
      Neuvokkaat naiset® 

LEMPIRESEPTIT JAKOON!  

 

Tässä on kooste Neuvokkaiden naisten omista ruokaresepteistä.  

Rohkeasti kokeilemaan! 

 

KALARUOKIA 

 

Kuhafileet smetanahunnussa (2 hengelle) 

2–3  kuhafileetä 

2  smetanapurkkia 

  maustepippuria 

  vaahterasiirappia 

  suolaa 

vähän  mustapippuria 
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Poista ruotokohta: ruodot leikataan saksilla pois (ne tuntuvat helposti sormilla). Valitse tarpeeksi 

pieni uunivuoka, jotta kalat peittyvät smetanaan. Pohjalle vähän voita tai öljyä. Lado vuokaan fileet, 

päälle smetana, maustepippuria ja vaahterasiirappia. Uuni noin 200 asteeseen noin 20 min. Keitet-

tyjä perunoita ja salaattia lisukkeena. 

 

 

Valkosipulivoissa paistetut kuhafileet vihreän parsakaalin kanssa 

Pilko runsaasti valkosipulia oliiviöljyyn ja mausta suolalla. Lisätään pannulle kuhafileet ja kun ne 

käännetään, lisätään voi ja tuore, hakattu persilja (n. 1 dl). Paista kauniin ruskeiksi. Purista vielä  

sitruunaa päälle. Tarjoile keitetyn, vihreän parsakaalin kanssa. Nauti. 
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Silakkapihvit 

• Perkaa 500 g silakkaa fileiksi (fileinä n. 300 g). 

• Ripottele fileiden päälle öljyä, valkopippuria, suolaa, sipulirenkaita ja tilliä. 

• Lado fileet vastakkain pihveiksi ja laita uunipellille leivinpaperin päälle. 

• Ripsota päälle öljyä ja korppujauhoja. 

• Paista uunissa n. 200 asteessa 20–30 min. 

• Tarjoile puolukoiden ja perunamuusin kera. 
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KANA-, LIHA- JA KASVISRUOKIA 

 

Kanapata 

• Paloittele kanafileet. 

• Paista kevyesti kookosöljyssä sipulin kera. 

• Lisää kookosmaitoa, liemikuutio, currya, kurkumaa, sitruunapippuria, tuoretta inkivääriä ja 

neilikkaa.  

• Hauduta uunissa. 

 

Broilerifilee homejuustolla 

• Pippuroi filee ja lisää hieman suolaa. 

• Murusta homejuustoa päälle. 

• Laita filee voidellulle vuoalle ja lisää hieman kevytkermaa. 

• Paista 225 asteessa n. 40 min. 

 

Tarjoa porkkanoiden, parsakaalin tai kukkakaalin sekä keitettyjen perunoiden kanssa. 

 

Nopea, helppo ja maistuva. 
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Broileriwokki 

Hunajamarinoituja broilerifileesuikaleita 

Wok-vihanneksia 

Wok-kastike 

 

Lisäkkeeksi esim. tummaa riisiä tai curryllä maustettua kvinoaa. 

Laita pannulle pieni tilkka öljyä ja kypsennä broilerifileesuikaleet. Lisää wok-vihannekset ja mauste-

kastike. Kastikkeita on valittavana monia erilaisia. Anna keitoksen kypsyä kunnes vihannekset ovat 

pehmenneet. 
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Jauhelihakastike 

300 g  jauhelihaa 

1  sipuli 

2–3  valkosipulinkynttä 

1–2  porkkanaa 

  jauhelihamaustetta 

  chilijauhetta 

  suolaa 

  ruokakermaa 

 

Jauheliharullat 

Tee jauhelihapullataikina oman ohjeen mukaan.  

Tee ohuita pihvejä ja laita sisälle paahdettua sipulia ja  

päälle oman mieltymyksen mukaan erilaista juustoa,  

esim. homejuustoa tai edamia. Kääri rullalle ja pyöritä vehnäjauhossa.  

Paista. Tarjoile perunoiden, kastikkeen ja salaatin kera. 
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Mummun makaronilaatikko  

(6:lle) 

400 g  tummaa makaronia 

400 g  jauhelihaa 

2 sipulia 

2–3  porkkanaa 

     suolaa 

                  mustapippuria 

2 tlk ruokakermaa 

Silppua sipulit ja raasta porkkanat. Laita kasariin, kuullota. Lisää jauheliha, ruskista. Kattilaan vettä, 

kiehauta, lisää suola. Lisää makaroni, keitä ja valuta. Ota uunivuoka ja voitele. Kaada makaroni ja 

jauhelihaseos vuokaan. Lisää mausteet, sekoita. Lisää ruokakerma.  Laita vuoka 175°C uuniin n. 60 

min.  Nosta vuoka uunista, anna vetäytyä n. 10 min. Tarjoile. 
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Kantarellikastike 

½ l  kantarelleja 

1  sipuli 

2 rkl  voita 

3 rkl  vehnäjauhoja 

5 dl  vettä 

1  kasvisliemikuutio 

1 rasia  Olympia-sulatejuustoa 

½ tl  rouhittua mustapippuria 

 

Hienonna kantarelli ja sipuli. Paista ne  

voissa kattilassa, kunnes sienistä irtoava  

neste on haihtunut. Sekoita joukkoon jauhot.  

