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Broileri-nuudeliwokki, 4 annosta

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, iso paistinpannu tai vokkipannu, 
lasta, mittoja

1   pieni sipuli
1   valkosipulin kynsi
1  porkkana
pala   parsakaalia
½   paprika  
1 rkl   öljyä
1 tl  currya
200 g  broilerin suikaleita  
  (maustamaton)
½ dl  makeaa chilikastiketta
2 rkl  soijakastiketta

Voit käyttää wokkiin myös muita kasviksia.

Älä kypsennä kasviksia liian kauan.
Kasvikset saavat jäädä hieman rapeiksi.

Jos pidät pähkinöistä, lisää wokkiin 
1 dl paahdettuja cashewpähkinöitä. 
Paahda pähkinöitä kuumassa pannussa, 
kunnes ne saavat vähän väriä. 
Muista sekoittaa. 
Varo, että pähkinät eivät pala.
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1. Kuori sipulit ja leikkaa ne viipaleiksi. 
2. Pese ja kuori porkkana.  
 Leikkaa ohuiksi suikaleiksi.  
3. Irrota parsakaalin kukinnot 
 ja leikkaa ne pienemmiksi.
4. Huuhtele paprika, poista siemenet  
 ja leikkaa suikaleiksi.  
5. Kypsennä nuudelit ohjeen mukaan.  
 Jätä nuudelit odottamaan kannen alle,  
 jotta ne pysyvät lämpiminä. 
6. Laita öljy pannulle.  
 Kuumenna vähän (suuri teho).  
 Lisää curry ja sekoita. 
7. Lisää broileri ja sipulit,  
 ruskista muutama minuutti (suuri teho). 
8. Lisää porkkanat ja parsakaalit.  
 Kypsennä pari minuuttia (suuri teho). 
9. Lisää paprikat sekä soija- ja chilikastike.  
 Sekoita hyvin. Kypsennä pari minuuttia (keskiteho). 
10. Lisää kypsät nuudelit wokkiin ja sekoita.

Nuudelit:

Välineet: kattila, mitta, kauha, lävikkö

6 dl   vettä
150 g   nuudelia

1. Mittaa vesi kattilaan. Kiehauta (täysi teho).
2. Siirrä kattila pois levyltä.
3. Lisää nuudelit kattilaan, 
 niin että kuuma vesi peittää ne.
 Laita kansi kattilan päälle.
4. Anna nuudeleiden kypsyä noin 3 minuuttia. 
 Katso tarkka aika pakkauksesta. Sekoita.
5. Kaada nuudelit lävikköön, ja valuta vesi pois.
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Kinkkukiusaus, 4 annosta

Välineet:  uunivuoka, puulasta, kulho, mittoja

1 ps  peruna-sipulisekoitusta (500 g, pakaste)
100 g   kinkkusuikaleita 
½ tl   suolaa
ripaus  jauhettua mustapippuria
½ tl  timjamia
2 dl  ruokakermaa

1. Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen.
2. Laita peruna- ja kinkkusuikaleet vuokaan. 
 Ripottele mausteet päälle. Sekoita.
3. Kaada päälle kerma.
4. Kypsennä ruokaa uunissa noin 45 minuuttia.
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Keitetyt kananmunat

Välineet:  kattila

4 munaa
 vettä

1. Laita munat varovasti kattilaan. 
2. Lisää vettä sen verran, 
 että munat peittyvät. 
3. Kuumenna, kunnes vesi kiehuu (täysi teho).
4. Pienennä lämpöä (keskiteho).
 Keitä vielä 8 minuuttia. 
5. Kaada kuuma vesi pois.  
 Lisää kattilaan kylmää vettä, 
 jotta munien kuori irtoaa helpommin.
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Dippikasvikset ja kastike, 4 annosta

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, kuorimaveitsi, 
        mitta, pieni kulho, haarukka

Kasviksia, esimerkiksi:
paprikaa
kurkkua
omenaa
porkkanaa
lanttua
kukkakaalia

Dippikastike:

