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ESIPUHE 

 
Hei hyvä lukija! 
 
Tervetuloa kokkailun pariin näillä herkullisilla ja nopeilla 

resepteillä! 

 

Reseptivihko ja sen sisältö syntyi Jyvässeudun 4H:n ja 

Monikulttuurikeskus Glorian yhteistyön tuloksena. Projektin 

tarkoituksena oli edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja 

tuntemusta, sekä mahdollistaa uusien kaverisuhteiden luominen 

rennon yhdessäolon avulla. Kohderyhmänä olivat 17 – 25 -

vuotiaat nuoret. Kokkailuryhmä toteutettiin 31.8 - 2.11.2018, 

jolloin ryhmä kokoontui kerran viikossa. Kokkailuryhmään 

osallistuminen oli nuorille maksutonta. Raaka-aineet on hankittu 

Etnisen suhteiden neuvottelukunta ETNOn rahoituksella. 

 

Bon Appétit!  

 

 
Teksti ja taitto: Linda Lindström 

 

Kuvat: Linda Lindström, Sidra Shaikh ja Ritva 

Vallinkoski.  

 

Kuvia on otettu kokkailukertojen yhteydessä, ja 

täydentäviä kuvia on otettu Pixabay - kuvapankista. 

Kansikuvat: Pixabay. 
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TORTILLAT 
10 hlö.    20 min.  

MITÄ TARVITSET: 

Tortilla - pohjat (G) 

 

400g Yosa kaurafraichea 

1 prk Santa Maria – salsakastiketta 

1 pussi Santa Maria- tacomaustetta 

 

250 g härkistä (tex mex- sekoitus) 

400 g jauhelihaa 

300 g maissia (säilyke) 

1 prk kalamata - oliiveja 

3 kpl paprikaa 

1 kpl kurkku 

2-3 kpl tomaattia  

1-2 kpl punasipulia 

600 g Violife juustoraastetta 

VALMISTUSOHJEET 

1. Pilko, raasta ja sekoita tarvitsemasi täytteet.  

2. Lämmitä tortilla mikrossa pienen hetken.  

3. Täytä lämmitetty pohja haluamillasi täytteillä.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oheisista täytteistä sovittiin ryhmän osallistujien kesken, mutta 

tortilloissa voi yleisesti olla ihan mitä tahansa täytteinä.  

 

Tiesitkö muuten, että tortillat ovat eräänlainen versio lämpimistä 

voileivistä?  

 

Kotimaassaan Meksikossa tortilla mielletään leiväksi. Pohjat 

tehdään perinteisesti maissista, tosin suomalaisista kaupoista 

saatavat pohjat on useimmiten tehty vehnästä.  
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PIZZA 
10 hlö.   20 min.  220C 

MITÄ TARVITSET: 

Pohjaa varten tarvitset 

5 dl jauhoja (G) 

2 dl vettä  

50g margariinia tai 2 rkl öljyä 

1 tl suolaa 

2 tl leivinjauhetta 

 

Haluamasi täytteet.  

VALMISTUSOHJEET 

1. Sekoita kuivat aineet jauhoihin. Lisää sitten loput  

    einekset jauhoseokseen. Sekoita, älä vaivaa taikinaa. 

2. Kaulitse taikina heti leivinpaperin päälle uunipellille. 

     Laita kaulimen pintaan öljyä, jotta taikina ei tartu.  

3. Öljyä lopuksi vielä kädet, ja viimeistele reunat käsin.  

4. Levitä päälle haluamasi täytteet. Paista pizza  

     uunin keskitasolla 15- 20 minuuttia. 

 
 

MAKEAT PIZZAT 

10 hlö.    0 min.  

MITÄ TARVITSET: 

Tortillat (G) (tai ed. pitsapohja) 

Nutella- suklaalevite  

Erilaiset karkit ja hedelmät 

VALMISTUSOHJEET 

1. Lämmitä valmis pohja tai tortilla mikrossa minuutin verran.   

2. Levitä Nutella- levite tasaisesti pohjan päälle. 

     3. Ripottele makeat täytteet.  

 

Vinkki! 

Jos tahdot pohjasta 

rapean, kostuta tortilla 

kevyesti vedellä ennen 

kuin laitat sen mikroon. 

Vinkki! 

