
Sienitukan Keittokirja 

versio 0.0.6
- Eli vanha pöperö kansio digitaalisessa muodossa -

Ja tiedän,että tämä keittokirja sisältää kirjoitusvirheitä!!!
 

- Sisältää niin salaiset omat, lainatut ja varastetut reseptit ettei niitä kannata salata 
keneltäkään - Kopioi siis ihan rauhassa.
- Ja jos olet jostain syystä maistanut jotain näistä sörsseleistä niin kerro rohkeasti 
mielipiteesi, maistuiko? Oliko hyvää, pahaa, kyllä, ei, en osaa sanoa, ehkä, haluan 
lisää...

- Ohjeet ainakin toistaiseksi satunnaisessa järjestyksessä... Kirja kehittyy tekemisen myötä 
omaan suuntaansa...
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Punakaalisalaatti
Salaatti:
Punakaalia
Sipulia
 
Kastike:
Sitruunan mehua (n. puolikkaan mehu)
Inkivääriä (pieni pala)
Dijon (n.2 tl)
Sokeria (jonkun verran)
Oliiviöljyä (loraus)
Suolaa ja pippuria
 
Silppua punakaali ja sipulit ja sekoita. Sekoita kastikkeen ainekset ja kaada punakaalin ja 
sipulin joukkoon. Sekoittele.
 
Kommentit: 
Tätä tehtiin jossain telkkari ohjelmassa mistä hiukan sovellettuna muistin varaisesti 
pyöräytetty resepti.
 
kastike maistui ensi maistamalla aika sitruunaiselta, mutta kaalin joukossa maku oli 
oikeastaan erittäin hyvä!
 

Waldorfin salaatti
 
Salaatti:
Lehtiselleriä
Omenaa
Sekalaisia pähkinöitä
 
Kastike:
Majoneesia
Partajugurttia
Sinappia
Suolaa ja pippuria
Liraus omenamehua
 
Pilko lehtiselleri ja omena, murskaa pähkinät. Sekoita keskenään.
Sekoita kastike ainekset ja yhdistä kaikki. Anna hetki maustua jääkaapissa.
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Tzatziki
 
Tilliä
Kurkkua
Turkkilaista jugurttia (Partajugurtti, pöntössä siis parrakkaan miehen kuva)
Majoneesia
Dijon sinappia
Sitruunanmehua
Suolaa
Pippuria
 
Tilli ja kurkku silpuksi ja kaikki aineet sekaisin.
 
Kommentit:
Mitat puuttuu kun itse teen yleensä kaiken ihan fiiliksen mukaan. Aineita siis oman maun 
mukaan, välillä maistellen.
 

Riisipuuro
 
2 dl vettä
2 dl riisiä
Nokare voita
1 tl suolaa
1 l maitoa
 
Kieheuta vesi, lisää riisi ja nokare voita. Keitä riisiä kannen alla miedolla lämmöllä n. 10 
minuuttia. Lisää maito, kiehauta ja anna puuron hautua miedolla lämmöllä n. 40 minuuttia. 
Hämmennä puuroa silloin tällöin. Lisää suola viimeiseksi.
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Ruissämpylät
 
1 pussi kuivahiivaa
3 dl vettä
2 rkl öljyä
½ tl suolaa
2 rkl hunajaa
3 ½ dl vehnäjauhoja
3 ½ dl ruisjauhoja
 
Ja se normaali leipä ohje eli sekoita kaikki kädenlämpöiseen veteen. Anna nousta, muotoile 
sämpylöiksi. Anna nousta n. 30min voitele vedellä ja pistele haarukalla. Paista 200 
asteisessa uunissa n.15min.
 
Kommentit:
Hyvällä omalla tunnolla voi tehdä toistekin.
Hyvää, hiukan makeaa... mutta sellaisestahan juuri tykkään.
Ei vedä vertoja tavallisille sämpylöille sanoi xxxx. Mutta ihan hyviä silti ja vetäisi reilusti voita 
päälle. Voisi ottaa vielä yhden oli tosi tosi hyviä tokaisi xxxx hetken maistelun jälkeen.
 