1 dl   kermaviiliä
1‒2 rkl makeaa chilikastiketta

1. Huuhtele tai pese kasvikset. 
2. Kuori porkkana ja lanttu.
3. Leikkaa kasvikset suikaleiksi.
4. Irrota kukkakaalista kukintoja.
5. Asettele kasvikset tarjoiluastiaan.
6. Mittaa kastikkeen aineet kulhoon. Sekoita.
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Nakkikastike, 4 annosta

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, 
        paistinpannu, mittoja, puuhaarukka

1   sipuli
8  nakkia
2 rkl  öljyä
2 rkl  vehnäjauhoja
1 tl  paprikajauhetta
3‒4 dl  vettä
½   lihaliemikuutio
  ripaus jauhettua mustapippuria

1. Kuori ja hienonna sipuli.
2. Leikkaa nakit paloiksi. 
3. Laita öljy pannulle, 
 kuumenna vähän (täysi teho).
4. Lisää sipuli ja nakit. 
 Ruskista (suuri teho).
 Muista sekoittaa. 
5. Ripottele pannulle jauhot ja paprikajauhe. 
 Sekoita hyvin (keskiteho).
6. Murenna liemikuutio pannulle.
 Lisää vesi. Sekoita hyvin. 
 Kiehauta (täysi teho).    
7. Lisää pippuri ja sekoita.
 Hauduta noin 5 minuuttia (pieni teho).

Samalla ohjeella voit tehdä 
makkarakastikkeen.
Käytä kastikkeeseen 3 makkaraa, 
jätä nakit pois.

kuva: Shutterstock
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Linssikeitto, 4 annosta

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, siivilä, kattila, mittoja,    
        puuhaarukka, sauvasekoitin

1   sipuli
2  valkosipulin kynttä
1 dl   punaisia linssejä 
3 dl   vettä
1 tlk   tomaattimurskaa
1 tl  sokeria
½ tl   chilijauhetta
1 tl   currya
½ tl   suolaa
ripaus  mustapippuria
1 dl  kookosmaitoa

1. Kuori ja paloittele sipulit. Laita kattilaan.
2. Mittaa linssit siivilään 
 ja huuhtele ne juoksevalla vedellä.
3. Laita linssit, vesi, tomaattimurska, 
 sokeri ja mausteet kattilaan.
4. Kuumenna, kunnes keitto kiehuu (täysi teho).
5. Pienennä lämpöä (keskiteho).
 Keitä noin 15 minuuttia. 
 Sekoita välillä. 
6. Lisää kookosmaito. 
7. Soseuta keitto. 
 Tarkista maku. 

Voit käyttää chilijauheen sijasta
puolet tuoreesta chilistä.
Huuhtele chili ja halkaise se. 
Poista siemenet ja paloittele chili.
Lisää keittoon.
Pese kädet hyvin chilin käsittelyn jälkeen.
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Perunasose (eli perunamuusi), 4 annosta

Välineet:  juuresharja, kuorimaveitsi, leikkuuveitsi, leikkuulauta,   
        kattila, mittoja, haarukka, survin tai sähkövatkain

6‒8   perunaa 
5 dl  vettä
½ tl   suolaa
1‒2 dl  maitoa

1. Pese ja kuori perunat. 
2. Mittaa vesi kattilaan. 
 Laita vesi kiehumaan (täysi teho).
3. Paloittele perunat.
4. Lisää perunat varovasti veteen. 
 Keitä noin 20 minuuttia (keskiteho).
5. Kokeile haarukalla, 
 ovatko perunat kypsiä.
6. Kun perunat ovat kypsiä, kaada vesi pois varovasti.

Jauhoinen perunalaji 
soseutuu parhaiten.

Käytä kattilassa kantta, 
niin säästät energiaa.
Peruna on kypsä, 
kun haarukka uppoaa 
siihen helposti.