Jos käytät hiivan 

sijasta leivinjauhetta 

pohjataikinassa, sitä ei 

tarvitse kohottaa.  
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CACCIO E PEPE -PASTA 
10 hlö.    20 min.  

MITÄ TARVITSET:            VALMISTUSOHJEET 

400 g spagettia                 1. Laita vesi kiehumaan kattilaan 

250 g Violife parmesaani    ja suolaa. Lisää joukkoon spagetit.                     

basilikaa                            Kypsennä noin 2 min. alle paketin 

rosmariinia                        ohjeistetun kypsennysajan (al dente).  

mustapippuria                  2. Lisää raastettu juusto. Sekoita. 

suolaa                              Raasta hieman sitruunakuorta päälle. 

sitruunamehua                 3. Jaa pasta kulhoihin. Lorauta 

joukkoon                          sitruunamehua ja öljyä. Viimeistele 

                                       basilikalla, pippurilla ja rosmariinilla. 

                                        
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUNIOMENAT 
10 hlö.    35 min.  200C 

MITÄ TARVITSET           VALMISTUSOHJEET:                                

Omenia                        1. Pese omenat ja poista siemenkodat. 

Kaurahiutaleita (G)       2. Sekoita pehmeä rasva, hiutaleet, 

50 g Margariini                 1,5 rkl siirappia ja puolet kanelista 

4 rkl Siirappia                   tahnaksi. Täytä omenoiden keskusta. 

1 tl Kanelia                  3. Aseta omenat voideltuun vuokaan. 

                                       Ripottele loput kanelista omenoiden 

                                       päälle, myös loput siirapista. Paista. 
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BIRYANI 
10 hlö.  50 min.  

MITÄ TARVITSET:             

1 kpl valkosipulia 

1 rkl inkivääri- tahnaa 

1 l soija- tai 

kaurajogurttia 

1 kg Sella basmati- riisiä 

10 kpl kana- tai quornfileitä 

2 kpl tomaattia 

suolaa 

biryani masala- maustetta 

VALMISTUSOHJEET 

1. Sekoita ensin kulhossa jogurtti, suola ja biryani masala- 

kastike. Lisää kanat, sekoita hyvin. Anna marinoitua 20- 30 min.  

2. Keitä riisi.  

3. Paista sipuli, tomaatit ja inkivääritahna öljyssä. Lisää 

kanaseos, paista hyvin. Lisää lopuksi riisi, ruskista seos vielä 

hetken.  Jos tahdot, voit lisätä lopuksi tilkan sitruunamehua. 

 

 

 

BAKLAVA 

10 hlö.  35 min.  180C 

MITÄ TARVITSET: 

450 g (1/2 pkt) filotaikinaa 

3,5 dl sokeria 

200 g saksanpähkinöitä 

125 g margariinia 

1-2 rkl sitruunamehua 

0,5 dl juoksevaa hunajaa 

0,5 tl kardemummaa 

1,5 dl vettä 

VALMISTUSOHJEET 

1. Sulata filotaikina. Avaa rulla, ja leikkaa pino kahteen osaan.  

2. Sulata voi, lisää siihen sitruunamehu. Voitele 12 taikinalevyä, 

pinoa ne päällekkäin leivinpaperille/uunipellille.  

3. Hienonna pähkinät. Sekoita joukkoon hunaja ja 

kardemumma, levitä seos tasaisesti taikinalevyjen päälle.  

4. Voitele loput taikinalevyt, pinoa ne kanneksi pähkinäseoksen 

päälle. Nipistä tai silottele ulkoreunat kiinni. 

5. Paista uunin keskiosassa 20 min. Laske loppua kohti hieman 

lämpötilaa, ja paista kunnes leivos on kullanruskea.  

Biryani tulee persian kielen 

sanasta, joka tarkoittaa 

”paistettua”. Ruokalajin raaka-

aineena on riisi, joka paistetaan 

halutun lisukkeen kanssa.  

Erityisestä paperinohuesta 

taikinasta valmistettu Lähi- Idän 

leivos. Filotaikinaa valmistetaan 

vehnästä ja vedestä, eli sitä ei ole 

saatavilla gluteenittomana.  
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HÄRKÄPAPUPIHVIT 

10 hlö. 10- 15 min.  

