänäkin, toisin kuin isoja blinejä.

Blinien paistaminen on melko töhryistä ja käryisää touhua,
taikinaa valuu pannulle ja hellalle, ja paistorasva tirisee.
Siksi pue esiliina päälle, kääri hihat ja laita liesituuletin täysille.
Käytä kahta isoa lusikkaa tai kauhaa taikinan nosteluun pannulle.
Pidä toista alapuolella, niin reunojen yli valuva taikina tippuu
siihen – ainakin melkein. Paistamisen jälkeen on kohteliasta, että
kokki pesee käsivartensa ja naamansa ennen ruokailua.
Silmälasien käyttäjien on syytä puhdistaa myös rillinsä,
niin maailma näyttää kirkkaammalta.

17
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Syö kalaa kahdesti viikossa
Kala on ollut leivän ohella ruokavaliomme
perusta niin arkena kuin juhlapäivinä.
Kalan säännöllinen käyttö vähentää
sydän- ja verisuonitautiriskiä ja
parantaa diabeetikoiden sokerinsietokykyä.

18

Silakkafilepannu
1 paketti pakastettuja silakkafileitä tai tuoreita silakoita
voita tai margariinia
3 sipulia
5 maustepippuria
suolaa

Munamaito

3 dl maitoa
3 munaa
suolaa
paprikajauhetta
tilliä
Anna silakkafileitten sulaa 2-3 tuntia. Leikkaa sipulit viipaleiksi.
Sulata voi paistinpannulla, levitä sipuliviipaleet pannun pohjalle
ja niiden päälle silakkafileet kalan muotoon taitettuna.
Lisää pannulle muutama maustepippuri ja suolaa.
Anna ruoan hautua, kunnes kalat ovat kypsiä, eli noin 10 minuuttia.
Kaada pannulle munamaito ja hyydytä hiljaisella tulella mieluiten kannella
peitettynä. Voit lisätä joukkoon tomaattisosetta, jos haluat lisäväriä.
Tarjoa silakkapannu perunoitten ja tumman leivän kanssa,
lisänä porkkanaraaste.

19
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Kalamurekepihvit
400 jauhettua haukea tai muuta kotimaista järvikalaa
2 dl kermaa
2 kananmunaa
2 rkl perunajauhoja
1 tl suolaa
1 tl sitruunapippuria
1 rkl kaprista
voita paistamiseen
1. Sekoita mureketaikinan aineet tasaiseksi taikinaksi
2. Muotoile taikinasta pihvejä.
3. Paista pihvit voissa paistinpannulla.

20

Kapriskala
Kapriskala on valkeasta kalasta tehtävä, kaikille maistuva
italialainen kalaruoka. Siihen voi käyttää kaikkea valkealihaista kalaa,
mutta parasta on mahdollisimman kiinteä kala, joka ei murene paistettaessa.
Hauki on paras, kuha ja siikakin sopivat. Kapris antaa kalan kastikkeelle
mukavan kirpeän maun, jolla se eroaa monista muista kalaruoista.
Kala paloitellaan pieniksi paloiksi, joihin tulee paljon maukasta paistopintaa.

Kalan käsittely
Kala paloitellaan 3 – 4 cm suuruisiksi ruodottomiksi paloiksi.
Hauesta ei kannata yrittääkään käyttää selkäpaloja, joissa on ikävä
kaksihaaraisten ruotojen rivi. Kylkipalat saa fileoitua ruodottomaksi, ja
pyrstöpäässä ei ruotoja olekaan. Hauki on edullinen kala, ja itse kalastamallakin
sitä nousee usein runsaasti, joten selkäpaloista ei kannata tuntea tunnontuskia.
Niistä voi sitä paitsi jauhaa kalamurekkeen tai –pihvien raaka-ainetta, jos
sellaisista tykkää. Pihalta varikset, harakat ja kesällä lokit,
syövät mielellään tarjolle jätetyt maukkaat fileet.

Paistaminen
Kalapalat leivitetään vehnäjauhoissa, jotka on maustettu suolalla ja
mustapippurilla, ja paistetaan öljyssä ruskeiksi, myös voi tai kasvismargariini sopii.
Paistamisen jälkeen palat nostetaan toiseen astiaan, joka peitetään alumiinifoliolla.
Jos kalaa on runsaasti, niin kannattaa tietysti paistaa erissä.

Kastikkeen valmistus
Paistamisen jälkeen pannulle kaadetaan valkoviiniä ja 1 – 2 sitruunan mehu,
johon lisätään mausteeksi kaprista. Osan kapriksista voi painella paistolastalla rikki,
niin kastikkeeseen tulee lisää makua. Teflonpannuun ei tartu paljonkaan jauhoja
paistettaessa, joten sitä käytettäessä leivitysjauhoja kannattaa lisätä kastikkeeseen
sen sakeuttamiseksi. Kastiketta ei tarvitse kiehuttaa pitkään, se valmistuu nopeasti.