Marjaisa Sitruunajälkiruoka
 
1 prk maitorahkaa
2 dl kuohukermaa
1 rkl vanilja sokeria
2 dl sitrunatahnaa (Lemon Curd) koko purkki 340g
1 appelsiinin mehu
½ l mansikoita, vadelmia tai mustikoita
minttua koristeeksi
 
Mittaa kulhoon maitorahka ja kerma. Sekoita seos käsin tasaiseksi ja paksuhkoksi. 
Lisää joukkoon vaniljasokeri. Sekoita sitruunatahnan sekaan appelsiinin mehu. Lusikoi 
jälkiruokamaljoihin sitruunaseosta ja päälle kerma-rahkaa. Tee väliin marjakerros ja toista 
edellinen. Koristele marjoilla ja tuoreella mintulla. Tarjoile.
 
Kommentit:
Tämä resepti on saattanut olla “Eeva” Lehdessä.
Hyvää, aika makeaa, vanilja sokerin voisi jättää kokonaan pois.
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Maa-artisokka keitto
 
1 kpl sipulia
400 g maa-artisokkaa
2 rkl voita
6 dl kasvislientä
1 dl kuohukermaa
1/4 tl suolaa
1/4 tl valkopippuria (rouhittuna)
 
Kuori ja pilko sipuli. Kuori maa-artisokat ja paloittele. Sulata kattilassa voi ja kuullota sipulit 
sekä maa-artisokkapalat miedolla lämmöllä.
Lisää kasviliemi ja hauduta keittoa kunnes maa-artisokat ovat täysin kypsiä. Soseuta keitto 
sauvasekoittimella ja paseeraa eli painele siivilän läpi, jolloin keitosta saadaan samettinen. 
Lisää kerma, mausta ja tarkista maku. Kuumenna uudestaan kiehuvaksi. Tarjoa heti.
 
Kommentit:
Ohje: www.maku.fi
 

Bigos (Hapankaali-lihamuhennos)
 
300g possua
n. 200g kylkisiivuja
2 sipulia
n. 600g hapankaalia
n.200g meetvurstia
Valkosipulinkynsiä
Paprikajauhetta
Laakerinlehti
Meiramia
Vettä tarpeen mukaan
 
Pekoni ja paloiteltu sianliha pannaan pataan ruskistumaan. Silppua sipulit, ei turhan 
hienoksi, ja lisää lihojen joukkoon. Lisää hapankaali, suikaloitu makkara ja mausteet ja 
keittele kauan, kauan hyvin miedolla lämmöllä sekoitellen välillä ja pitäen silmällä, että neste 
riittää.
 
Kommentit:
Alkuperäinen ohje: http://www.aikakone.org/leena/muonaa.htm#bigos
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Bigos (Versio 2.0)
 
n.200g kylkisiivuja
n.300g naudanlihaa
2 sipulia
250g krakovanmakkaraa
valkosipulia
omena
nokare hapankaalia
kaalia
paprikajauhetta
laakerinlehti
meiramia
vettä tarpeen mukaan
ripaus suolaa
 
Valmista alkuperäisen Bigos ohjeen mukaan.

Broileria kasvispedillä
 
Broileria
Kasviksia
 
Marinadi:
2 rkl inkivääriä
1 pieni nippu persiljaa
1 valkosipulinkynsi
1 limetin mehu
1 tl korianteria
3 dl öljyä
1 tl suolaa
 
Marinoi broileri. Voitele vuoka voilla. Pilko kasvikset vuokaan, mausta suolalla ja pippurilla 
sekaan muutama nokare voita.
Paista broilereita hetki pannussa ja laita vuokaan kasvisten päälle.
Uunissa 200 asteessa noin 1 tunti.
 
Kommentit:
“Erittäin hyvää” ..nami, nami.
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Inkivääri liemi hedelmille.
 
Liemi:
3 dl sokeria
3 dl vettä
1 - 1 ½ rkl tuoretta inkivääriä
1 vaniljatanko
 
Hedelmiä
 
Liemen ainekset kattilaan ja keittele. Mitä kauemmin keittelet sitä enemmän inkivääri 
maistuu.
Lisää joukkoon pilkotut hedelmät, ainakin appelsiinin palaset sopii erittäin hyvin. Anna 
jäähtyä hetki ennen tarjoilua.