MITÄ TARVITSET:                VALMISTUSOHJEET 

6 dl keitettyjä härkäpapuja.     1. Muussaa valmiiksi keitetyt  

2,5 dl kikhernejauhoja                 härkäpavut. Lisää kuivat  

4 tl kasvisliemijauhetta                aineet ja mausteet. Sekoita.  

1 sipuli                                     2. Lisää joukkoon silputtu sipuli.  

mustapippuria                          3. Muotoile taikinasta pihvit.  

kuivattua rosmariinia                   Paista pannulla öljyssä.  

 

 

LINSSI-PERUNAVUOKA 

10 hlö. 30 - 40 min. 200C 

MITÄ TARVITSET: 

1 kg perunoita.                  1,5 tl juustokuminaa 

2,5 dl vihreitä linssejä.      1 rkl sitruunamehua 

1 sipuli                              1 tl suola/mustapippurisekoitusta            

0,5 dl oliiviöljyä                 1 prk kaurakermaa                   

1 tl jauhettua korianteria      1 prk tomaattimurskaa 

VALMISTUSOHJEET 

1. Huuhtele linssit ja keitä ne pehmeiksi. Laita veden sekaan  

    korianteri, juustokumina, sitruunamehu ja öljy.  

2. Leikkaa perunat ohuiksi tikuiksi, hienonna sipuli. 

3. Sekoita kaikki aineet uunivuoassa. Mausta suolalla ja   

    pippurilla. Paista kunnes perunat ovat pehmeitä. 

HERKKUSIENIKASTIKE 

10 hlö.  3- 5 min.  

MITÄ TARVITSET:          VALMISTUSOHJEET           

170 g herkkusieniä              1.Kuullota pilkottu sipuli ja sienet 

1 sipuli                                  öljyssä 5 min. Lisää kerma ja 

2 rkl öljyä                              mausteet. Kiehauta.   

2,5 dl kasvikermaa               2.Sekoita maissitärkkelys kylmään  

1 tl basilikaa                           veteen. Lisää suuruste sekoittaen   

1 tl rakunaa                            hiljalleen kiehuvaan seokseen. 

1 tl mustapippuri/suolasekoitusta 

1 rkl maissitärkkelysjauhoja 

0,5 dl vettä 

Kuivat pavut pitää ensin liottaa 12 h ja sen jälkeen keittää 30 min 

ennen käyttöä. Voit nopeuttaa pihvien valmistusta käyttämällä 

kaupasta saatavia esikypsennettyjä purkkipapuja.   
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GALETTES & CRÊPES 

10 hlö.  20- 25 min.  

MITÄ TARVITSET:   

7 dl soijamaitoa 

1,5 tl suolaa. 

6 rkl sokeria. 

5 rkl öljyä 

12 dl jauhoja (G) 

6 dl vissyä 

 

Suolaista täytettä, esim. seitania tai kinkkua. 

Makeaa täytettä, esim. kasvikermavaahtoa ja marjoja. 

 

VALMISTUSOHJEET 

1. Sekoita suola, sokeri, öljy ja jauhot soijamaidon joukkoon.  

    Lisää viimeisenä vissy. 

2. Kuumenna rasva paistinpannulla ja kaada ohut kerros  

    paistumaan. Kun taikina alkaa kiinteytyä, käännä  

    lätty ja paista se kullanruskeaksi myös toiselta puolelta. 

 

PANNUKAKKUJA 
 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galettes ovat eräänlaisia suolaisia ohukaisia tai lettuja. 

Ruokalaji on lähtöisin Ranskasta, ja voidaan valmistaa sekä 

suolaisessa että makeassa muodossa. Makea versio 

tunnetaan nimellä crêpes.  

https://pixabay.com/fi/photos/pannukakkuja/
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KURPITSAKEITTO 

10 hlö.  45 min.  

MITÄ TARVITSET:                        

500 g kuorittuja kurpitsakuutioita 

14 dl vettä 

2 kasvisliemikuutiota (G) 

4 porkkanaa 

4 perunaa 

2 sipulia 

6 valkosipulin kynttä 

1 tl suolaa 

4 rkl makeaa, mietoa chilikastiketta (G) 

4 dl appelsiinimehua (puristettu tai täysmehu) 

200 g Oatly tuorejuustoa (V) 

 

1. Lisää kiehuvaan kasvisliemeen kurpitsa- ja porkkanapalat  

    sekä pilkotut perunat ja sipulit. Anna hiljaa kiehua kannen  

    alla kypsiksi.  