Lisää vesi ja kasvisliemikuutio. Anna kiehua miedolla  

lämmöllä muutama minuutti. Lisää juusto ja sekoita tasaiseksi.  

Mausta mustapippurilla. 
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Tattikiusaus 

6 annosta 

1 kg  perunoita 

1  iso sipuli 

2 rkl  voita 

300‒400 g  hienonnettuja, pakastettuja tatteja 

  suolaa 

2   valkosipulin kynttä 

4 dl  kuohukermaa 

¼  lihaliemikuutio 

 

Pinnalle:  korppujauhoja 

 

Kuori ja suikaloi perunat. Hienonna sipuli ja kuullota voissa. Kaada sipulit kulhoon. Kaada sulaneet 

tatit kuivalle pannulle, kuumanna liika kosteus pois. Mausta suolalla ja lisää tattien joukkoon sipuli. 

Pane perunasuikaleita uunivuoan pohjalle. Pudottele väliin valkosipulisuikaleet. Levitä sieni-sipuli-

seos ja loput perunasuikaleet. Murenna mukaan liemikuutio ja kaada vuokaan kerma. Pinnalle korp-

pujauhoja. Kypsennä uunissa 180 asteessa noin 1½ tuntia. 
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Alkupala tomaatista ja mozzarellajuustosta 

Tomaattia 

17 % mozzarellajuustoa 

Päälle pestoa tai tuoretta basilikaa 

 

Leikkaa tomaatit ja juusto viipaleiksi. Lado vuoroin tomaattiviipale ja vuoroin juustoviipale asetille, 

jokaiselle ruokailijalle. Koristele annos joko pestolla tai basilikalla. 

 

Voiperunat 

1. Keitä kuoritut perunat normaalisti suolalla maustetussa vedessä. Kun perunat ovat kypsiä, 

älä kaada vettä pois. 

2. Laita laakeaan kulhoon runsaasti voita ja sipulisilppua. 

3. Nosta kypsät perunat voisipulien päälle ja ota lisäksi vielä keitinvettä mukaan, jotta perunat 

pysyvät mehukkaampina. 

4. Sekoita perunat hyvin voisipulin kanssa. 

5. Mausta haluamallasi tavalla, esim. persiljalla ja pippurilla (voi on kaikkein paras). 
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Pähkinäiset porkkanapihvit  

(n. 16 kpl) 

800 g  porkkanaraastetta 

2 kananmunaa 

½ punttia persiljaa 

150 g cashewpähkinää rouhittuna 

½ prk cashew-pestoa    

              yrttimausteita (basilika, kirveli, rosmariini, ym.) 

               suolaa 

Sekoita ainekset. Muotoile uunipellille leivinpaperille pihvit. Paista 200°C n. 25 min. 

Huom!  

• mitat ovat noin-mittoja, laita oman maun mukaan 

• cashew-pähkinän sijaan hyvää tulee myös suolatusta ja paahdetusta maapähkinästä 

• suolan kanssa kannattaa varoa, sillä esim. pestossa on suolaa 

• pihvit sopivat myös liha- tai kalaruuan lisäkkeiksi 
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Härkäpapupihvit 

16 kpl hinta n. 0,15e/pihvi 

2 dl  härkäpapurouhetta (Verso) 

4 dl  vettä 

2 dl  kaurahiutaleita 

1  sipuli 

1 rkl  öljyä 

2  kananmunaa 

1 dl  vehnäjauhoja 

½ tl  suolaa 

1 tl  yrttimaustetta, mustapippuria 

 

Mittaa kulhoon härkäpapurouhe, kaurahiutaleet ja vesi. Anna pehmetä n. 30 min. 

Kuori ja hienonna sipuli. Kuullota sipuli pannulla öljyssä. Lisää sipuli sekä kaikki loput ainekset  

härkäpapujen ja kaurahiutaleiden joukkoon. Sekoita tasaiseksi. 