RESEPTEJÄ

© Opike ja Riikka Tuohimetsä 2021      Kopiointi sallittu 12

7. Lisää suola.
8. Soseuta perunat survimella tai sähkövatkaimella.
9. Lisää joukkoon maitoa vähän kerrallaan. 
 Sekoita tasaiseksi.

ku
va

: S
hu

tt
er

st
oc

k

ku
va

: S
hu

tt
er

st
oc

k
survin



RESEPTEJÄ

© Opike ja Riikka Tuohimetsä 2021      Kopiointi sallittu 13

Pitsa, 4 annosta

Välineet:  pelti, leivinpaperi, kulho, mittoja,
        puuhaarukka, leivinliina, kaulin, ruokalusikka

Pitsapohja:

1 ½ dl  vettä (kädenlämpöistä)
¼ pkt   hiivaa
½ tl  suolaa
2 rkl  öljyä
3 ½ dl  vehnäjauhoja

Täytteet:
pohjalle: ketsuppia tai tomaattisosetta
täytteet: valitse 2‒3 täytettä
pinnalle: noin 3 dl juustoraastetta
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Tee pitsapohja:
1. Laita leivinpaperi pellin päälle. 
2. Mittaa vesi kulhoon. 
 Murenna hiiva veteen. Sekoita.
3. Lisää suola ja noin puolet jauhoista. 
 Sekoita voimakkaasti. 
4. Lisää loput jauhot vähän kerrallaan. 
 Alusta taikinaa toisella kädellä, 
 kunnes se irtoaa kulhon reunoista ja kädestä. 
5. Peitä kulho liinalla. 
 Anna taikinan kohota noin 15 minuuttia. 
6. Laita uuni kuumenemaan 250 asteeseen.

Täytä pitsa:
7. Ripottele pöydälle jauhoja. 
 Kaada taikina pöydälle.
8. Kauli taikinasta ohut levy.
 Nosta levy pellille.
9. Levitä pohjan päälle ketsuppi lusikalla.
10. Levitä täytteet pohjan päälle. 
11. Ripottele pinnalle juustoraaste. 
12. Paista uunissa noin 10‒15 minuuttia. 

Valitse pitsaan 2‒3 täytettä: 
kypsää jauhelihaa
kinkkua
salamia
kypsiä broilerin paloja
tonnikalaa
katkarapuja
nyhtökauraa
sipulia
tomaattia
paprikaa
herkkusieniä
ananasta
sinihomejuustoa
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Tortillat, 4 annosta
  
Täytteet: 
salaattia
kurkkua
tomaattia 
paprikaa 
juustoraastetta
kermaviiliä
salsa- tai taco-kastiketta
jauhelihaa tai broileria

1. Huuhtele kasvikset.
2. Leikkaa salaatti suikaleiksi.
3. Leikkaa kasvikset kuutioiksi.
4. Laita kaikki täytteet kulhoihin.
5. Valmista jauheliha- tai broileritäyte.
6. Lämmitä tortillat mikrossa pakkauksen ohjeen mukaan.
7. Täytä tortilla lempitäytteilläsi.
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Jauhelihatäyte:

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, mittoja, paistinpannu, lasta

1   sipuli
1 rkl   öljyä 
200 g   jauhelihaa
½ ps   taco-maustetta
½ dl   vettä

Broileritäyte: 

Välineet:  leikkuulauta, leikkuuveitsi, mittoja, paistinpannu, lasta

1  sipuli
1  valkosipulin kynsi
½   paprikaa
1 rkl  öljyä
200 g  marinoituja broilerin suikaleita
ripaus  jauhettua mustapippuria

1. Kuori ja hienonna sipuli.
2. Laita öljy pannulle, 
 kuumenna vähän (täysi teho).
3. Lisää jauheliha ja sipuli. 
 Ruskista (suuri teho). 
 Muista sekoittaa. 
4. Lisää taco-mauste ja vesi. 
 Hauduta noin 5 minuuttia (pieni teho). 