Raparperi piirakka 1.
 
Raparperia
Fariinisokeria
 
Taikina:
1 dl kaurahiutaleita
1 ½ dl vehnäjauhoja
1 dl sokeria
75 g pehmeää voita
 
Pilko raparperit palasiksi ja levitä piirasvuokaan, lisää fariinisokeria maun mukaan 
raparperien päälle. Sekoita taikina ainekset yhteen ja levitä raparperien päälle. Paista 200 
asteisessa uunissa n. 25-30 min.
 
Kommentit:
Hyvää perusmössöä!

Levite
 
100 g voita
1 dl rypsiöljyä
1 dl vettä
Valkosipulia ja yrttejä maun mukaan
 
Kaikki sekaisin monitoimikoneessa.
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Raparperihillo
 
1 kukkurallinen litran lasipurkki raparperia
10 kpl tuoreita mintunlehtiä
3 dl sokeria
n. ½ dl fariinisokeria
Kanelia,neilikkaa,inkivääriä ja kardemummaa jonkun verran.
 
Kaikki kattilaan ja keitä 10min. jäähdytä ja laita takaisin lasipurkkiin millä mittasit raparperit.
 
Kommentit:
Aikas hyvää.
Tosi makeaa.
Satsista tuli noin reilu puolipurkkia.

Balsamivinegrette salaatinkastike
 
¾ dl oliiviöljyä
¾ dl balsamiviinietikkaa
2 tl tuoretta timjamia
¼ tl ruususuolaa
ripaus valkopippuria
1 tl tuoretta oreganoa
 
Kaikki sekaisin.
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Raparperi Chutney
 
Kukkurallinen syvälautanen raparperia
3 sipulia
2 rkl sweetchili soosia
Iso peukalonpään kokoinen pala inkivääriä raastettuna
n. 3 dl sokeria
n. 1 dl fariinisokeria
ripaus ruususuolaa
n. 1dl valkoviinietikkaa
 
Kaikki kattilaan ja keitä n. 15min. Tölkkiin.
 
Kommentit:
Makeaa.
Ihan hyvää.
Ei tee oikein kauppaansa, purkki vieläkin jääkaapissa.
Ei tunnu maistuvan kuin Sienitukalle.
Purkki muuten vieläkin jääkaapissa :)

Siemenleivät
 
Kurpitsansiemeniä
Pellavansiemeniä
Auringonkukansiemeniä
Mantelirouhetta
Maapähkinöitä
Suolapähkinöitä
2 dl vettä
Vehnäjauhoja
Kuivahiivaa
Oliiviöljyä
n. 1tl Suolaa
 
Lämmitä vesi n. 40 asteiseksi ja sekoita kaikki ainekset sekaisin. Muotoile haluamasi mallisia 
leipäsiä ja paista uunissa.
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Sardiinipiirakka
 
Purkki sardiiniatomaatissa
Purkki sardiinia öljyssä
Emmentaalia ja Mozzarellaa
Aurinkokuivattua tomaattia
2 kananmunaa
n. reilu desi partajugurttia
Tilliä kourallinen
Minitomaatteja.
 
Pähkinöitä pohjalle.
 
Voitele vuoka, jauha pähkinät ja levitä vuokaan. Sekoita muut ainekset keskenään 
haluamassasi muodossa ja levitä vuokaan. Paista 200 asteisessa uunissa n. 20min.

Borssikeitto
 
1kg Punajuuria
puoli kaalia
2 sipulia
2 porkkanaa
400g jauhelihaa
6 kynttä valkosipulia
2 sellerinvartta
tomaatti
merisuolaa
pippuria
meiramia
1l vettä
 
Pilko kaikki kasvikset suikaleiksi ja heita kattilaan, lisää vesi. Anna kiehua hiljalleen. 
Paista jauheliha ja lisää muiden aineksien joukkoon. Mausta. Anna kiehua hiljalleen mitä 
pidempään sen parempaa.
 
