
RESEPTIVIHKO

Uusmaalaisia 
perinneherkkuja 

– 
uusia 

makumuistoja 
nuorille



Uudellamaalla järjestetään syksyllä yläasteikäisille suunnattuja perinneruoan 
työpajoja. Maa- ja kotitalousnaisten järjestämissä työpajoissa yhdessä opetta-
jan kanssa perehdytään uusmaalaiseen ruokaperinteeseen. Työpajoilla tavoi-
tellaan ruoka- ja tapaperinteiden siirtymistä uusille sukupolville. Kannustamme 
opettelemaan perinneherkkujen valmistusta joko kotitaloustunneilla tai kotona 
tämän vihkosen avulla. 

Koulujen perinneruokatyöpajat ja perinneruokavihkonen on mahdollistettu Uu-
denmaan liiton tuella.

Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat satavuotiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla 
maakuntien makuja Maistuva maaseutu -tilaisuuksissa. Valtakunnallisessa Mais-
tuva maaseutu -kampanjassa herätellään unohtunutta kekriperinnettä uuteen 
kukoistukseensa yhteisöllisten sadonkorjuujuhlien avulla. Kekrijuhlissa pää-
osassa ovat herkulliset perinneruuat. Kampanjan tavoitteena on tuoda esille 
maaseutua ja sen arvokkaita raaka-aineita ja nostaa lähiruuan arvostusta. Lisäksi 
kampanjalla nostetaan perinneruokien arvostusta ja opastetaan ihmisiä perin-
neruokien pariin itse tekemällä ja maistamalla.

Tapahtumat painottuvat erityisesti syksyyn. Maistuva maaseutu on osa Syö-
dään yhdessä -kokonaisuutta ja siten Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjel-
maa.
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Uudenmaan perinneruuat ovat lähialueiden sekoituksia. Läheiset yhteydet 
Varsinais-Suomeen, Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan ovat muokanneet ruoka-
tottumuksia aikojen saatossa. Lisäksi jatkuva muuttovirta muualta Suomesta 
on tuonut alueelle uusia vaikutteita.

Kartanot olivat Uudellamaalla ruokailuun ja ateriointiin liittyvien tapojen vä-
littäjiä. Niissä kasvatettiin piparjuurta, raparperia, viinimarjoja ja omenapuita. 
Kasvisten käyttö levisi kartanoista kansan keskuuteen ensiksi oman maakun-
nan alueelle ja myöhemmin vierailujen kautta muualle Suomeen. 

Meri on lyönyt leimansa Uudenmaan ruokakulttuuriin. Meri on tarjonnut ran-
nikkoseudulla kalaa päivittäiseen ruokaan. Uudenmaan maakuntakala on kuha.

Pidoissa ja juhlissa tarjottiin usein sillisalaattia, erilaisia juustoja, lihahyytelöä 
(alatoopia), rullasylttyä ja kalaa eri muodoissa. Lisäksi pöytään kannettiin peru-
nalaatikkoa ja muita laatikkoja sekä lihapullia. Jälkiruuaksi tarjottiin riisipuuroa 
rusinasopan kanssa, sekahedelmäsoppaa (väskynäsoppaa), kräämiä (kiisselin 
ja keiton välimuoto) sokerikakkupalasten kanssa tai luumukiisseliä, unohta-
matta hyvää reikäleipää. Kesällä elettiin piimällä tai viilillä ja piapojauholla 
(talkkuna).

Piimäjuusto
4 l maitoa
1 l piimää
5 kananmunaa
n. 2 tl suolaa
n. 2 tl sokeria

Varaa 10 l:n kattila. Kaada maidot kattilaan ja kiehauta maito 
koko ajan sekoittaen. Lisää kiehuvaan maitoon kananmunan ja 
piimän seos. Sekoita munapiimäseos varovasti maidon jouk-
koon ja anna heran erottua levyllä n. 30-60 min., huom! hellan-
levy ei ole enää päällä. Siivilöi hera pois seoksesta ja laita se 
hetkeksi kulhoon. Kun olet saanut kerättyä kaiken heran, niin 
mausta se sokerilla ja suolalla. Kaada seos kostutettuun juusto-
muottiin, jossa on kostea sideharsokangas tai kertakäyttöinen 
suojapäähine. Laita vetäytymään jääkaappiin ja kumoa juusto 
seuraavana päivänä. Nauti hyvän hillon kera.



Lasimestarin silli
2 dl vettä
1 dl väkiviinaetikkaa
1 dl sokeria
1 kpl punasipulia
1 kpl porkkanaa
20 g piparjuurta
500 g sillifileetä
2 tl valkopippuria
2 tl sinapinsiemeniä
2 kpl laakerinlehtiä

Keitä vedestä, etikasta ja sokerista liemi, jäähdytä se. Kuori 
ja viipaloi vihannekset. Liota tai huuhdo sillit, leikkaa paloiksi. 
Lado lasipurkkiin tai astiaan kerroksittain kalaa, mausteita ja 
kasviksia. Kaada liemi päälle ja anna lasimestarin sillin maustua 
1–2 vuorokautta. 