1. Kuori ja hienonna sipulit.
2. Huuhtele paprika ja leikkaa kuutioiksi.
3. Laita öljy pannulle, 
 kuumenna vähän (täysi teho).
4. Lisää broileri ja sipulit. 
 Ruskista (suuri teho). 
 Muista sekoittaa. 
5. Lisää paprika ja pippuri. Sekoita. 
 Kypsennä muutama minuutti (keskiteho). 
6. Tarkista maku.



RESEPTEJÄ

© Opike ja Riikka Tuohimetsä 2021      Kopiointi sallittu 17

Perunarieska, 4 kappaletta

Välineet:  pelti, leivinpaperi, mittoja, puuhaarukka, 2 ruokalusikkaa

2 dl   vettä
1 dl  perunasosejauhetta
½ tl  suolaa
1  muna
2 dl   ohrajauhoja

1. Laita uuni kuumenemaan 250 asteeseen.
2. Laita leivinpaperi pellin päälle.
3. Mittaa kaikki aineet kulhoon. 
 Sekoita hyvin puuhaarukalla tai kädellä.
4. Jaa taikina lusikoiden avulla neljään kasaan pellille. 
 Jätä kasojen väliin paljon tilaa.
5. Ripottele taikinan päälle reilusti jauhoja. 
 Taputtele taikinaa kädellä, 
 niin että saat ohuita rieskoja.
6. Paista uunissa 10‒15 minuuttia, 
 kunnes rieskojen pinnalla on ruskeita pilkkuja. .
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Puuro mikrossa, 1 annos

Välineet:  syvä lautanen, mitta

2 ½ dl  vettä 
1 dl  hiutaleita, esimerkiksi kaurahiutaleita 
ripaus  suolaa

1. Mittaa ainekset lautaselle. Sekoita.
2. Kuumenna mikrossa noin 3 minuuttia. 
 Sekoita välillä.
3. Sekoita valmis puuro tasaiseksi. 
 Anna jäähtyä hetki ennen syömistä. 
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Granola eli rapea mysli

Välineet:  pelti, leivinpaperi, kulho, mittoja, kauha

5 dl   kaurahiutaleita
2 dl   pähkinöitä (esimerkiksi cashewpähkinä, 
  hasselpähkinä ja manteli)
½ dl  auringonkukan siemeniä
1 tl   vaniljasokeria
½ tl  kanelia
½ dl   juoksevaa hunajaa 
½ dl  rypsiöljyä
 
1 dl   rusinoita

1. Laita leivinpaperi pellin päälle. 
2. Laita uuni kuumenemaan 150 asteeseen. 
3. Mittaa kaikki aineet kulhoon, paitsi rusinat. Sekoita. 
4. Levitä seos tasaisesti pellille. 
5. Paahda uunissa noin 20‒30 minuuttia, 
 kunnes granola on vaalean ruskeaa.
 Varo, ettei granola pala.
6. Anna jäähtyä. Sekoita joukkoon rusinat.

Syö granolaa esimerkiksi 
aamupalalla jugurtin kanssa. 

Säilytä granola rasiassa, 
jossa on kansi.
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Kauralastut, 18 kappaletta

Välineet:  2 peltiä, 2 leivinpaperia, kattila, veitsi, 
        mittoja, puuhaarukka, 2 teelusikkaa

50 g   margariinia tai voita
1 dl   sokeria
2 dl   kaurahiutaleita
1 rkl   vehnäjauhoja
1 tl   leivinjauhetta
1  muna

1. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
2. Laita leivinpaperit peltien päälle. 
3. Sulata rasva kattilassa (pieni teho). 
4. Siirrä kattila pois liedeltä. Anna jäähtyä.
5. Lisää kattilaan sokeri, hiutaleet, 
 jauhot ja leivinjauhe. Sekoita hyvin.
6. Lisää muna. Sekoita.
7. Nosta taikinasta pieniä kasoja pellille (9 kasaa pellille). 
 Käytä apuna kahta lusikkaa.  
 Jätä keksien väliin paljon tilaa, 
 sillä ne leviävät uunissa. 
8. Paista uunissa noin 6‒8 minuuttia, 
 kunnes keksien reunat ovat ruskeita.
 Varo, että keksit eivät pala.
9. Anna keksien jäähtyä ja kovettua pellillä.
10. Irrota keksit varovasti lastalla. 
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Kääretorttu