Ruoka pöytään
Kastikkeen valmistumisen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa ruoan tarjoamiseen.
Kastikkeen voi kaataa kalanpalojen päälle ja nostaa astian pöytään.
Vaihtoehtoisesti voit viedä pöytään erikseen kalan ja kastikkeen. Kapriskastike
on sen verran erilaista, että jotkut syövät kalan mieluummin ilman sitä.
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Marinoidut
kalavartaat
500 g kalafilettä (silakkaa, siikaa, ahventa, kuhaa tai haukea)
100 g herkkusieniä
4 pientä sipulia
pieni paprika
pala kesäkurpitsaa

Marinadi

Rajamäen hunaja-omenaviinietikkaa
¼ dl sitruunamehua
1 dl öljyä
1 tl viherpippurirouhetta
2 tl suolaa
2 valkosipulinkynttä
Valmista marinadi sekoittamalla kaikki ainekset keskenään.
Leikkaa kalafileet kuutioiksi, kaada marinadi päälle ja
anna niiden marinoitua muutama tunti ennen grillausta.
Paloittele paprika, kesäkurpitsa ja sipulit vartaaseen
sopiviksi paloiksi. Kokoa vartaat kalapaloista, kasviksista ja
kokonaisista herkkusienistä ja valele niitä muutaman
kerran marinadilla grillauksen aikana.

22

Haukipyörykät
0,4 kg haukifileetä jauhettuna
suolaa ja valkopippuria
0,3 l kuohukermaa
2 kpl kananmunaa
0,5 dl hienonnettua tilliä
1 sitruunan raastettu kuori ja mehu
Varaa kylmät raaka-aineet.
Mausta jauhettu hauenliha suolalla ja valkopippurilla.
Lisää kananmunat yksitellen voimakkaasti sekoittaen.
Lisää kerma ohuena nauhana voimakkaasti sekoittaen.
Lisää sitruunan kuori ja mehu. Lisää hienonnettu tilli.
Muotoile pyörykät ja kypsennä ne suoraan pannussa
paistamalla rypsiöljyn ja voin kanssa.

Kananmunakastike haukipyöryköille
0,04 kg voita
0,04 kg vehnäjauhoja
0,5 l maitoa
suolaa, valkopippuria
4 kpl keitettyjä kananmunia

Sulata voi ja lisää vehnäjauhot; seos ei saa ruskistua.
Lisää maito tai kermamaito ja sekoita tasaiseksi.
Hauduta kastike kiiltäväksi ja sakeaksi. Käytä alumiinikattilaa.
Mausta kastike kypsennyksen loppupuolella.
Lisää hienonnetut kananmunat.
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Lasimestarin silli
2 suolasilliä
porkkana
2 sipulia (toinen voi olla punasipuli)
laakerinlehti
10 neilikkaa
10 maustepippuria
(1 rkl sinapinsiemeniä)

Liemi

1 dl sokeria
2 dl vettä
1 dl Rajamäen etikkaa
Keitä liemi ja anna ainesten kiehahtaa.
Jäähdytä. Liota sillejä kylmässä vedessä.
Leikkaa vatsanahasta löysä osa pois, poista sisälmykset
ja huuhdo silli huolellisesti. Leikkaa silli palasiksi.
Kuori porkkana ja sipulit. Leikkaa molemmat viipaleiksi.
Lado palat mausteiden ja kasvisviipaleiden kanssa
kerroksittain sopivaan tölkkiin. Kaada päälle kylmä liemi.
Silli on parhaimmillaan noin neljän-viiden päivän kuluttua.

24

Tuoresuolattu
lohi/kirjolohi
n. 300 g lohifileetä
1 tl karkeaa suolaa
1/3 tl sokeria
½ tl rouhittua valkopippuria
½ nippua tilliä
Leikkaa lohifilee puoliksi ja
laita fileet nahkapuoli alaspäin työlaudalle.
Sekoita mausteet ja hiero ne kalan lihapuolelle.
Ripottele silputtu tilli päälle.
Laita kalat lihapuolet vastakkain syvälle lautaselle.
Peitä kala teevadilla ja aseta kevyt paino päälle.
Lohi suolautuu yhdessä vuorokaudessa jääkaapissa.
Suolattu lohi pyyhitään kuivaksi ja puhtaaksi
talouspaperilla ja leikataan viistosti ohuiksi viipaleiksi.
Tuoresuolattua lohta tarjotaan voileipien päällysteenä
tai kuumien tilliperunoiden kanssa voileipäpöydässä.