Paista taikinasta pieniä pihvejä lettupannulla rasvassa (n. 16 kpl). Paistoaika 2–3 minuuttia per 

puoli. Tarjoa pihvit esim. yrttisen kermaviilikastikkeen kanssa. 
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KEITTOJA  

Lohikeitto 

muutama peruna 

pari porkkanaa 

nokare  voita 

1 sipuli 

8 dl vettä 

10 maustepippuria 

1 laakerinlehti 

400 g lohifileetä 

2 dl kermaa 

½ dl tilliä 

 suolaa 

Pese, kuori ja paloittele perunat ja porkkanat. Kuori ja paloittele sipuli. Kuutioi lohifilee. Laita voi- 

nokare kattilaan sulamaan ja kuullota siinä sipulipalat. Lisää vesi, perunat, porkkanat, suola, pippurit 

ja laakerinlehti. Keitä kunnes kasvikset ovat lähes kypsiä. Lisää kerma ja paloiteltu lohi. Keitä  

miedolla lämmöllä, kunnes kala on kypsää eli noin 5 minuuttia. Lisää keittoon tilli ja tarjoa ruisleivän 

tai rieskan kera. 
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Nakkikeitto 

1 pss peruna-keittojuureksia 

1 pkt kuorettomia nakkeja 

1 ½  lihaliemikuutiota 

 vettä 

Nakit ruskistetaan. Kaikki laitetaan yhtä aikaa kattilaan. Keitetään noin 10–15 min. Annetaan vähän 

aikaa muhia. Nopea, halpa, helppo ja hyvä! 

 

Kasvissosekeitto 

3  porkkanaa  

2  perunaa 

1  palsternakka 

  kermaa, sulatejuustoa tai ruokakermaa 

  kukkakaalia tai parsakaalia 

  purjoa 

  rakuunaa 

  suolaa 
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Keitetään kypsäksi. Soseutetaan. Maustetaan rakuunalla. Lisätään joko kermaa, sulatejuustoa tai 

ruokakermaa. Lämmitetään uudelleen, kunnes juusto sulaa. Suolaa. (Tai käytä kasvisliemikuutiota.) 

Annoksen päälle voi ripotella raejuustoa tai rapeaa pekonia. 

 

Jauheliha-kasviskeitto 

ruskistetaan kevyesti: 

400 g  jauhelihaa 

2‒3  sipulia 

2‒3  porkkanaa 

               kesäkurpitsaa 

kaalia 

    perunoita 

1‒2  valkosipulin kynttä 

    suolaa 

    lipstikkaa 

   pippuria 
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Pirteä porkkanakeitto 

6  porkkanaa 

1  sipuli 

8 dl  kasvislientä 

   appelsiinin mehu 

2 rkl ranskankermaa 

1 tl  raastettua inkivääriä 

   mustapippuria    

Kuullota vihannekset. Keitä pehmeiksi. Soseuta. Mausta.   
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Sieni-porkkanakeitto 

200 g esikäsiteltyjä metsäsieniä tai herkkusieniä 

2 rkl margariinia tai voita 

1 sipuli 

3-4 porkkanaa 

3 rkl vehnäjauhoja 

1 l vettä 

1 kasvisliemikuutio 

½ tl mustapippuria 

1 tl kirveliä 

1 prk  ranskankermaa 

1 dl  hienonnettua persiljaa 

 

Hienonna tai viipaloi esikäsitellyt sienet. Sulata rasva kattilassa ja lisää sienet joukkoon. Hienonna 

kuorittu sipuli ja kuutioi kuoritut porkkanat pieniksi kuutioiksi. Lisää sipuli ja porkkana kattilaan ja 

anna kypsyä muutama minuutti. Lisää joukkoon jauhot ja vesi. Murenna kasvisliemikuutio kattilaan. 

Sekoita hyvin ja mausta pippurilla ja kirvelillä. Hauduta miedolla lämmöllä kypsäksi. Lisää lopuksi 

ranskankerma ja hienonnettu persilja. Kuumenna, älä keitä. Tarjoa esim. rapean patongin kera. 
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Sienikeitto 

30 g (3 dl)  kuivattuja mustatorvisieniä tai suppilovahveroita 

1  sipuli 

3 rkl  voita tai öljyä 

3 rkl  vehnäjauhoja 

8 dl  vettä 

1 kuutio  kana- tai kasvislientä 

1 rkl  kuivattua rakuunaa 

  rouhittua mustapippuria 

100 g  maustamatonta sulatejuustoa 

2 dl  ranskankermaa 

2 rkl  persiljaa silputtuna 
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Kesäkurpitsakeitto   

4 annosta 

500 g kesäkurpitsaa 

n. 100 g purjoa 

3–4 perunaa 

1 rkl öljyä 

7 dl vettä 

1  kasvisliemikuutio 

1–2 valkosipulinkynttä 

1 tl basilikaa 

1 tl rakuunaa 

   ripaus mustapippuria 

3 rkl vehnäjauhoja  

2 dl maitoa 

½ rs Italian yrtit -tuorejuustoa 

   ruohosipulia 

 

 

Paloittele kesäkurpitsa ja perunat, suikaloi 

purjo.  

Kuullota purjo öljyssä, lisää vesi ja liemikuutio, 

hienonnetut valkosipulinkynnet ja perunat. 