Välineet:  pelti, 2 leivinpaperia, mittoja, pieni kulho, iso kulho,     
        puuhaarukka, juomalasi, sähkövatkain, siivilä, nuolija

3 rkl vehnäjauhoja
4 rkl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
 
3  munaa
1 dl sokeria

Täyte:  
2 dl  hilloa

Vinkki: 
Riko yksi muna kerrallaan lasiin 
ja kaada isoon kulhoon.
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1. Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen. 
2. Laita leivinpaperi pellin päälle. 
3. Mittaa jauhot ja leivinjauhe pieneen kulhoon.  
 Sekoita puuhaarukalla.
4. Mittaa munat ja sokeri isoon kulhoon. 
 Vaahdota sähkövatkaimella.  
 Vaahto on valmis, kun se on paksua ja vaaleaa. 
5. Lisää jauhoseos vaahtoon siivilän läpi. 
 Sekoita varovasti puuhaarukalla.
6. Levitä taikina pellille.
7. Paista 5–8 minuuttia.
8. Kypsymisen aikana laita leivinpaperi pöydälle. 
 Ripottele sen päälle 1 rkl sokeria.

1. Kumoa torttulevy leivinpaperin päälle. 
 Irrota varovasti paperi,
 joka oli uunissa.
2. Levitä hillo tortun päälle. 
 Kääri torttu rullalle leivinpaperin avulla. 
 Käännä tortun saumakohta alapuolelle.
3. Anna tortun vetäytyä hetki. 
 Leikkaa viipaleiksi.

Leivo torttu: 

Täytä torttu: 
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Mokkapalat, 12 annosta

Välineet:  piirakkavuoka, 2 kulhoa, mittoja, 
        sähkövatkain, nuolija, siivilä, vispilä, kattila, veitsi

Pohja: 

2 ½ dl  vehnäjauhoja
1 tl  leivinjauhetta
1 rkl  tummaa kaakaojauhetta

2   munaa
1 dl  sokeria

1 dl  juoksevaa margariinia
½ dl  maitoa

Kuorrutus: 

25 g   margariinia
2 rkl  valmista kahvia
1 rkl  tummaa kaakaojauhetta 
noin 3 dl tomusokeria (180 g)

Vuoan voiteluun: margariinia
Pinnalle: nonparelleja tai kookoshiutaleita
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1. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
2. Voitele vuoka rasvalla.
3. Mittaa kulhoon jauhot, leivinjauhe ja kaakao.  
 Sekoita.
4. Mittaa toiseen kulhoon munat ja sokeri. 
 Vaahdota sähkövatkaimella. 
 Vaahto on valmis, kun se on paksua ja vaaleaa. 
5. Lisää vaahtoon juokseva margariini ja maito. 
 Sekoita varovasti. 
6. Lisää jauhoseos siivilän läpi.  
 Sekoita varovasti. 
7. Kaada taikina vuokaan.
8. Paista 15‒20 minuuttia.  
 Anna jäähtyä.

1. Sulata margariini kattilassa.
2.  Lisää kahvi, kaakao ja tomusokeri.
     Sekoita tasaiseksi vispilällä.
3.  Levitä kuorrutus heti pohjan päälle.
4.  Ripottele pinnalle nonparelleja tai kookoshiutaleita.