25

ho

nen.f

i

ITTELEE

ok

or

TIMO SU

OS

w w w. t

im

Kalaperunalaatikko
6-8 perunaa
300-400 g tuoretta tai tuoresuolattua kirjolohta tai
muuta kalaa (suuria särkiä, haukea, muikkuja)
1 iso sipuli
2 rkl tilliä
1 l maitoa
2 munaa
1-2 tl suolaa
valkopippuria
sianlihaviipaleita
Kuori ja viipaloi perunat ja sipuli.
Lado vuokaan kerroksittain perunaviipaleita,
kalaa ja sipuliviipaleita, päällimmäiseksi perunaa.
Sekoita munamaidon joukkoon mausteet.
Jos käytät suolattua kalaa, jätä suola pois munamaidosta.
Kaada munamaito vuokaan.
Laita vuoan pinnalle muutama sianlihaviipale.
Kypsennä ruokaa miedossa lämmössä
n. 180 asteisessa uunissa 50 min - 1 tunti.

26

Hieno
uunihauki
800 g haukifilettä
1 sitruunan mehu
1 tl suolaa
1 tl sitruunapippuria
1 tlk herkkusieniviipaleita
1 paprika
pieni purjo

Kastike

2 dl kevytkermaa
75 g sinihomejuustoa
tillisilppua
2 rkl sinappia
Paloittele haukifilee neljään osaan ja lado ne voideltuun uunivuokaan.
Kaada sitruunamehu kalapalojen päälle ja ripottele pinnalle suola
ja sitruunapippuri. Pane vuoka 200 asteeseen noin 15 minuutiksi.
Suikaloi paprika ja purjo. Murenna homejuusto, sekoita
kastike kermasta, homejuustosta, tillistä ja sinapista.
Lisää herkkusieniviipaleet, suikaloitu paprika ja purjo kalapalojen päälle.
Kaada kastike vuokaan. Kypsennä vielä uunissa noin 15 minuuttia.
Tarjoa keitetyn riisin ja vihreän salaatin kanssa.
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Lohipiirakka
Kuori

500 g voitaikinaa

Täyte

500-600 g fileoitua lohta tai kirjolohta
2 dl puuroriisiä
kalalientä
suolaa
valkopippuria
4 keitettyä kananmunaa
tilliä

Voiteluun

kananmunaa

Kastike

2 dl kalalientä
100 g voita
suolaa
valkopippuria
tilliä
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Keitä riisi kypsäksi kalaliemessä.
Mausta tarvittaessa suolalla ja valkopippurilla.
Kuori ja viipaloi kananmunat. Hienonna tilli.
Viipaloi lohi ja mausta viipaleet suolalla ja valkopippurilla.
Kaulitse taikinasta kaksi levyä toinen
n. 35x15 cm:n suuruiseksi, toinen n. 40x25 cm:n suuruiseksi.
Levitä pellillä leivinpaperin päällä pienemmälle levylle
kolmasosa lohesta, hienonnettua tilliä,
puolet riisistä ja puolet kananmunanviipaleista.
Laita toinen kerros aineita samassa järjestyksessä,
päällimmäiseksi lohta ja tilliä. Voitele reunat munalla.
Nosta toinen levy päälle. Leikkaa pois ylimääräinen taikina.
Nosta reunat ylös ja painele ne tiiviiksi.
Koristele piirakka yli jääneellä taikinalla.
Voitele munalla, pistele haarukalla ja
paista 200 asteessa 35 minuuttia.
Kiehauta kalaliemi, lisää voi ja anna sen sulaa joukkoon.
Leikkaa piirakka haaleana viipaleiksi.
Tarjoa lämpimän kastikkeen kera.
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Keho pitää lihasta
Jos haluat syödä terveellisemmin, valitse lautasellesi lihaa.
Vähärasvaisena, kohtuudella nautittuna se on helppo
keino parantaa ruokavalion laatua - lähes itsestään!
Liha on suomalaisten paras proteiininlähde,
eikä sitä helposti korvata muilla ruuilla.
Lihan ja lihavalmisteiden avulla myös mm. A-vitamiinin ja
B-vitamiinien saanti pysyy suositusten mukaisena.
Kivennäisaineista liha takaa mm. riittävän raudan saannin.
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Jauhelihapihvit
hirvestä
Laita kulhoon noin kilo hirvenjauhenlihaa.
Sijoita toiseen astiaan 2,5 dl kermaa ja siihen
pussillinen ranskalaista sipulikeittoa turpoamaan.
Muut ainekset:
2 kananmunaa
sipulimurskaa maun mukaan (1-2 sipulia)
maustepippuria, valkopippuria, mustapippuria
suolaa niukasti (sipulikeitossa on jo aika paljon)
1 purkki kermaviiliä
Ainekset sekoitetaan huolellisesti jauhelihan kanssa.
Kermassa turvotettu sipulikeittoaines lisätään mukaan.
Jos seos tuntuu liian löysältä, lisää korppujauhoja.
Muotoile jauhelihasta nyt reilunkokoisia pihvejä, noin
tuuman paksuisia. Paista pihvit miedolla lämmöllä runsaassa voissa.
Tarjoa viherpippurikastikkeen ja paistettujen perunoiden kanssa.
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Makkarapata
50 g pekonia
300 g lenkkimakkaraa
1-2 porkkanaa
1 purjo
4-5 dl lihalientä
2 rkl sinappia
suolaa
valkopippuria
basilikaa
1 hapan omena
5 dl keitettyä makaronia
(= 3 dl keittämättömiä)
persiljaa
Viipaloi pekoni ja makkara sekä vihannekset.
Anna pekonin sulaa padassa ja ruskista sitten
makkara- ja kasvisviipaleet pekonin rasvassa.
Lisää lihaliemi, mausteet ja omenalohkot.
Kypsennä ruokaa liedellä n. 10 min.
Sekoita kypsä makaroni ja persilja ruokaan.
Kuumenna ruoka uudelleen.
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Mamman
makkarasoppa
(n. 10 annosta)