Lisää kesäkurpitsa ja keitä kypsäksi. Soseuta 

ja mausta keitto. Sekoita jauhot maitoon ja  

lisää keittoon koko ajan sekoittaen. Anna  

kiehua muutama minuutti. Sulata joukkoon 

tuorejuusto ja suola. Koristele ruohosipulilla. 
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Kantarelli-savuporokeitto 

1,5 l tuoreita kantarelleja 

  voita 

4 rkl  vehnäjauhoja 

1,5–2 l  kasvis- tai kanalientä 

1 dl  kuivaa sherryä 

50–100 g  savupororouhetta TAI raastettua/pilkottua savuporoa 

  mustapippuria 

2 dl  kermaa 

2  keltuaista 

  lehtipersiljaa 
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• Laita muutama pieni, siro sieni sivuun, haihduta muista sienistä neste kuumalla pannulla.  

Lisää voita ja ruskista sienet kevyesti. Ripottele päälle vehnäjauho, mutta älä ruskista niitä. 

Kypsytä hetki ja lisää kasvisliemi ja sherry. Keitä keitto kypsäksi. 

 

• Lisää pororouhe keiton joukkoon. Kuumenna kiehuvaksi ja tarkista maku ja liemen paksuus. 

Lisää tarvittaessa vettä. Suolaa ei tarvitse, sillä pororouhe on suolaista. 

 

• Nosta keitto levyltä ja vatkaa keittoon juuri ennen tarjoilua kerma ja keltuaiset. Älä keitä 

enää. Paista pikkusienet rapeiksi ja ripottele annosten pinnalle lehtipersiljasilpun kera. 
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Alma Nissenin perunavesi 

Perunoista keitetty perunavesi on vanha, tunnettu  

vatsavaivojen lääke. Arvostetun ruotsalaisen  

parantajan Alma Nissenin perunavesi sopii  

reumaatikon ja paastoajan juomaksi ja kevyeksi  

laihdutusateriaksi. Peruna on kaliumin lisäksi hyvä 

magnesiumin ja raudan lähde. Siinä on myös  

B-ryhmän vitamiineja ja kuituja. 

Pese kilo luomuperunoita. Leikkaa kuorineen ohuiksi  

viipaleiksi. Pane perunat kattilaan, jossa on kolme 

litraa vettä. Mausta esimerkiksi sipulilla, purjolla,  

persiljalla ja sellerillä tai vain jollain näistä. Suolaa ei 

käytetä. Keitä seosta tunti. Siivilöi seos ja säilytä  

kylmässä. Nauti huoneen lämpöisenä. Perusohjetta 

mukaillen voit keittää omanlaisesi paastojuoman tai 

laihdutuskeiton. Käytä esim. porkkanaa,  

palsternakka, valkosipulia tai piparjuurta. 
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SALAATTEJA 

 

Feta-bataattisalaatti  

4 annosta 

 

800 g  bataattia 

2 rkl  oliiviöljyä 

ripaus  suolaa 

ripaus  rouhittua mustapippuria 

50 g  rucolaa 

75 g  salaattijuustokuutioita/fetaa 

  punaista chiliä 

  sitruunamehua 

Kuori ja viipaloi bataatit. Levitä viipaleet leivinpaperoidulle uunipellille ja pirskota pinnalle oliiviöljyä ja 

mausteita. Sekoita kunnes öljy ja mausteet levittyvät tasaisesti. Paahda bataatteja 200-asteisessa 

uunissa noin 20 minuuttia tai kunnes ne ovat pehmeitä. Voit myös grillata bataattiviipaleet grillissä  
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käännellen kypsiksi. Levitä tarjoiluvadille bataattiviipaleet ja sekoita joukkoon rucolaa ja  

juustokuutioita. Mausta hienonnetulla chilillä ja lorauksella juuston marinointiöljyä.  

Pirskota pinnalle sitruunamehua. 

 

Punajuurisalaatti (esim. leivän päälle) 

4-6  keitettyä, karheaksi raastettua punajuurta 

½ tl  suolaa 

  pippuria, (valkopippuria), ripaus valkosipulia jauheena 

2-3  luumua pieniksi leikattuna 

Sekoitetaan. Anna vetäytyä jääkaapissa 2−3 h. Säilyy n. viikon. 
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SUOLAISIA SUUSSASULAVIA JA LEIVONNAISIA 

 

Sienipasteijat 

10–12 kpl 

1 pkt  voitaikinaa 

  kantarelleja 

  keitettyä riisiä 

  salottisipulia 

  (jauhelihaa) 

  (juustoraastetta) 

  mausteita vapaalla kädellä 

1   muna 
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Pekoni-kasvispiirakka 

Pohja: 

100 g  margariinia 

2 dl  vehnäjauhoja 

1 tl  leivinjauhetta 

1 dl  juustoraastetta 

2 rkl  vettä tai kermaa 

Täyte: 

170 g  Amerikan pekonia 

2  pientä purjoa 

2  kesäsipulia varsineen 

1 tl  vehnäjauhoja 

Päälle: 

2 dl  kermaviiliä 

1  muna 

1 dl  juustoraastetta 

ripaus  hienonnettua viherpippuria 
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1. Sekoita pehmeä rasva ja keskenään yhdistetyt kuivat aineet, myös juustoraaste. Lisää 

vesi/kerma ja vaivaa taikinamaiseksi. Taputtele piirasvuoan pohjalle ja reunoille. Nosta  

jääkaappiin odottamaan. 