Kommentit:
Tämä oli hyvää!!  ..syötiin suolakurkun ja Smetanan kanssa. Ehkä hiukan olisi voinut olla 
suolaa enemmän.
Yllä olevalla ohjeella tulee todella iso satsi, iso kattilallinen.
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Yrttimunat
6 munaa
1/2dl silputtua rucolaa
2tl tuoretta salviaa
1/4 valkosipulinkynsi
3rkl ranskankermaa
1/2 tl suolaa
ripaus mustapippuria
 
Keitä munat. Hienonna rucola, salvia ja valkosipuli. Kuori ja halkaise munat, irrota keltuaiset. 
Hienonna keltuaiset haarukalla ja yhdistä keltuaiset, ranskankerma, rucola ja salvia. Mausta 
seos valkosipulilla, suolalla ja pippurilla. Lusikoi täyte munanpuolikkaiden koloihin. Koristele 
pienillä salvianlehdillä.

Tomaattiset lihapullat
400g jauhelihaa
sipuli
2 valkosipulinkynttä
muna
n. 1dl partajugurttia
suolaa
pippuria
oreganoa
basilikaa
tomaattia
chiliketsuppia
 
Silppua sipuli, tomaatti ja valkosipuli. Sekoita kaikki aineet keskenään tasaiseksi massaksi ja 
pyörittele palleroiksi. Paista pannulla kauniin ruskeiksi.
Pannulle jääneistä möhnistä voi tehdä kastiketta. Lisää voita pannulle, hiukan vehnäjauhoja, 
sekoittele ja lisää vettä niin että kastike näyttää sopivan paksulta tai millaisesta nyt kukin 
tykkää. Mausta suolalla ja lirauksella ketsuppia.
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Banaanikaurapuuro
5dl Maitoa
2dl kaurahiutaleita
1 banaani
ripaus suolaa
 
Kiehauta maito, lisää kaurahiutaleet ja hetken päästä pieneksi pilkottu banaani.
Keitä hiljalleen kannen alla (välillä sekoittaen) n. 10min. Lopuksi ripaus suolaa sekaan.
 
Kommentit:
Tämä piti olla kahden hengen annos mutta kyllä ainakin meille oli ihan liikaa.
 

Quakemole
Avokaadoa
Sipulia
Tomaattia
Valkosipulia
suolaa
pippuria
 
Pilko ja soseuta aineet keskenään tasaiseksi tahnaksi.
 

Ruskea kastike
Voita
Vehnäjauhoja
Vettä
Kermaa
Ketsuppia
Suolaa
Pippuria
 
Voita pannulle. Kun voi on sulanut lisää jauhoja. Paista niin että ainekset ruskistuu (varo 
ettet polta). Lisää vettä ja kermaa. Mausta ketsupilla, suolalla ja pippurilla.
 
 
 
 
 

Suklaakoukutus

Sienitukan Keittokirja v. 0.0.6



200g tummaa suklaata (Laitoin 70% tummaa Marabou)
2dl kookoskermaa (Laitoin 2,5dl)
2dl vettä (Laitoin 1,5dl)
1 punainen chili
2rkl voita
2rkl sokeria
 
Paloittele tummasuklaa kattilaan. Mittaa joukkoon kookoskerma ja vesi.
Halkaise chili, poista siitä siemenet ja ylimääräiset valkoiset kalvot.
Kuumenna suklaaseos. Kun suklaapalat ovat sulaneet, lisää chilipalko. Keitä seosta 
miedolla lämmöllä 10 minuuttia.
Poista chili. Lisää joukkoon voi ja sokeri.
Tarjoa lämpimänä vaniljajäätelön kanssa.
 
Kommentit: 
Alkuperäinen ohje Kodin kuvalehti.
Helppo tehdä. Aika vahvan makuinen, ainakin tuolla 70% suklaalla tehtynä.
 