150 g pekonia
200 g valkokaalia
1 iso sipuli
1 l suikaloitua perunaa ja kasviksia
(lanttu, porkkana, selleri)
2 l liha- tai kasvislientä (kuutiosta)
1 tl kokonaisia mustapippureita
1 ½ dl pikkumakaroneja
200 g balkaninmakkaraa tai nakkeja
½ pussia (100 g) pakasteherneitä
1 prk (70 g) tomaattisosetta
1 tl oreganoa
1 tl kirveliä
2 valkosipulin kynttä
1 dl hienonnettua persiljaa

Tarjoiluun

juustoraastetta
Suikaloi pekoni ja kaali. Ruskista pekoni kattilan pohjalla.
Lisää kaali ja kasvikset ja hauduta niitä vähän aikaa.
Lisää vesi ja liemikuutiot.
Kuumenna kiehuvaksi ja lisää makaronit joukkoon.
Anna kiehua hiljalleen. Paloittele makkara.
Kun makaronit ovat kypsiä, lisää muut ainekset.
Tarjoa keiton lisäkkeeksi juustoraastetta.
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Lihamureke
400 g jauhelihaa
1 sipuli hienonnettuna
2 dl vettä
1 dl korppujauhoja
1 muna
1 tl suolaa
1 tl rouhittua mustapippuria
1 valkosipulin kynsi
0,5 tl timjamia
Voiteluun öljyä tai voita
1. Yhdistä vesi ja korppujauho, anna turvota n. 10 min.
2. Voitele suorakaiteen muotoinen vuoka voilla tai öljyllä.
3. Lisää jauheliha, sipuli, muna ja mausteet
vesi-korppujauhoseokseen ja sekoita tasaiseksi taikinaksi.
4. Kumoa mureketaikina voideltuun vuokaan
ja kypsennä 200˚C n. 45 min.
5. Anna murekkeen vetäytyä n. 10 min ja kumoa tarjoiluvadille.
6. Tarjoile esim. perunamuussin kanssa
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Maksapihvit
ja kermakastike
400 g nuoren naudan maksaa
1 rkl öljyä
suolaa
viher- tai valkopippuria
meiramia
voita paistamiseen
1. Poista maksasta kalvo.
2. Kuivaa pihvit ja voitele öljyllä.
3. Levitä mausteet pihvien pintaan tasaisesti.
4. Paista pannulla voissa miedohkolla lämmöllä.

Kastike maksapihveille

2 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoja
2,5 dl vettä
1 lihaliemikuutio
2 dl kermaa
0,5 tl rouhittua mustapippuria
suolaa
1. Sulata voi ja lisää jauhot sekaan, ruskista jauhot kevyesti.
2. Lisää vesi koko ajan sekoittaen ja keitä noin 3 min.
3. Lisää mausteet ja kerma, kuumenna kastike kiehumispisteeseen.
4. Tarjoa maksapihvien kanssa.
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Perunamakkaramunakas
(1 annos)