2. Silppua pekonisuikaleet paistinpannuun, ruskista pekonisilppua kevyesti omassa rasvassa. 

Lisää samaan pannuun suikaloidut purjo ja sipuli. Peitä pannu kannella, alenna lämpöä ja 

hauduta. Lisää jauhot ja jäähdytä. 

3. Levitä seos piiraspohjalle. 

4. Sekoita kermaviili, muna ja juustoraaste, valuta seos purjoseoksen päälle. Murenna pintaan 

viherpippuria. Laita koristeeksi kasvispaloja, jos haluat. 

5. Kypsennä piirakka 200 asteessa uunin alaosassa noin 30 minuuttia.  
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Kylmäsavulohipiiras   

(Nopeasti muunneltavissa esimerkiksi persiljalla maustetuksi kinkkusuikalepiiraaksi.) 

Pohja: 

200 g  voita 

200 g kevyttä maustamatonta tuorejuustoa 

5 dl  vehnäjauhoja 

1 tl  leivinjauhetta 

Täyte: 

100 g purjoa 

1 rkl voita 

150 g kylmäsavustettua kirjolohta 

0,5 dl tilliä 

200 g ruohosipulituorejuustoa 

1 dl maitoa 

2 munaa 

0,25 tl mustapippuria 
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Sekoita pohja. Pese ja viipaloi purjo, hauduta voissa pehmeäksi. Suikaloi kala. Laita taikinan  

pohjalle purjo, kala ja tilli. Sekoita tuorejuustoon maito, munat ja mustapippuri. Kaada taikinan 

päälle. Paista 200°C:ssa n. 30–40 minuuttia. 

 

Sämpyläruudut (uunipellillinen) 

5 dl  vettä 

1 rkl  sokeria 

2 tl  suolaa 

1 pussi  kuivahiivaa 

9-10 dl  kauraista sämpyläjauhoa 

1 dl  rypsiöljyä 

 

Sekaan voi laittaa esim. pellavarypsirouhetta, kauraleseitä, tyrnijauhetta tms. 

Sekoita vesi, sokeri ja suola. Lisää jauhot, joissa kuivahiiva. Lisää öljy. Alusta taikina. Anna kohota 

pellillä 40 min. Voitele vedellä. Pinnalle seesamin siemeniä, juustoraastetta tms. Jaa ruuduiksi. 

Paista 225 °C 15−20 min. Tarjoillaan lämpiminä. 
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Kinkku-juustopiirakka 

Pohja:  

1 ½ dl vehnäjauhoja 

1 dl kaurahiutaleita 

1 tl leivinjauhetta 

50 g voita tai margariinia 

1 dl maitoa 

 

Täyte:  

100 g palvikinkkua 

  tomaattia 

 ananasmurskaa 

100 g Emmental-juustoa 

 

Maitoseos:   

2 kananmunaa 

1 dl kuohukermaa 

1 dl maitoa 

1 tl oreganoa 

1 tl basilikaa 

½ tl suolaa 

 

Sekoita kuivat aineet, lisää voi ja maito. Paistetaan 8–10 min. 200°C. Lisätään täyteaineet,  

viimeiseksi munamaito. Paistetaan vielä 20 min. 
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Sisupussin siemennäkkäri 

1 dl  auringonkukan siemeniä 

1 dl  chian siemeniä 

1 dl  kurpitsan siemeniä 

¾ dl  mantelijauhoja 

1‒2 rkl  psylliumia 

½ tl  suolaa 

½ dl  öljyä 

2 dl  kiehuvaa vettä 

Sekoita ainekset, levitä leivinpaperille ja paista 200-asteisessa uunissa 40‒50 min. 

 

Uunijuusto 

7 dl  vettä 

4 dl  Valion rasvatonta maitojauhetta 

2  munaa 

½ tl  suolaa 
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Sekoita maitojauhe veteen. Lisää munat ja suola. Vatkaa tasaiseksi. Kaada voideltuun 1,5 litran  

uunivuokaan. Paista 175 °C:ssa 35−40 min. 

 

Piimäjuusto 

3 l  punaista maitoa tai lehmänmaitoa 

1 l  piimää 

9  munaa 

1½ tl  suolaa 

1 tl  sokeria 

  (voita, mausteita) 

Koristeluun: 

viinirypäleitä, persiljaa, persikkaa tai piparkakkuja 

Ota jo edellisen päivänä piimä jääkaapista huoneenlämpöön ja anna sen hapattua yön yli. 