Kalakeitto uusmaalaisittain
1 l kalalientä
2 dl kuohukermaa
100 g sipulia
1 kg perunoita (kiinteä lajike)
300 g lohi kuutioita
300 g kuhakuutioita
kokonaisia mustapippureita
suolaa
tuoretta tilliä

Kuori ja paloittele perunat sekä sipuli. Jos käytät kokonaista 
kalaa, niin keitä päästä ja ruodoista hyvä liemi. (Voit myös tehdä 
liemen valmiista kalaliemikuutiosta tai fondista ohjeen mukaan.) 
Kuumenna liemi ja kypsennä peruna- ja sipulikuutiot. Lisää 
lopuksi kuutioitu kala. Viimeistele keitto kermalla ja mausteilla. 
Koristele tuoreella tillillä.
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Silakkalaatikko
700 g perunaa
250 g silakkafileitä
150 g siankylkeä
4 rkl tuoretta tilliä
1 tl suolaa, ½ tl mustapippuria
munamaito
2 kpl munaa
2 dl ruokakermaa
3 dl maitoa
½ tl suolaa

Kuori ja viipaloi perunat. Leikkaa silakkafileet kolmeen osaan. 
Pilko kylkiviipaleet pienemmiksi. Hienonna tilli. Lado uunivuo-
kaan kerroksittain perunoita, kalaa, lihaa, tilliä ja pippuria. 
Sekoita kulhossa munien rakenne rikki ja lisää kermamaito sekä 
suola. Kaada munamaito vuokaan muiden ainesten päälle. Pais-
ta silakkalaatikkoa 200-asteisessa uunissa noin tunnin verran. 
Tarjoa perinteinen silakkalaatikko etikkapunajuurten kanssa. 

Naurisranskalaiset
6-8 kpl nauriita
2 rkl Ohrakasta tai maizenaa
2- 4 rkl pellavansiemeniä
4rkl ruokaöljyä
1 tl suolaa

Pese ja kuori nauriit. Leikkaa nauriit n. 1cm x 1cm kokoisiksi 
paksuksi suikaleiksi tai poraa omenaporalla nauriin läpi, näin 
saat mukavan pyöreitä ranskalaisia. Laita leikatut suikaleet as-
tiaan. Lisää öljy, pyöritä nauris suikaleet öljyssä. Lisää ohrakasta, 
pyörittele, lisää pellavan siemenet ja pyöritä nauriitten ympäril-
le.

Laita uunipellille leivinpaperi. Asettele naurissuikaleet irti toisis-
taan pellille. Paista 200 – astetta n.45 minuuttia, käännä kerran 
paistamisen aikana.



Kaalisalaatti
500 g  keräkaalia
1,5 dl  vettä
0,5 dl  omenaviinietikkaa
0,5 dl  ruokaöljyä
2 rkl  hunajaa
1  valkosipulin kynsi
0,5 tl  suolaa
0,25 tl kuminoita
0,25 tl mustapippuria
1tl  basilikaa, oreganoa, meiramia tai korianteria

Pilko kaali ohuiksi suikaleiksi. Kiehauta vesi kattilassa ja lisää sii-
hen kaalisuikaleet. Kuumenna kiehumapisteeseen ja ota kattila 
pois liedeltä. Lisää kaalin joukkoon etikka, öljy ja mausteet. 

Siirrä jäähtynyt kaali kylmään ja anna maustua pari tuntia ennen 
tarjoamista.

Inkoon puuro
1 kg perunoita
vettä
0,5 l maitoa
1 dl ohrajauhoja
suolaa

Kuori perunat ja keitä ne kypsiksi. Kaada keittovesi talteen ja 
soseuta perunat. Lisää seokseen maito ja osa keitinvedestä niin, 
että se on sopivan ohutta. Keitä velli kiehuvaksi ja lisää jauhoja 
sen verran, että siitä tulee puuromainen. Keitä kunnes jauhot 
ovat kypsyneet, mausta suolalla ja nauti voisilmän kera.
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Perunamakkara
500 g keitettyjä perunoita
1 dl maitoa
500 g nauta-sikajauhelihaa
puolikas sipuli
voita paistamiseen valko-, musta- ja maustepippuria
suolaa
1 valkosipulin kynsi
tarvittaessa lisää nestettä
sian suolta

Hienonna keitetyt perunat ja lisää maito. Sekoita joukkoon liha 
ja mausteet. Kuullota hienonnettu sipuli rasvassa ja lisää mas-
saan. Tarkista maku. Pursota hyvin sekoitettu makkaramassa 
suoleen ja sido 15 – 20 cm pituisiksi makkaroiksi. Kypsennä 
vesihauteessa noin puoli tuntia. Pistele makkaroita kypsymisen 
aikana muutaman kerran, etteivät ne halkea. Ruskista makkarat 
pannulla ennen tarjoilua.