2. Soseuta sauvasekoittimella. Mausta. Lisää mehu ja juusto.  

    Kuumenna kiehuvaksi sekoitellen. Tarkista suola.   

SÄMPYLÄT 

10 hlö. 15 min. 200C 

MITÄ TARVITSET:         VALMISTUSOHJEET 

5 dl vettä                           1. Kuumenna vesi kädenlämpöiseksi.   

1 rkl leivinjauhetta                Lisää einekset yksitellen. Lopuksi 

0,5 dl juoksevaa hunajaa        lisää jauhot hiljalleen sekoittaen.  

1,5 tl suolaa                           Laita viimeisenä öljy. Sekoita.  

10 dl tummia jauhoja (G)    2. Levitä taikina suoraan pellille.  

0,5 dl öljyä                            Paista uunin keskiosassa.  

MUTAKAKKU 

10 hlö. 20 min. 200 C  

MITÄ TARVITSET:          VALMISTUSOHJEET              

300 g pehmeää tofua          1. Soseuta tofu. Lisää öljy, sokeri, 

1 dl öljyä                                kaakao ja leivinjauhe.  

2 dl sokeria                        2. Sulata suklaa ja lisää seokseen.  

1 dl kaakaojauhetta                Lisää lopuksi jauhot, laita uuniin. 

1,5 tl leivinjauhetta                Kakun on tarkoitus jäädä sisältä 

100 g maidotonta suklaata       pehmeäksi. 

2 dl jauhoja (G) 
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LINSSIKEITTO 
10 hlö. 20 - 30 min.  

MITÄ TARVITSET:                        

2 sipulia 

4 valkosipulinkynttä  

1 tl jauhettua korianteria 

2 rkl currytahnaa 

2 prk tomaattimurskaa 

2 dl vettä 

3 dl punaisia linssejä 

4 dl kookosmaitoa  

 

1 tl suolaa 

mustapippuria 

VALMISTUSOHJEET 

1. Pilko sipulit. Lisää nämä kuuman kattilan pohjalle öljyn, 

currytahnan ja korianterin kera. Kuullota hetki.  

2. Lisää tomaattimurska, vesi ja linssit. Keitä, kunnes linssit 

ovat kypsiä. Lisää vettä tarvittaessa. 

3. Lisää keiton joukkoon kookosmaito, suola ja pippuri. Soseuta. 

4. Anna kiehua vielä tovi. Tarjoa naan- leivän kera. 

NAAN-LEIPÄ 

10 hlö. 45 min. 230C 

MITÄ TARVITSET:            VALMISTUSOHJEET 

2,5 dl soijajogurttia            1. Lämmitä maito ja jogurtti 

1,5 dl kasvimaitoa                   kädenlämpöiseksi. Murenna  

25 g hiivaa                              hiiva joukkoon. Lisää suola,  

1,5 tl suolaa                            sokeri ja psyllium.  

1,5 tl sokeria                      2. Lisäile jauhoja taikinaan 

5 dl jauhoja (G)                      koko ajan sekoittaen. Anna 

2 tl psylliumia                            taikinan kohota kaksinkertaiseksi. 

3,5 rkl öljyä                        3. Jaa 10 osaan. Paista 8-10 min. 

HALVA 

10 hlö. 30 min. 200C 

MITÄ TARVITSET:          VALMISTUSOHJEET 

4 dl jauhoja (G)                  1. Sekoita kuivat aineet kulhossa. 

4 dl sokeria                             Lisää maito, sokeri ja öljy. 

1dl seesamitahnaa                   Sekoita taikina perusteellisesti.  

2 tl leivinjauhetta               2. Sivele leivinpaperin päälle öljyä. 

1 tl vaniljasokeria                    Levitä taikina paperin päälle.  

2 dl mantelimaitoa              3. Paista halva noin 15 min. 

Halva on makea 

Balkanin, Lähi- Idän  ja 

Keski- Aasian leivos. 

Halvaa voidaan valmistaa 

monella tavalla, suosituin 

Euroopasta saatava halva 

tehdään seesamintahnasta.  