Pane paksupohjaisen kattilan pohjalle pari senttimetriä vettä kiehumaan. Silloin juustomassa ei ota 

niin pahoin pohjaan kiinni. Kun vesi kiehuu, lisää joukkoon maito. Kuumenna se lähes sataan  

asteeseen, tarkkaile lämpöä säännöllisin väliajoin lämpömittarilla. 
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Vatkaa munat ja piimä. Sekoita seos kuumaan maitoon. Kiehauta ja odottele, että seos alkaa  

pulpahdella. Kun seos on juustoutunut, ota kattila pois levyltä. 

Nosta massa reikäkauhalla kertakäyttömyssyllä vuorattuun sihtiin, jonka alla on kulho valuvaa heraa 

varten. Kun kaikki juustomassa on siivilässä, sekoita massaan suolaa ja sokeria maun mukaan.  

Halutessasi voit lisätä myös voita ja yrttejä. 

Laita juustosihti astiaan. Anna jäähtyä kaapissa yön yli. Kumoa juusto tarjoiluvadille ja koristele.  

Ylijäävän heran voi käyttää esimerkiksi leipä- tai sämpylätaikinaan.  

 

Tähderuoka 

Ainekset:    

ruisleipää 

puolukoita 

vettä 

(sokeria) 

 

 

 

Äiti oli taitava  

tekemään edellispäivän 

ruuista uutta hyvää. 

Tarjoiluun: 

maitoa 

(sokeria) 



      Neuvokkaat naiset® 

 

Kaapissasi on muutama ruisleivän kannikka, pari reissumiestä ja ehkä yksi kuiva pulla. Kauppaan ei 

viitsi lähteä, on syötävä jotain.  

Pilko leivät, pullankin voit heittää joukkoon. Laita uunivuokaan, päälle vettä. Anna imeytyä (ehkä ½ 

–1 tunti tai jos ovat pehmeitä, ei yhtään).  

Heitä sekaan n. 2 dl puolukkasurvosta, ½ l kokonaisia puolukoita. Hämmennä. Työnnä uuniin n. 175 

°C ja anna paistua pari tuntia tai enemmän. Jäähdytä. Syö maidon kanssa. 

 

Hävikistä herkuksi – puurosämpylät  

noin 15 kappaletta 

Ainekset: 

3 dl vettä 

1 pussi kuivahiivaa 

2 tl suolaa 

2 rkl sokeria 

3 dl puuroa (aamusta tai eiliseltä ylijäänyttä) 

3 dl ohrajauhoja 

noin 9 dl vehnäjauhoja 

3 rkl juoksevaa margariinia 

 

Voiteluun: vettä 

Pinnalle: siemeniä (esim. pellavan tai seesa-

minsiemeniä) 



      Neuvokkaat naiset® 

 

Lämmitä vesi hieman kättä lämpimämmäksi. Sekoita veteen suola, sokeri ja pieneen jauhomäärään 

sekoitettu kuivahiiva. Lisää sitten kylmä puuro. Alusta jauhot taikinaan pienissä erissä (noin 9 dl 

puuron paksuudesta riippuen). Lisää alustamisen loppuvaiheessa rasva. Anna taikinan kohota  

peitettynä 30 minuuttia. Leivo kohonnut taikina sämpylöiksi ja kohota niitä peitettynä vielä toiset 30 

minuuttia. Voitele kohonneet sämpylät vedellä ja ripottele pinnalle siemeniä. Paista 200 asteessa 15 

minuuttia. 

 

MAKEITA HERKKUJA 

 

Banaanikeksit 

2   banaania 

2 ½ dl  kaurahiutaleita 

¾ dl  rusinoita ja kuivattuja karpaloita 

Muussaa banaanit ja sekoita aineet. Tee taikinasta litteähköjä nokareita pellille leivinpaperin päälle. 

Paista 200 °C 15 min. 

 



      Neuvokkaat naiset® 

Ompeluseuran omenapiirakka 

3  munaa          

3½ dl  sokeria 

100 g  margariinia             

1½ dl  maitoa 

4½ dl  vehnäjauhoja 

2½ tl  leivinjauhetta 

Vaahdota munat ja sokeri. Kuumenna ja sekoita margariini ja maito. Lisää seos munavaahtoon.  

Sekoita vehnäjauho ja leivinjauhe sekä sekoita edellisten joukkoon. Kaada seos uunipellille.  

Pinnalle omenalohkoja (tai maun mukaan vaikka puolisen litraa marjoja) ja päälle ripotellaan  

kanelia. Paisto 200 °C:ssa 20−30 min. 

 

  

vaahdota 

kiehauta 



      Neuvokkaat naiset® 

Omenakakku 

200 g  margariinia 

2 dl  sokeria 

2 tl  vanilliinisokeria 

4  kananmunaa 

3½ dl  vehnäjauhoja 

1 tl  kanelia 

4 dl  omenalohkoja 

Kaikki ainekset sekaisin ja uuniin 175 asteeseen noin tunniksi. 

  

Omena päivässä  

pitää lääkärin loitolla. 