Tee pohja:

Tee kuorrutus:
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Mutakakku, noin 12 annosta

Välineet:  piirakkavuoka, mittoja, 
        kattila, puuhaarukka, vispilä, nuolija

200 g  tummaa suklaata
200 g  voita
2 ½ dl  sokeria
5  munaa
1 rkl  perunajauhoja

(½ dl suolapähkinöitä)
 
Vuoan voiteluun: pehmeää voita

Kakku on parasta seuraavana päivänä, 
kun laitat sen yöksi jääkaappiin.
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1. Voitele vuoka.
2. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
3. Paloittele suklaa. 
4. Laita suklaa ja voi kattilaan.
 Sulata hitaasti (pieni teho).
 Sekoita koko ajan. 
5. Siirrä kattila pois levyltä. 
6. Lisää sokeri. Sekoita.
7. Lisää munat yksi kerrallaan. 
 Sekoita hyvin vispilällä.
8. Lisää jauhot ja pähkinät.  
 Sekoita hyvin.
9. Kaada taikina vuokaan. 
10. Paista uunin alatasolla noin 20‒30 minuuttia. 
 Kakku saa olla sisältä hieman raaka,
 vaikka pinta ja reunat olisivat jo kypsiä.
 Tarkista kypsyys puutikulla.

Jos käytät pientä vuokaa (noin 20 cm), 
paista kakkua 30 minuuttia.
Jos vuoka on isompi, 
paista kakkua vähemmän aikaa. 

Tarjoa kakun kanssa kermavaahtoa
tai vaniljajäätelöä.

Voit koristella kakun kaakaojauheella ja marjoilla. 
Siivilöi kaakaojauhe kakun pinnalle. 
Lisää marjat, esimerkiksi vadelmat.
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Pannukakku, 8 annosta

Välineet:  mittoja, kulho, vispilä, piirakkavuoka, voitelusivellin

4 dl  maitoa
2   munaa
½ tl  suolaa
1 rkl   sokeria
2  ½ dl vehnäjauhoja
2 rkl  öljyä

Vuoan voiteluun: öljyä

1. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.
2. Mittaa kaikki aineet kulhoon.  
 Sekoita hyvin. 
 Anna taikinan turvota noin 15 minuuttia. 
3. Voitele vuoka öljyllä. 
4. Kaada taikina vuokaan. 
 Paista 25‒30 minuuttia.  
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Jos haluat ison pannukakun,
tee kaksinkertainen taikina.
Paista pannukakku pellillä. 
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Pullat, 16 pientä pullaa

Välineet:  pelti, leivinpaperi, kattila, kulho, mittoja, puuhaarukka,
leivinliina, veitsi, haarukka, lasi, voitelusivellin

2 ½ dl  maitoa
½ pkt   hiivaa (25 g) 
1 dl  sokeria
1 tl   suolaa
1 tl  kardemummaa
1  muna
6‒7 dl  vehnäjauhoja
100 g   pehmeää margariinia tai voita

Voiteluun: muna
Pinnalle: raesokeria



RESEPTEJÄ

© Opike ja Riikka Tuohimetsä 2021      Kopiointi sallittu 29

1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi
 mikrossa tai kattilassa (pieni teho).
2. Kaada maito kulhoon. 
 Murenna hiiva maidon joukkoon. Sekoita.
3. Lisää sokeri, suola, kardemumma, muna 
 ja puolet jauhoista.  
 Sekoita voimakkaasti. 
4. Lisää loput jauhot vähän kerrallaan. 
 Alusta taikinaa toisella kädellä. 
5. Lisää rasva.
6. Alusta taikinaa, kunnes se irtoaa  
 kulhon reunoista ja kädestä. 
7. Peitä kulho liinalla. 
 Anna taikinan kohota noin 15 minuuttia. 

Tee taikina:

Jätä taikina pehmeäksi,
niin saat pehmeitä pullia.
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1. Ripottele pöydälle jauhoja. 
 Kaada taikina pöydälle.
2. Vaivaa taikinaa pöydällä. 
 Tee taikinasta tanko.
 Jaa tanko 16 osaan.
3. Pyöritä palat pulliksi ja laita ne pellille. 
 Peitä liinalla. 
 Anna pullien kohota vähintään 20 minuuttia. 
4. Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen. 
5. Laita leivinpaperi pellin päälle.
6. Riko muna lasiin.  
 Sekoita hyvin haarukalla.  
7. Voitele kohonneet pullat munalla. 
 Ripottele pinnalle raesokeria. 
8. Paista uunissa noin 10 minuuttia.
 Valmiit pullat vaalean ruskeita.