2 keskikokoista keitettyä perunaa
½ pienestä sipulista
voita
75 g makkaraa (jahti, balkan tmv.)
suolaa, valkopippuria
2 munaa
tilliä
Kuutioi perunat ja hienonna sipuli. Paista ne voissa.
Lisää pannulle kuutioitu makkara.
Jatka paistamista, kunnes makkara on kuumentunut.
Mausta ja lisää sekoitetut munat.
Anna paistua hiljalleen kauniin ruskeaksi.
Käännä munakas kannen avulla ja
paista myös toiselta puolelta, jos haluat.
Ripottele pinnalle hienonnettua tilliä.
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Poropihvit
500 g:n porofilee
170 g pekonia

Marinaadi

5 dl ruokaöljyä
5 kpl valkosipulinkynttä
3 tl rouhittua mustapippuria
4 tl oreganoa
1 tl rouhittua valkopippuria
4 tl paprikajauhetta
Leipäjuustoa

Paistamiseen
voita
suolaa

Filee leikataan kahdeksaan osaan 5 cm:n paksuisiksi pihveiksi.
Pihvin ympärille kääritään pekonia, joka kiinnitettään cocktailtikulla.
Pihvit asetetaan marinaadiin vuorokaudeksi maustumaan.
Sen jälkeen: kuumenna pannu kuumaksi, laita voita pannulle
ja nosta pihvit ruskistumaan. Ruskista kummaltakin puolelta.
Mausta suolalla. Nosta pihvit uunipannulle. Pannu huuhdotaan
ensin vedellä ja punaviinillä, joka siivilöidään pihvien päälle.
Paista pihvejä uunissa n. 40 minuuttia 200 asteessa, jonka jälkeen
leikkaa leipäjuustosta aina pihvin kokoinen pala, joka asetetaan pihvin
päälle. Anna olla vielä uunissa niin kauan että juusto hieman sulaa.
Nosta pihvit tarjoiluvadille ja tarjoa salaatin ja perunoiden kera.

37

ho

nen.f

i

ITTELEE

ok

or

TIMO SU

OS

w w w. t

im

a
t
a
P
a
i
k
o
u
r

Pataruoka tulee helposti
Pata on herkullinen ja helppotekoinen arkiruoka.
Tee kerralla isompi satsi, sillä
ruoan maku paranee lämmitettäessä.
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Karjalanpaisti
0,4 kg naudanlihaa, paistia
0,4 kg porsaan lapaa
0,2 kg lampaanlihaa (keitto- tai patalihoja)
0,3 kg porkkanaa
0,3 kg sipulia
8 kpl maustepippuria, kokonainen
3 kpl laakerinlehteä
suolaa
voita ja rypsiöljyä
Kuutio lihat ja pane ne uunivuokaan.
Lisää lihojen päälle hiukan rypsiöljyä ja 2 rkl voita ja sekoita.
Ruskista uunissa 175 oC kevyesti välillä sekoittaen.
Lisää mausteet ja paloitellut porkkanat ja sipulit.
Lisää kylmää vettä niin paljon, että lihat peittyvät.
Hauduta uunissa 150 oC n. 3 h, kunnes lihat ovat mureita.
Tarkista liemen maku.
Tarjoile keitettyjen perunoiden tai perunamuussin kanssa.
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Kaalijauhelihapata
700 g jauhelihaa
n. 1,5 kg kaalia
2 isoa sipulia
3 porkkanaa
3 dl riisiä
n. 1 l vettä
2 lihaliemikuutiota
2 rkl tomaattipyreetä
½ -1 tl suolaa
½ tl valkopippuria
1 tl meiramia
½ tl timjamia
Ruskista jauheliha hienonnettu.
Lisää pataan kaaliraaste, porkkanaviipaleet, riisi, vesi ja mausteet.
Anna hautua kypsäksi noin puoli tuntia.
Lisää nestettä tarvittaessa. Tarkista maku.
Tarjoa tuoreen leivän, voin ja juustojen kanssa.
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Tuulan ja Timon
hirvipata
n. kilo luutonta hirvenpaistia tai ulkofilettä,
1 pala (170 grammaa) Aura-sinihomejuustoa,
voita, pippurimaustesekoitusta, suolaa
Leikkaa lihasta noin 1 cm vahvuisia pihvejä.
Leikkaa sinihomejuusto viipaleiksi. Kuumenna paistipannu ja
laita pannulle nokare voita. Ruskista pihvit molemmilta
puolilta kuumalla pannulla. Ripottele pihvien pintaan
pippurisekoitusta ja suolaa.
Lado pihvit ja sinihomejuustoviipaleet vuorotellen
kannelliseen pataan. Kaada paistinpannuun varovasti vettä,
anna veden kiehahtaa. Kaada vesi pataan siten, että
liha ja sinihomejuusto ovat liemen pinnan alapuolella.
Voit lisätä mausteita tai lihaliemikuution.
Laita pataan kansi ja nosta noin 200 °C uunin hautumaan
noin kahdeksi tunniksi. Sekoita tunnin kuluttua ja maista
onko mausteita riittävästi. Lisää myös vettä tarvittaessa.
Vasanliha on mureaa jo 1,5 tunnin haudutuksessa,
mutta ”vanhaa” hirvenlihaa voi hauduttaa kolmekin tuntia.
Hirvipata tarjoillaan keitettyjen perunoiden kera.
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Makaronilaatikko
250 g jauhelihaa
1 sipuli
250 g makaronia
vettä, suolaa
2 munaa
½ l maitoa
2 dl juustoraastetta
suolaa, valkopippuria
paprikajauhetta, korppujauhoja
Paahda liha ja sipuli paistinpannulla ilman rasvaa
– jauhelihan oma rasva yleensä riittää.
Kiehauta makaronit suolalla maustetussa vedessä.
Voitele uunivuoka, sekoita makaronit, liha ja juustoraaste vuoassa.
Kaada päälle maustettu munamaito ja kypsennä
laatikkoa reilu tunti 175 asteisessa uunissa.
Tarjoa lisänä porkkanasalaattia,
tomaattisosetta ja kokojyväleipää.
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Metsästäjän
possupata
4 annosta