      Neuvokkaat naiset® 

Helppo omenapiirakka 

Viipaloi pari omenaa. 

 

Sekoita kulhossa: 

2½ dl  vehnäjauhoja 

½ tl  leivinjauhetta ja soodaa 

1½ dl  sokeria 

Lisää: 

2 dl  piimää 

75‒100 g  sulatettua voita sekä muna 

 

 

Kaada taikina vuokaan ja laita  

pinnalle omenaviipaleet. 

Ripottele päälle kanelia ja sokeria. 

Paista 200 asteessa 30 min. 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Muikea mustikkapiirakka 

150 g  voita 

1 dl  sokeria  vatkaa 

1  kananmuna  lisätään edelleen vatkaten 

3 dl  jauhoja   

(1 dl esim. kauraryynejä, soijajauhoja, leseitä, vehnänalkiota ja 2 dl vehnäjauhoja) 

1 tl  leivinjauhetta 

Taikina piirakkavuokaan.  

 

Lusikalla tasoittaen päälle: 

5 dl  mustikoita (jäisinä) 

2 dl  kermaviiliä (1 prk) 

1  kananmuna 

  (ei sokeria, ei vaniljasokeria) 

Paistetaan 200 asteessa 40–50 min. 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Hyvä mustikkapiirakka 

Pohja: 

125 g  voita 

1¼ dl  sokeria  

2  munaa 

125 g  vehnäjauhoja 

1 tl  leivinjauhetta 

Täyte:  

mustikoita 

1 prk kermaviiliä 

½ dl  sokeria 

1-2 tl  vaniljasokeria 

1  muna 

Aseta uuni 225 asteeseen. Valmista pohja ja  

vuoraa vuoka. Täytä pohja mustikoilla. Valmista  

kermaviiliseos yhdistämällä kaikki aineet ja kaada  

mustikoiden päälle. Paista uunissa noin 20 min. 

 



      Neuvokkaat naiset® 

Raparperipiirakka   

puolikas pellillinen 

2  munaa 

2 ½ dl sokeria 

2 dl maitoa 

100 g  sulatettua rasvaa 

4 dl vehnäjauhoja 

2 tl leivinjauhetta 

Vatkaa munat ja sokeri. Lisää rasva-maitoseos  

ja jauhot. Kaada taikina voideltuun vuokaan. 

Päälle: 

½ l raparperia 

50 g rasvaa 

1 ½ dl sokeria 

1 dl vehnäjauhoja 

Sulata rasva, lisää sokeri ja jauhot. Ripottele raparperien päälle. Paista + 200 °C:ssa noin 30 min.  

Vaniljakastike tai jäätelö kruunaa herkun.  

Erityisruokavalion huomioiden  

piirakasta saa maistuvan myös  

gluteenittomalla jauhoseoksella  

ja kaurajauhoilla. 



      Neuvokkaat naiset® 

Raparperipaistos 

(voi tehdä myös puolukoista, punaisista viinimarjoista tai omenista) 

150 g voita tai margariinia 

1 dl sokeria 

1  muna 

1 ½ dl vehnäjauhoja 

1 ½ dl grahamjauhoja 

1 tl leivinjauhetta

Täyte: 

2 dl kermaviiliä 

½ dl sokeria 

1  muna 

1 tl vanilliinisokeria 

Päälle: 

raparperinpaloja 

puolukoita 

punaviinimarjoja 

tai omenalohkoja 

Sekoita taikinan ainekset keskenään ja painele seos voidellun paistovuoan pohjalle ja reunoille.  

Sekoita täytteen ainekset ja kaada täyte pohjataikinan päälle. Leikkaa raparperi pieniksi paloiksi ja 

levitä palat täytteen päälle. Pinnalle voi ripotella hieman sokeria. Paista leivonnainen 200 °C:ssa 

noin 30 min. 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Mehevä raparperipiirakka 

Muruseos: 

250 g  voita 

8 dl  vehnäjauhoja 

3 dl  sokeria 

2 tl  leivinjauhetta 

1 tl  soodaa 

2 tl  vaniljasokeria 

2 dl  piimää 

1  muna 

Täyte: 

10 dl  raparperipaloja 

200 g  kermaviiliä 

250 g  maitorahkaa 

2 dl  sokeria 

2  munaa 

3 tl  vaniljasokeria 

Sekoita kuivat aineet ja lisää voisula. Nypi murumaiseksi. Laita ¼ toiseen astiaan. Lisää loppuun 

muruseokseen piimä ja 1 muna. Levitä uunipannulle. Lisää raparperit. Sekoita täytteen aineet ja 

kaada raparperien päälle. Pinnalle muruseos. Paista 175 °C:ssa noin 45 min. 