Leivo pullat:
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Teeleipä, 4 annosta

Välineet:  pelti, leivinpaperi, kuorimaveitsi, raastin, 
        mittoja, kulho, puuhaarukka, nuolija, taikinapyörä  

1   pieni porkkana
2 dl  vehnäjauhoja
1 tl  leivinjauhetta
1 mm   suolaa
1 dl  juustoraastetta
 
1 rkl  öljyä
1 dl  maitoa

1. Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen.
2. Laita leivinpaperi pellin päälle. 
3. Pese, kuori ja raasta porkkana.  
4. Mittaa kulhoon jauhot, leivinjauhe, suola, 
 juusto- ja porkkanaraaste.  
 Sekoita. 
5. Lisää öljy ja maito.  
 Sekoita tasaiseksi.
6. Kaada taikina pellille.
7. Ripottele vähän jauhoja taikinan päälle. 
 Taputtele taikina litteäksi (noin 1 cm) kädellä.
8. Jaa leipä taikinapyörällä neljään osaan. 
9. Paista noin 10 minuuttia.

mm = maustemitta
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Marjakiisseli, 4 annosta

Välineet:   pieni kattila, mittoja, puuhaarukka, tarjoilukulho 
        
4 dl  vettä 
1 dl  mehutiivistettä
2 rkl  perunajauhoja
2 dl   marjoja

Pinnalle: sokeria

1. Mittaa kattilaan kylmä vesi, 
 mehu ja perunajauhot.
 Sekoita hyvin. 
2. Kuumenna liedellä, 
 kunnes seos kiehuu (täysi teho).
 Sekoita koko ajan pohjaa pitkin.
 Anna kuplia muutaman kerran. 
3. Nosta kattila pois liedeltä.
4. Lisää marjat. Sekoita varovasti.
5. Tarkista maku. 
 Lisää sokeria, jos haluat.
6. Kaada kiisseli tarjoiluastiaan.
7. Ripottele pinnalle sokeria, 
 jotta kiisseliin ei tule kuorta.
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Erilaiset ruokavaliot

Kaikki eivät voi syödä samaa ruokaa. 
Erilaisiin ruokavalioihin on monia syitä.
Syyt voivat liittyä terveyteen tai uskontoon.
Esimerkiksi muslimit eivät syö sianlihaa, 
koska heidän uskontonsa islam kieltää sen.
 
Syyt voivat olla myös eettisiä. 
Esimerkiksi ihminen ei halua syödä lihaa, 
koska se on hänen mielestään väärin.  

Moni syö kasvisruokaa ympäristön takia. 
Kasvien viljely rasittaa ympäristöä 
vähemmän kuin lihan tuottaminen.  
Kasvisruokavalioita on monenlaisia.

Vegetaristi = kasvissyöjä 
Vegaani  = kasvissyöjä, joka ei syö 
      mitään eläinperäisiä tuotteita, 
      kuten maitoa, juustoa tai munia
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Ruoka-allergiat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoka-allergia tarkoittaa, että ihminen saa oireita, 
kun syö tiettyä ruoka-ainetta. 
Allergiaa voivat aiheuttaa esimerkiksi 
hedelmät, pähkinät, maito, kala ja kananmunat.
Allergiaoireet voivat olla lieviä tai hyvin voimakkaita. 
Esimerkiksi kala-allergia voi olla hengenvaarallinen.

Laktoosi-intoleranssi ja maitoallergia 

Laktoosia eli maitosokeria on maidossa ja maitotuotteissa.
Laktoosi-intoleranssi tarkoittaa, 
että ihminen saa vatsakipuja ja ilmavaivoja laktoosista. 
Hänelle sopii vähälaktoosinen tai laktoositon tuote.