400 g maustamatonta porsaan kevytsuikaleita
1 pieni hienonnettu sipuli
200 g herkkusieniä viipaloituna
1 rkl vehnäjauhoja
2 dl ruokakermaa
1 dl kevyt valkosipulituorejuustoa
ruokaöljyä, suolaa, jauhettua valkopippuria
Laita kuumalle pannulle ruokaöljyä.
Lisää pannulle lihasuikaleet ja sipuli, ruskista kullanruskeiksi.
Ota lihat pois pannulta lautaselle odottamaan.
Lisää pannulle ruokaöljyä ja ruskista sieniviipaleet.
Lisää pannulle ruskistetut suikaleet ja vehnäjauhot. Sekoita.
Kaada joukkoon ruokakerma ja kevyt valkosipulituorejuusto
sekä tarvittaessa loraus vettä. Hauduta kypsäksi noin 30 min.
Tarjoa lisäkkeenä riisiä tai uuniperunoita.
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Sienet ovat todellisia aarteita
Sienet sisältävät vain vähän energiaa,
pitävät hyvin kylläisenä ja takaavat silti runsaasti
laadukkaita suoja- ja pääravintoaineita.
Lisäksi ne ovat tärkeä osa
ruokaperimäämme ja kansanperinnettämme.
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Sieni-kirjolohikastike
pastalle
1 sipuli
2 rkl voita tai margariinia
3 dl esikäsiteltyjä kantarelleja tai muita mietoja sieniä
2 rkl vehnäjauhoja
3 dl kalalientä kuutiosta
300 g kirjolohisuikaleita
2 rkl smetanaa
½ tl currya
¼ tl valkopippuria
1 dl tillisilppua
Silppua sipuli ja pehmitä rasvassa pannulla.
Lisää silputut sienet ja sekoittele niitä sipulin joukossa 3-4 minuuttia.
Sekoita joukkoon vehnäjauhot ja vesi, anna kiehua 5 minuuttia.
Lisää kirjolohisuikaleet ja keitä hiljalleen 3-4 min.
Sekoita joukkoon smetanaa ja mausta kastike. Lisää lopuksi tillisilppu.
Tarjoa sieni-kirjolohikastike keitetyn pastan tai perunoiden kera.
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Korvasienikeitto
200 g keitettyjä korvasieniä
(25 g kuivattuja, liota vedessä ennen käyttöä)
1 sipuli
1 valkosipulin kynsi
2 rkl voita
2-3 rkl vehnäjauhoja
10 dl lihalientä
2 dl kermaa
valkopippuria tai pippuriseosta
suolaa
Hienonna sienet, sipuli ja valkosipulin kynsi.
Sulata voi kasarissa ja kuullota hienonnetut aineet,
lisää vehnäjauhot ja sekoita. Lisää lihaliemi vähitellen
koko ajan sekoittaen ja keitä noin 10 min miedolla lämmöllä.
Lisää mausteet ja kerma, kuumenna keitto ja tarkista maku.
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Täytetyt ohukkaat
½ l maitoa
1 tl suolaa
2 munaa
2 ½ - 3 dl vehnäjauhoja
2 rkl ruokaöljyä
Maidon joukkoon vatkataan kananmunat ja
sekoitetaan muut aineet. Annetaan taikinan seisoa vähän aikaa
ja paistetaan paistinpannulla isoja ohukaisia.

Täytteeksi kanttarellimuhennos

2 rkl margariinia tai öljyä
2 rkl vehnäjauhoja
2-3 dl maitoa
n. 2 dl hienonnettuja kanttarelleja, suolaa ja paprikaa
Kanttarellit kiehautetaan margariinissa tai öljyssä, lisätään vehnäjauhot
ja kiehautetaan, lisätään maitoa niin, että tulee paksuhko kastike,
keitetään 5 min ja maustetaan suolalla ja paprikalla.
Jokaiselle ohukkaalle pannaan muhennosta ja kääritään käärölle.
Jos ohukkaat ovat jäähtyneet, kääröt lämmitetään uunissa tai mikrossa.
Ennen lämmittämistä voidaan kääröjen päälle laittaa juustoraastetta.
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Muhennettuja
metsäsieniä pekonin kera
4-5 ruokailijalle

Sienimuhennos

1 sipuli
2 rkl voita tai margariinia
4-5 dl liotettuja suolasieniä
2 rkl vehnäjauhoja
4 dl kermaa tai maitoa
ripaus valkopippuria

Perunamuhennos
1,2 l perunasosetta
2 keltuaista
2 dl persiljasilppua
ripaus raastettua
muskottipähkinää

Pinnalle

1 pss pekoniviipaleita
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Silppua sipuli ja kuullota voissa.
Silppua valutetut, liuotetut suolasienet ja lisää pannulle.
Paista sekoitellen 4-5 min.
Sekoita joukkoon jauhot, anna imeytyä rasvaan ja lisää neste.
Anna kiehua hiljalleen 10-15 minuuttia. Mausta valkopippurilla.
Sekoita perunasoseeseen keltuaiset ja persiljasilppu.
Mausta sose muskottipähkinällä.
Laita perunasosetta voidellun uunivuoan
tai 4-5 annosvuoan pohjalle ja nosta lusikalla
kokkareita tai pursota vuoan reunoille.
Täytä keskusta sienimuhennoksella. Kääri pekoniviipaleet
rulliksi ja pistele pystyyn sienimuhennokseen.
Kuumenna 225-asteisessa uunissa 10-15 minuuttia,
kunnes pekonirullat ovat hiukan ruskistuneet ja
perunasosereunus saanut kauniin värin.
Tarjoa pää- tai illanistujaisruokana.
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Alkuruoka

Parsakeitto
500 g valkoista tankoparsaa
1 l vettä
0,5 dl vehnäjauhoja
50 g voita
2 dl ruokakermaa
1 tl suolaa
1 tl sokeria
Kuori parsat ja katkaise kannasta pari senttiä.
Mittaa vesi laakeaan kattilaan ja kiehauta.
Lisää suola, sokeri ja parsat ja keitä noin 5 minuuttia.
Nosta parsat jäähtymään ja ota keitinvesi talteen.
Sulata kattilassa voi ja lisää vehnäjauhot.
Kypsennä seosta hetki ja lisää sitten kuuma
parsojen keitinvesi koko ajan sekoittaen.
Anna kiehua noin 10 minuuttia ja lisää kerma.
Keitä vielä noin 5 minuuttia.
Voit halutessasi siivilöidä keiton tarjoiluastiaan.
Leikkaa parsatangot parin sentin paloiksi,
lisää ne keittoon ja tarjoile!

Vinkki: Koska tuoretta parsaa ei ole aina saatavilla, keitto

onnistuu myös säilötystä parsasta. Lisäksi, keittoon saa mukavaa
vaihtelua korvaamalla parsan osittain tai kokonaan parsakaalilla.
Paloittele tällöin parsakaalin varsi jo ennen keittämistä.
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Pääruoka

Vasikanmaksaa
ja bataattisuikaleita
600 g naudan maksaa
4 sipulia
1 dl valkoviiniä
1 dl lihalientä
1 rkl sokeria
voita
suolaa
mustapippuria
vehnäjauhoja
600 g bataattia
oliiviöljyä
grillausmaustetta
mustapippuria
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Pese ja kuori bataatti.
Pieni bataatti noin sormen paksuisiksi suikaleiksi.
Bataattien maustaminen onnistuu helpoiten laittamalla
kannelliseen kulhoon bataatit, reilusti oliiviöljyä sekä
grillausmaustetta ja mustapippuria.
Sulje kansi ja ravistele varovasti kunnes bataatit ovat
tasaisesti öljyn ja mausteiden kuorruttamat.
Levitä bataatit uunipellille leivinpaperin päälle
ja paista 200 oC uunissa kuten ranskanperunoita
kunnes suikaleet saavat kauniin kypsän värin.
Kuori sipuli ja viipaloi ne renkaiksi.
Paahda sipuleita paistinpannulla ilman rasvaa kauttaaltaan ruskeiksi.
Lisää pannuun sokeri ja anna senkin paahtua.
Lisää sitten valkoviini ja lihaliemi ja hauduta, kunnes
neste on miltei haihtunut. Mausta suolalla ja pippurilla.
Poista maksasta kalvot ja leikkaa liki 2 senttiä paksuiksi pihveiksi.
Jauhota pihvit vehnäjauhoissa ja kuumenna pannu sekä ruskista voi.
Paista maksapihvejä molemmin puolin ja mausta suolalla ja pippurilla.
Pihvin pinnan tulee olla rapea ja ruskea, mutta
pihviä ei saa koskaan paistaa läpeensä kypsäksi.
Kokoa lautaselle asetelma bataattisuikaleista ja maksapihvistä
jonka päällä on haudutettua sipulia ja tarjoile!
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Jälkiruoka

Suklaafondant
100 g voita
100 g tummaa suklaata
2 kananmunaa
100 g sokeria
2 rkl vehnäjauhoja
Sulata ja sekoita suklaa ja voi.
Nosta syrjään jäähtymään.
Vatkaa kulhossa munat, sokeri ja jauhot.
Sekoita joukkoon sulatettu voi ja suklaa.
Kaada taikina noin 2 dl annoskulhoihin ja
paista 200 oC uunissa noin 12-15 minuuttia kunnes
fondantit ovat hieman kohonneita ja
kiinteitä päältä mutta yhä valuvia sisältä.
Voit halutessasi siivilöidä fondanttien päälle tomusokeria
ja tarjoile ne lämpiminä vaniljajäätelön kanssa.
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Kuusi hyvää syytä
käyttää kotimaista ruokaa:
1. Kotimainen ruoka työllistää
Suomalaisia maanviljelijöitä on vain muutama prosentti työvoimasta, mutta
tämä porukka tuottaa noin 80 prosenttia siitä ruoasta, joka Suomessa syödään.
Samalla alkutuotanto luo työpaikkoja jalostuksessa, kaupassa, kuljetuksessa.
Suomalaisen elintarvikeketjun työllistävä vaikutus on yli 300 000 työpaikkaa.
Joka viides aikuinen saa palkkansa ketjusta, jonka alkupäässä on maanviljelijä.

2. Kotimainen ruoka on vastuullista
Suomen pohjoinen sijainti ja erityiset kasvuolot eivät mahdollista kilpailua
tuotantomäärillä. Meitä edullisempia leveysasteita on maailmassa paljon, mutta
monella eteläisemmällä pellolla on suurempia eettisiä ja ekologisia ongelmia.
Meidän maanviljelijöillämme on sosiaaliturva, työterveyshuolto ja eläke
kuten muillakin suomalaisilla. Ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi
ovat kotimaisen tuotannon arvoja.

3. Kotimainen ruoka on lähellä tuotettua
Kotimainen ruoka tulee ruokapöytiimme suoraan suomalaiselta tuottajalta.
Kun valitset lautasellesi lähellä tuotettua, tiedät mitä syöt. Lähellä tuotetut elintarvikkeet on myös helppo jäljittää, sen takaa ensiluokkainen ruokaketjumme.
Lyhyt ruokaketju on tuottajan ja kuluttajan etu. Aito, mahdollisimman vähän
käsitelty ja pakattu ruoka nousee arvossaan.

4. Kotimainen ruoka säästää luontoa
Mitä lähempänä Mansikki on lypsetty, sitä vähemmän tarvitaan kuljetuskilometrejä. Suomen maatalouden tuotantoyksiköt ovat edelleen kansainvälisessä
vertailussa pieniä, ihmisen ja perheviljelmän kokoisia.

5. Kotimainen ruoka on maukasta
Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa. Lyhyt, valoisa kesä kasvattaa
ruokaan oman arominsa. Tomaatti maistuu tomaatilta ja mansikka mansikalta.
Suomessa kasvaa pohjoisen erikoiskasveja rukiista mesimarjaan.

6. Kotimainen ruoka on turvallista
MTK on tehnyt vuosikymmeniä määrätietoista työtä sen hyväksi, että kotimainen ruokaketju sitoutuu laatuun. Lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään
Suomessa monia muita maita vähemmän.
Maa, ilma ja vesi ovat turmeltumattomampia kuin tiheämmin asutuissa maissa.
55 takaavat turvalliset tuotteet.
Suomalainen elintarvikevalvonta ja -tarkastus
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Hyviä hetkiä ruoan parissa!
Hyvä ruoka, parempi mieli!
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