Onnistunut Linssikeitto
Alkuperäisen ohjeen kirjoittajan alkusanat:
“Tulipas eilen laitettua harvinaisen onnistunutta linssikeittoa. Tämä on keitetty kasaan “mitä kaapista 
löytyy”-periaatteella mutta onnistui yli kaikkien odotusten. Paitsi kevyt ja maukas, keitto on (fetaa 
lukuunottamatta, ja senhän voi jättää pois) melkein ilmaista. Siksipä tässä resepti talteen ja muillekin 
inspiraatioksi:”
 
1dl vihreitä linssejä
2dl punaisia linssejä
1prk tomaattipyrettä
2 sipulia
n. 6dl vettä
1tl öljyä
2tl murskattua kuminaa
1tl hienonnettua mustapippuria
1 laakerinlehti
1tl suolaa
1dl fetakuutioita
 
Sipulihakkelusta kuullotetaan öljyssä kuminan ja pippurin kanssa hetki. Lisätään vesi, 
suola, tomaattipyre, huuhdotut vihreät linssit ja laakerinlehti. Keitellään n. 10 minuuttia. 
Lisätään huuhdotut punaiset linssit, keitellään n. 15 minuuttia. Tarkistetaan maku, poistetaan 
laakerinlehti, lisätään fetakuutiot ja tarvittaessa vielä vettä. Annetaan hautua liedellä viitisen 
minuuttia. Lisänä ruisleipää. Fetan sijaan voisin kuvitella keittoon sopivan hyvin myös 
smetana-silmän. Ja eikun syömään.
 
Kommentit:
Hyvää! erittäin hyvää.
Ohje löydetty sattumalta joltain nettisivulta.

Sienitukan Keittokirja v. 0.0.6



Parasta linssipöperöö mitä olen syönyt.
 

Vispipuuro
1 litra vettä
1,5dl sokeria
1,5dl mannasuurimoita
puolukoita maun mukaan
(pieni liraus sitruunaa)
 
Keittele puolukoita vedessä jonkin aikaa, siivilöi roskat pois jos haluat. Mehu takaisin hellalle, 
lisää sokeri ja mannat. Sekoittele niin kauan että sakenee. Kaada isoon kulhoon ja anna 
jäähtyä, vispaa... vispaa... vispaa... hanaa siihen vispilään... anna palaa... ja vielä hetken 
aikaa... noin!
 
Kommentit:
Erittäin kuohkeaa ja hyvää!
 

Päärynävaahto
purkki päärynäpilttiä
1dl rahkaa
1dl kermaa
1dl vaniljajätskiä
1 purkki päärynöitä
 
Pilko päärynät, sekoita muut aineet keskenään. Lisää päärynän palat joukkoon.
 
Kommentit:
Hyvää!
Saa soveltaa.
 

Poropeukalon omenapiirakka
2dl kaurahiutaleita
3 ⅓ dl vehnäjauhoja
1dl sokeria
ripaus suolaa
1tl kanelia
1tl leivinjauhetta
1dl öljyä
2dl maitoa tai vettä
(1 kananmuna, ei lainkaan välttämätön)
3 hapanta omenaa
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Sekoita kuivat aineet kulhossa ja lisää juoksevat ainekset. Kaada taikina öljytylle piirakka 
vuoalle ja päällystä omenasiivuilla. Ripottele päälle kanelia ja sokeria, paista 225 asteessa 
n. 20 min. Kyllä leipominen voikin olla helppoa (kerrankin pärjää ilman sähkövatkainta, henk. 
koht. kok.)
 

Puolukka hillo/hyytelö
1 ½ l puolukoita
2-3dl vettä
6-9dl sokeria
 
Vesi ja marjat keitetään 15min. Otetaan pois levyltä ja lisätään sokeri. Sekoitetaan niin 
kauan kunnes sokeri sulaa. Purkkiin ja jäähtymään.
 
Kommentit:
Se hyvä mitä xxxx aina kehuu. Tein tuolla ohjeella tilkan alle 3dl vettä ja 7dl sokeria saapa 
nähdä millaista tuli - Hyvää tuli :)
Tulee hyvää kuulemma vain tuoreista puolukoista. Eikä saa olla mitään loppusadon marjoja 
eikä pakkasen puremia.
 