Maitoallergia on eri asia kuin laktoosi-intoleranssi.
Jos ihmisellä on maitoallergia, 
hän ei voi käyttää mitään maitotuotteita.
Hänelle sopii esimerkiksi kaurajuoma ja soijajogurtti.

Jos sinulla on ruoka-allergia, 
kerro asiasta koulussa. 
Kerro allergiasta myös, 
kun menet ravintolaan syömään. 
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Tehtäviä:

2. Tutustu maitoihin ja kasvimaitoihin kaupassa tai netissä. 
 

 a) Millaista maitoa voi käyttää, jos on laktoosi-intoleranssi?

 
 b) Millaisia kasvimaitoja voi käyttää, jos on maitoallergia? 

Keliakia 
 
Keliakia on sairaus, 
jossa viljan gluteeni vaurioittaa ohutsuolta. 
Gluteenia on vehnässä, ohrassa ja rukiissa. 
Tavallisia oireita ovat vatsavaivat ja laihtuminen.

Keliakian hoitona on gluteeniton ruokavalio.
Siksi keliaakikko ei saa syödä ruokia, 
jotka sisältävät vehnää, ohraa tai ruista. 

1. Yhdistä oikea sana ja lause

Laktoosi-intoleranssi •
Maitoallergia •

   
Keliakia •

• Ihminen ei voi käyttää 
      mitään maitotuotteita.  

• Ihminen ei voi syödä vehnää, 
      ohraa tai ruista. 

• Ihminen ei voi käyttää          
      tavallisia maitotuotteita, 
      mutta laktoosittomat 
      tuotteet sopivat.
 

3. Haluat leipoa pullaa, mutta ystäväsi on allerginen maidolle.
 Miten muutat pullien ohjeen hänelle sopivaksi?  Etsi ohje netistä tai kirjasta.
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WC:n puhdistus 
 
Puhdista WC ainakin kerran viikossa. 
Puhdista ensin puhtaimmat kohdat, 
kuten peili, ovenkahvat ja pesuallas. 
Pese WC-pönttö viimeiseksi.
Käytä WC:n puhdistukseen omia siivousvälineitä, 
joita ei käytetä muualla.  
Muista myös vaihtaa puhtaat käsipyyhkeet
ja tyhjentää roskakori.
 

Välineet pesualtaan pesua varten: 

1. Kastele pesuallas.
2. Laita puhdistusainetta suoraan harjaan
 tai suihkuta ainetta altaaseen.
3. Harjaa hana ja allas puhtaaksi.
4. Huuhtele lämpimällä vedellä,
 kuivaa lopuksi siivousliinalla.
5. Pyyhi altaan taustaseinä ja altaan ulkopuoli.  
6. Pyyhi peili nihkeällä mikrokuituliinalla.
7. Pyyhi myös ovenkahvat ja valokatkaisijat.

Puhdista pesuallas näin:

• astianpesuharja
• siivousliina (mieluiten mikrokuitua)
• puhdistusaine (esimerkiksi astianpesuaine  
 tai yleispuhdistusaine)
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Välineet WC:n puhdistukseen: 

1. Vedä WC.
2. Laita puhdistusainetta suoraan WC-harjaan 
 tai suihkuta aine pöntön sisäpuolelle.
3. Harjaa pönttö sisältä ja reunan alta, 
 josta vesi tulee. 
4. Vedä WC uudestaan. 
 Huuhtele harja samalla.
5. Pyyhi pönttö ulkopuolelta kostealla siivousliinalla.
6. Aloita ylhäältä nupista ja siirry alaspäin. 
 Käännä liinasta puhdas pinta aina, 
 kun siirryt eteenpäin. 

Puhdista WC-pönttö näin:

• WC-harja
• siivousliina (jota käytetään vain WC-pöntön pesuun)
• yleispuhdistusaine tai WC-puhdistusaine
• suojakäsineet
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