      Neuvokkaat naiset® 

Suklaaleivokset / mokkapalat 

4  munaa 

3 dl  sokeria 

4½ dl  vehnäjauhoja 

½ dl  kaakaojauhoja  

2 tl  leivinjauhetta 

100 g  voita 

1½ dl  maitoa     

 

Äidin piimäpiirakka 

4 dl  piimää 

1 dl  juoksevaa margariinia  

3 dl  sokeria 

3 dl  vehnäjauhoja 

2 dl  grahamjauhoja  

1 ½tl  leivinjauhetta 

1 tl  suolaa 

Pinnalle mustikoita tai muita marjoja 

Tiedät mitä tehdä 😊 

Sekoita kaikki aineet. Levitä uunipellille leivinpaperin 

päälle. Paista piirakkaa 225 asteessa n. 20 minuuttia. 

 



      Neuvokkaat naiset® 

Arabialainen kahvikakku 

3 munaa 

3,5 dl sokeria 

5 dl vehnäjauhoja 

0,5 tl soodaa 

0,25 tl leivinjauhetta 

0,5 tl suolaa 

1 tl kanelia 

1 tl vanilliinisokeria 

2,5 rkl kaakaojauhetta 

2 dl kermamaitoa 

2 dl  sulatettua margariinia tai voita 

Päällyste: 

3,5 dl tomusokeria 

1 tl kanelia 

3 rkl notkistettua voita 

2 rkl vahvaa kahvia 

1 rkl  kaakaojauhetta 

 

Vaahdota sokeri ja munat. Lisää hyvin toisiinsa sekoitetut  

kuivat aineet. Lopuksi lisää kerma ja sulatettu margariini  

tai voi. Paista kakkua 180°C:ssa n. tunti. Valmista päällyste  

sekoittamalla ainekset keskenään. Levitä päällyste  

jäähtyneelle kakulle. 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Sydänsurujen kakku 

5 dl  vehnäjauhoja 

3 dl  sokeria 

¾ dl  kaakaojauhetta 

1 tl  suolaa 

1 tl  ruokasoodaa 

2,5 dl  piimää, maitorahkaa, viiliä tai jugurttia 

150 g  sulaa, jäähdytettyä voita 

2  munaa 

½ dl  maitoa 

1 tl  vaniljasokeria 

Sekoita kuivat aineet. Sitten muut. Laita taikina rengasvuokaan. Paista 175 °C:ssa 60 min. 

 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Paholaisen kakku 

5 dl  vehnäjauhoja 

4 dl  sokeria 

150 g  voita 

2  munaa 

2 dl  maitoa 

1 tl  vaniljasokeria 

1 tl  kanelia 

1 tl  suolaa 

1 tl  soodaa 

Sekoitetaan kaikki aineet. Paistetaan 200 asteessa noin tunti. 

  



      Neuvokkaat naiset® 

Juustokakku 

100 g  rasvaa 

1 dl  sokeria 

2 dl  jauhoja 

1  muna 

2 tl  leivinjauhetta 

Päälle: 

300 g  tuorejuustoa 

1 dl  sokeria 

3  munaa 

1 rkl  sitruunamehua 

2 tl  vaniljasokeria 

2 rkl  perunajauhoja 

 

Vatkaa rasva, sokeri ja muna vaahdoksi. Lisää jauhot. Pohjaa ei esipaisteta.  

Riittää piirakkavuokaan. 

Pohjan päälle voi laittaa hedelmiä, hilloa, marjoja ym. Näiden päälle täyte tuorejuustosta.  

Voi olla esim. puolet maustettua ja puolet maustamatonta. 

Paistetaan 180 asteessa 35−40 minuuttia. Tarkista pohjan kypsyys. Jos pohjaa tekee  

kaksinkertaisen annoksen, riittää se kahteen vuokaan. 1 annos → päällystä tasan jaettuna. 

 

 



      Neuvokkaat naiset® 

Keikauskakku 

Vuoan pohjalle:  

voita tai margariinia 

fariinisokeria 

ananasviipaleita 

punaisia kirsikoita 

 

 

 

 

 

Taikina: 

2 kananmunaa 

2 dl sokeria 

2 ¾ dl vehnäjauhoja 

2 tl leivinjauhetta 

50 g voita tai margariinia 

1 dl vettä 

 

Munat ja sokeri vatkataan. Vehnäjauhot ja  

leivinjauhe sekoitetaan ja lisätään. Voi ja vesi 

kiehautetaan ja lisätään taikinaan.  

Paistetaan 175 °C:ssa n. 60 min. 

 

 

 



 

 

Banaanikakku 

2  kananmunaa 

3 dl  sokeria 

2 tl leivinjauhetta 

1 tl soodaa 

2 tl  vaniljasokeria 

8 rkl  kermaa 

150 g sulatettua voita 

3 dl  vehnäjauhoja 

2 tummaa banaania muussattuna 

 kanelia 

Muut aineet sekoitetaan tasaiseksi, lopuksi lisätään banaanit ja kaneli.  

Paistetaan 200°C:ssa n. 40 min. 

 

Näillä eväillä eteenpäin! 