Suklaamousse
200g taloussuklaata
50g voita
2 keltuaista
(2rkl konjakkia)
2 valkuaista
3dl kuohukermaa
 
Paloittele suklaa ja voi kattilaan. Kuumenna seosta miedolla lämmöllä, kunnes se sulaa. 
Varo ettei vettä tai vesihöyryä pääse suklaan joukkoon, jotta se ei muutu ryynimäiseksi. 
Nosta kattila pois liedeltä. Erottele keltuaiset ja valkuaiset eri kulhoihin. Lisää keltuaiset 
suklaaseokseen yksitellen voimakkaasti vatkaten. Mausta seos halutessasi konjakilla ja 
anna jäähtyä. Vatkaa kerma ja valkuaiset erikseen vaahdoksi. Sekoita vaahdot varovasti 
suklaaseokseen. Jaa vaahto annosmaljoihin ja anna hyytyä jääkaapissa muutaman tunnin. 
Koristele halutessasi kermavaahdolla ja suklaarouheella.
 
Kommentit:
Hyvää.. aika makeaa vaikkei sokeria lisätä.
Suklaa juoksettui kun lisäsi munat, ehkä johtui siitä että munat oli jääkaappi kylmiä. Pelastui 
kun lämmitti uudestaan ja sekoitteli.
 

Mokkapalat
Taikina:
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3 munaa
3dl sokeria
200g sulatettua voita
2dl maitoa
5dl vehnäjauhoja
3-4tl leivinjauhetta
3tl vaniljasokeria
2-3rkl kaakaojauhetta
 
Kuorrutus:
4dl (225g) tomusokeria
5rkl sulatettua voita
5rkl vahvaa kahvia
1rkl kaakaojauhetta
2tl vaniljasokeria
päälle kookoshiutaleita/nonparelleja/rae- tai tomusokeria
 
Sulata voi ja jätä jäähtymään. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita kuivat aineet 
keskenään ja lisää ne maidon kanssa vuorotellen taikinaan. Lisää lopuksi sulatettu voi.
Kaada taikina leivinpaperin päälle uunipellille ja paista 200 asteessa 15-20min.
Sekoita kuorrutuksen aineet liedellä kattilassa ja kaada jäähtyneen kypsän pohjalevyn päälle 
tasaiseksi kerrokseksi. Ripottele pinnalle koristeet.
Kun kuorrutus on kovettunut, leikkaa levy terävällä veitsellä neliön muotoisiksi paloiksi.
 

Tuju broileri keitto tai jotain sinnepäin.
Vettä
Tomaattimurskaa
Sipulia
n.2 Paprikaa
Broileria
Chiliä
Vihreitä linssejä
Soijaa (Soyking)
Cayanepippuria
Maustamatonta jugurttia
 
Vettä kattilaann. 1 litra, tomaattimurskaa sekaan purkillinen, linssejä 2dl. Anna kiehua n. 
30min. samalla voi ruiskia chiliä kattilaan. Pilko paprikat ja sipuli sekä broileri. Paista broileri, 
lisää vähän soijaa, lisää sipulit ja paprikat kattilaan. Laita myös broileri perään. Maistele 
onko tarpeeksi tujua.. jos ei niin lisää chiliä ja cayannepippuria.. ja ei kun syömään kun 
linssit on kypsiä.
Syödään maustamattoman jugurtin kanssa!
 
Kommentit:
Tämä muuten oli hyvää juuri tuon jugurtin kanssa.. ja aika tujua!
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Marjapiirakka
1 muna
3dl sokeria
1prk (2dl) kermaviiliä
2dl maitoa
6dl vehnäjauhoja
3tl leivinjauhetta
125g voita
 
päälle 7dl mustikoita tai muita marjoja.
 
Sekoita muna ja sokeri. Lisää kermaviili ja maito, vehnäjauho - leivinjauheseos ja viimeiseksi 
voisula. Levitä taikina uunipellille. Ripota marjat päälle. Paista 200 astetta n. 30min.
 

Omenakaurapaistos
n.10 pientä omenaa (tai n.5 isoa omenaa)
1tl kanelia
100g voita
1dl fariinisokeria
3dl kaurahiutaleita
½ dl vehnäjauhoja
 
Lohko kuoritut omenat voideltuun uuninkestävään vuokaan, ripottele pinnalle kanelia. Sulata 
rasva, sekoita siihen ohjeen loput ainekset. Levitä seos omenalohkojen päälle. Kypsennä 
200 asteisen uunin alatasolla n. 30 minuuttia. Tarjoile vaniljakiisselin tai jäätelön kanssa.
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