Isoäidin lihapullat
1 dl kermaviiliä
0,5 dl korppujauhoja
1 sipuli
1 rkl rasvaa
400 g jauhelihaa (nauta tai sika-nauta)
1 muna
1 tl suolaa
1 tl maustepippuria
ripaus valkopippuria

Aloita lihapullien teko sekoittamalla kermaviili ja korppujauhot 
keskenään. Anna turvota n. 10 min. Hienonna sipuli, paista se 
rasvassa pannulla pehmeäksi. 

Yhdistä kaikki ainekset. Sekoita lihapullataikina tasaiseksi.Muo-
toile taikinasta lihapullia vedellä kostutetuin käsin.Paista liha-
pullat Oivariini rasvassa pannulla tai uunipellillä leivinpaperin 
päällä 250 asteessa n. 15 min tai kunnes kypsiä.



Lohjalainen omenalimppu 
5 dl  piimää
75 g  hiivaa
1 l  omenasosetta
2 dl  siirappia
1 rkl  suolaa
14 dl  hiivaleipäjauhoja
15 dl  ruisjauhoja

Liuota hiiva kädenlämpöiseen piimään. Lisää omenasose, sii-
rappi ja suola. Seos saa olla lämmintä. Alusta jauhot taikinaan 
vähitellen niin, että saat notkeahkon taikinan.  Anna taikinan 
kohota kaksinkertaiseksi lämpimässä paikassa liinan alla.

Leivo neljä limppua ja kohota ne pellillä. Pistele limput ja paista 
niitä 175 asteessa noin tunnin ajan. Voitele leivät siirappivedel-
lä. Jäähdytä limput hyvin peitettyinä.

Raparperikiisseli
0,5 l raparperinpaloja
1 l vettä
1 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 dl vettä
6 rkl perunajauhoja

Laita raparperinpalat, vesi ja sokeri kattilaan ja keitä hiljalleen 
n. 10 minuuttia. Nosta kattila liedeltä. Sekoita perunajauhot 
kylmään veteen. Kaada suurus ohuena nauhana koko ajan 
sekoittaen keitettyjen raparperinpalojen joukkoon. Kun kiisseli 
pulpahtaa pari kertaa, se on valmista.
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Talkkunahyve tuunattuna
1 tlk vatkautuvaa vaniljakastiketta
0,5 dl talkkunajauhoa
2 dl sokeroimatonta puolukkasurvosta
0,5 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 tl kanelia
koristeluun: kokonaisia puolukoita

Vaahdota vaniljakastike. Lisää talkkunajauho, puolukkasurvos, 
sokerit ja kaneli. Maista ja lisää tarvittaessa sokeria. Koristele 
puolukoilla.

Kaneliässät
200 g voita   
2 dl sokeria
2 munaa
5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
pinnalle 3 rkl sokeria ja 2 tl kanelia

Pehmitä voi mikrossa tai huoneenlämmössä. Lisää sokeri. Vat-
kaa, kunnes seos vaalenee. Lisää munat yksitellen, vatkaa kuoh-
keaksi. Lisää jauho-leivinjauheseos siivilän läpi ja sekoita varo-
vasti tasaiseksi. Peitä taikina ja anna kovettua hetki jääkaapissa. 
Leivo taikinasta ohutta tankoa ja käytä apuna vähän jauhoja. 
Leikkaa tanko n. 8 cm:n paloiksi. Sekoita sokeri ja kaneli reunal-
lisessa astiassa. Pyöräytä tangot siinä. Siirrä pellille leivinpape-
rin päälle ja muotoile S-kirjaimeksi. Kypsennä uunin keskiosassa 
175 asteessa n. 13-15 minuuttia tai kunnes ovat kauniin ruskeh-
tavia.



Runebergintortut
50 g voita
¾ dl sokeria
1 kananmuna
½ dl vehnäjauhoja
2 rkl kookosjauhoja
4 ½ rkl korppujauhoja
¼ tl leivinjauhetta
1 pisara karvasmanteliöljyä
koristeluun: ½ dl tomusokeria, 1-2 tl vettä, vadelmahilloa

Voitele torttumuotit ja siivilöi niihin korppujauhot. Sekoita 
kuivat ainekset keskenään. Sekoita huoneenlämpöinen voi ja 
sokeri keskenään tasaiseksi valkoiseksi massaksi. Lisää voi-soke-
ri massaan kananmuna voimakkaasti sekoittaen ja mausta kar-
vasmanteliöljyllä. Lisää taikinaan jauhoseos. Täytä torttumuotit 
taikinalla. 

Paista torttuja 175-200 asteisessa uunissa n. 10 minuuttia. Ota 
tortut välillä pois ja lisää niiden päälle nokare vadelmahilloa. 
Anna torttujen jäähtyä paistamisen jälkeen. Lisää jäähtyneiden 
torttujen päälle vielä hilloa ja tee tomusokerista koriste hillon 
ympärille.

Reseptivihon on koonnut Suvi Malin, ruoka-asiantuntija, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset


