
JOULU 
K I E L E L L Ä



Olemme koonneet tähän pieneen e-keittokirjaan jouluun 

ja juhlakauteen sopivia reseptejä eri maissa toimivilta 

kollegoilta, kumppaneilta ja ystäviltämme. 

Ne tuovat keittiöösi kansainvälisen tuulahduksen ja uusia 

ideoita valmistautuessasi kauden erilaisiin tapahtumiin, joihin 

on mukava kokoontua yhteen perheen ja ystävien kanssa.   

Ehkäpä löydät kirjasesta ideoita lahjavalvojaisiin, 

pikkujouluihin tai uuden vuoden vastaanottoon, tai kenties 

katat aattoiltana tavallista eksoottisemman joulupöydän.

Lämpimin ajatuksin toivotamme sinulle  
herkullista joulua!



Mausteinen lämmitetty viini eli glühwein 
on perinteinen joulun ja vuodenvaihteen juoma 

saksankielisellä alueella. Saksalaisen kääntäjämme Andrean mukaan 
reseptejä on yhtä monta kuin tekijöitäkin.

Hän ei noudata reseptiä tarkkaan, vaan juomasta tulee 
joka kerta hieman erilainen, joten voit huoleti muunnella seuraavaa 

reseptiä makusi mukaan. Yksi sääntö on kuitenkin ehdoton: 
aitoon glühweiniin ei lisätä vettä!

Saksa



Glühwein
(4–5 hengelle)

1 pullo punaviiniä
1 luomuappelsiini viipaloituna
1 luomusitruunan mehu 
5 neilikkaa
2 kanelitankoa 
2 tähtianista
sokeria maun mukaan (lisää ensin 50 g ja jatka lisäämistä, 
jos haluat enemmän makeutta)

Valmistus

Laita viini ja muut ainekset isoon kattilaan ja lämmitä 
miedolla lämmöllä. Älä päästä seosta kiehumaan. Hauduta 
hehkuviiniä miedolla lämmöllä noin 20 minuuttia ja tar-
joile kuumana.

Voit tehdä isomman annoksen käyttämällä enemmän ai-
neksia samassa suhteessa ja voit myös lisätä haluamiasi 
mausteita (kardemumman palkoja, maustepippuria, sitruu-
nankuorta jne.).

Kippis — Prost!

 



Kollegamme Anna kertoo, että hänen lapsuudessaan 
Yhdysvalloissa perheellä oli tapana syödä jouluaattona 

yksinkertainen ateria, jossa tarjottiin osterimuhennosta, 
oyster stew. Perinteen mukaan tuolloin ei syöty lihaa, 

vaan juhla-aterian aika koitti joulunpyhinä, 
kun sukulaiset tulivat vierailulle.

USA



Oyster stew
50 g voita 
250 g hienoksi pilkottua selleriä 
120 g pilkottua vihersipulia 
1 litra kermamaitoa 
1 tl kuivattua persiljaa 
suolaa ja rouhittua mustapippuria maun mukaan 
1 tölkki (340 g) säilöttyjä ostereita 
pari tilkkaa tabascoa 

Valmistus

Sulata voi isossa kattilassa. Kun sen pintaan muodostuu 
vaahtoa, lisää kattilaan selleri ja sipuli ja hauduta peh-
meiksi, noin 10 minuuttia.
Lisää kermamaito ja persilja ja sekoita tasaiseksi. Mausta 
seos suolalla ja mustapippurilla.
Lämmitä seos kiehumapisteeseen ja lisää osterit ja säi-
lyketölkin liemi. Mausta tabascolla. Hauduta matalalla 
lämmöllä noin 10–15 minuuttia, kunnes osterien reunat 
alkavat kääntyillä.
Ota kattila liedeltä ja anna muhennoksen levätä 5 minuut-
tia ennen tarjoamista.

Hyvää ruokahalua — Enjoy!



Silliä turkin alla, cелёдка под шубой, on venäläinen, 
erityisesti uutena vuonna tarjottava perinneruoka, 

kertoo ystävämme Sasha. Salaatista muodostuu ikään kuin 
täytekakku, sillä ainekset ladotaan raastettuna 

kerroksittain esimerkiksi lasiseen vuokaan (24–26 cm). 
Koko komeus kuorrutetaan majoneesilla ja koristellaan 

haluttaessa raastetulla keitetyllä kananmunalla.

Venäjä



Sillisalaatti
350 g silliä (mieluiten kokonaisena ostettua ja perattua silliä)
3 perunaa
3 porkkanaa
2 isoa punajuurta
1 sipuli
majoneesia (mielellään virolaista tai venäläistä)
keitetty kananmuna

Valmistus

Keitä, kuori ja raasta juurekset. Silppua sipuli pieneksi ja perkaa 
ja paloittele silli.

Kokoa ainekset vuokaan seuraavassa järjestyksessä: pohjalle pe-
runaa, sitten silliä, sipulia, porkkanaa ja päällimmäiseksi puna-
juurta. Halutessasi voit lisätä väliin majoneesia ja koota vielä 
toisen samanlaisen kerroksen. Kuorruta salaatti lopuksi majo-
neesilla ja koristele halutessasi keitetyllä, raastetulla kanan-
munalla. Anna mehevöityä kylmässä yön yli. 

Vinkkejä

majoneesin voi korvata smetanalla tai vaikka kreikkalaisella 
jogurtilla. 

Kasvisversion voi tehdä korvaamalla sillin merilevällä.

Hyvää ruokahalua — Приятного аппетита!
 



Hot pot on talvisaikaan sopiva lämmittävä ruokalaji, 
joka sopii mainiosti illanistujaisiin ja perheen ja ystävien 

kanssa seurusteluun. Pohjana on liemi, jossa kukin 
ruokailija kypsentää haluamansa lisukkeet. 

Tässä perinteinen resepti ystävämme Chih-Yun 
kotimaasta Taiwanista.

Taiwan



Hot pot
2 litraa kana- tai kasvislientä

2–4 erilaista lihavaihtoehtoa, esimerkiksi:
ohueksi siivutettua sianlihaa 
ohueksi siivutettua naudanlihaa
aasialaistyylisiä lihapullia

2–4 kala- tai äyriäisvaihtoehtoa, esimerkiksi: 
katkarapua
kampasimpukkaa
mustekalaa
raputikkuja
kalaa (kannattaa valita kiinteää kalaa,  
kuten kampelaa, koljaa tai ruijanpallas)
aasialaistyylisiä kalapullia 

tofu (erittäin kiinteää tai paistettua)
viljelytuppi- tai siitakesientä

Vähintään kahta lajia kasviksia, esimerkiksi:
kuutioituja kaalinlehtiä
kuutioituja tomaatteja
noin 2,5 cm paloiksi pilkottuja maissintähkiä
noin 0,5 cm suikaleiksi viipaloituja porkkanoita
kuutioitua daikonretiisiä
pieniksi kuutioitua taroa 
paksoita

Dippikastike 
Ruokailijat sekoittavat itse mieleisensä  

kastikkeen seuraavista raaka-aineista:

Shacha-kastike
taiwanilainen sataykastike
soijakastike
seesamiöljy
musta viinietikka (Chinkiang vinegar)
tahini
sokeri
rouhitut maapähkinät
viipaloitu kevätsipuli
pilkottu korianteri
murskattu valkosipuli
murskattu chili
riisietikka



Valmistus

Kuumenna liemi kiehuvaksi liedellä, keittolevyllä tai hot-
pot-padassa.

Kun liemi poreilee pöydässä, siihen lisätään kypsymään halut-
tuja lisukkeita. Älä lisää kerralla liikaa, jotta liemi ei jäähdy, 
sillä muuten kypsyminen hidastuu.  

Hitaasti kypsyvät ainekset, kuten porkkana, kannattaa lisätä 
ensimmäisenä. Lehtivihannekset kypsyvät nopeasti, joten älä 
jätä niitä liemeen liian pitkäksi aikaa. Liha kannattaa siivut-
taa hyvin ohuiksi viipaleiksi, jotka kypsyvät minuutissa, sillä 
liian pitkään kypsennettäessä liha saattaa sitkistyä. Kun 
lisäät lihaa liemeen varhaisessa vaiheessa, se antaa liemelle 
makua. 

Poista lisukkeet liemestä niiden kypsyttyä ja nauti höyryte-
tyn riisin ja dippikastikkeen kanssa. Liemeen voi lopuksi lait-
taa kypsymään munanuudeleita tai riisikakkuja.

Lisää pataan lientä tarpeen mukaan. Ylimääräistä lientä kan-
nattaa pitää valmiiksi lämpimänä liedellä, jotta se ei lisät-
täessä jäähdytä pöydässä olevaa pataa. 
 
 



Italia
Pienet lihatäytteiset pastarenkaat, tortellini, 

ovat tyypillinen jouluruoka ystävämme Lorellan kotiseudulla 
Emilia Romagnassa Italiassa. Ruokalajista on lukuisia versioita, 

joissa käytetään erilaisia täytteitä kuten mortadellaa, 
vasikanpaistia, neilikan ja sipulin kera haudutettua lihaa jne. 

Tässä perinteisessä reseptissä käytetään jauhettua 
porsaanlihaa, kinkkua ja kalkkunaa. 



Täyte

Sulata voi pannulla ja lisää hienoksi jauhettu sianliha 
ja kalkkunanrinta. Kypsennä noin 15 minuuttia ja lisää 
seokseen pilkottu kinkku (esimerkiksi prosciutto) ja jatka 
kypsentämistä vielä muutaman minuutin ajan. Nosta seos 
liedeltä ja anna jäähtyä. 

Lisää jäähtyneeseen täytteeseen raastettu juusto ja ka-
nanmuna. Sekoita tasaiseksi. Mausta ripauksella suolaa ja 
muskottipähkinää.

Pasta

Tee pastataikina sekoittamalla yhteen munat, jauhot, suo-
la ja oliiviöljy. Vaivaa, kunnes saat tasaisen ja kimmoisan 
taikinan. Jätä taikina vetäytymään peitettynä noin puo-
leksi tunniksi ja kauli se sitten ohueksi levyksi.

Leikkaa levy neliöiksi, joiden sivut ovat noin 3,5–4,5 cm. 
Aseta taikinaneliölle vähän täytettä ja taita se kolmioksi. 
Sulje reunat huolellisesti (jos pasta on kuivaa, voitele 
reunat vedellä, jolloin ne kiinnittyvät paremmin). 
 
Ota kolmiosta kiinni niin, että sen keskikohta on suun-
nattu ylöspäin. Taita toiset kärjet etusormesi ympärille 
niin, että ne asettuvat päällekkäin ja paina yhteen ren-
kaaksi. Irrota rengas varovasti sormen ympäriltä ja aseta 
kevyesti jauhotetulle pyyhkeelle. Toista, kunnes kaikki 
renkaat on tehty. Keitä pastarenkaita liemessä noin 10 
minuuttia. Tarjoile kuumassa liemessä ja ripottele annok-
sen päälle raastettua juustoa.

Hyvää ruokahalua — Buon appetito!

Tortellini 
Täytteeseen

1/2 kg parmesaanijuustoa
200 g jauhettua porsaanlihaa
200 g kinkkua
100 g kalkkunanrintaa
50–60 g voita
1 kananmuna
oliiviöljyä
pippuria
muskottipähkinää 
suolaa
lientä

Pastaan

1/2 kg vehnäjauhoja
4 kananmunaa
suolaa maun mukaan 
3 rkl extra virgin-oliiviöljyä



Puolalaiseen joulupöytään kuuluu perinteinen 
punajuurikeitto, barszcz wigilijny, jota tarjotaan pienten 

sienitäytteisten mykyjen kanssa.

Kollegamme Marekin mielestä joulu ei tule ilman tätä 
keittoa. Herkullisin versio löytyy heidän kotikeittiöstään, 

sillä vaimo Ewa on loistava ruoanlaittaja.

Puola



Barszcz wigilijny  
-punajuurikeitto
5 punajuurta
puolikas nippu (noin 250 g) keittojuureksia ja -kasviksia,  
kuten selleriä, purjoa, porkkanaa, persiljanjuurta jne. 
10 mustapippurin marjaa 
2 maustepippurin marjaa
5 rkl punajuuritiivistettä
3 valkosipulinkynttä
2 laakerinlehteä
suolaa, sokeria ja puolen sitruunan mehu
80 g kuivattuja metsäsieniä
1 kasvisliemikuutio

Valmistus 

Laita sienet likoamaan yöksi noin 0,5 litraan vettä. Kiehauta sienet lio-
tusvedessään ja keitä miedolla lämmöllä noin 15–20 minuuttia kunnes 
ne ovat täysin kypsiä.

Kuori punajuuret ja muut kuorittavat kasvikset ja keitä ne toisessa kat-
tilassa pehmeiksi noin 0,5 litrassa vettä yhdessä mausteiden ja valkosi-
pulin kanssa.

Siivilöi kasvikset ja sienet ja sekoita niiden liemet yhteen.
Lisää seokseen punajuuritiiviste ja sitruunanmehu. Mausta suolalla, 
sokerilla ja pippurilla. Lämmitä liemi, mutta ÄLÄ päästä sitä kiehumaan, 
jotta keitto pysyy kauniin värisenä.



Mykyt eli uszka
TaikinA

150 g vehnäjauhoja
ripaus suolaa
haaleaa vettä

Täyte

metsäsieniä (punajuurikeitosta yli jääneet sienet)
sipuli
voita
ripaus yrttimaustetta

Valmistus

Pilko sienet. Pilko sipuli pieneksi ja kuullota voissa kullanruskeaksi. 
Yhdistä sipuli, sienet ja mausteet ja sekoita.

Tee jauhoista, suolasta ja vedestä pehmeä taikinapallo. Taikina ei saa 
tarttua eikä olla liian kovaa. Kauli taikina ohueksi levyksi (noin 3 mm) ja 
leikkaa 6 × 6 cm neliöiksi. Aseta kunkin neliön keskellä teelusikallinen 
sienitäytettä. Varo, että täytettä ei mene neliön reunoille. Kostuta neliön 
kaksi vastakkaista kulmaa vedellä ja taita kolmioksi. Paina kolmion reunat 
sormilla tiiviisti yhteen. Kolmio on nyt täytetty ja tiiviisti suljettu. Yhdis-
tä nyt kaksi vastakkaista kulmaa, jolloin mykystä muodostuu rengas. 

Kun kaikki mykyt ovat valmiina, ne keitetään. Kiehauta kevyesti suolattua 
vettä. Kun vesi kiehuu, lisää sinne mykyjä. Kun mykyt nousevat pintaan, 
keitä niitä vielä 1–2 minuuttia. Nosta valmiit mykyt varovasti vedestä 
reikäkauhalla. Kuumat uszka-mykyt laitetaan yleensä suoraan lautasille 
ja niiden päälle kaadetaan kuumaa punajuurikeittoa. Tavallinen annos on 
noin 5 mykyä ja 2,5 dl keittoa.

Hyvää ruokahalua — Smacznego!



Viro
Kumppanimme Krista kertoi huvittavan tarinan amerikkalaisesta 

kollegastaan, joka on asunut Virossa 20 vuotta sekä hänen 
ensikosketuksestaan virolaiseen lihahyytelöön (sült): Saapuessaan Viroon 

hän oli jo opetellut vähän viron kieltä ja hän pyysi uusia virolaisia 
ystäviään kertomaan perinteisistä virolaisista jouluruoista. 

”Sült” kuulosti hänestä samalta kuin viron sana ”sülitama”, 
joka tarkoittaa sylkemistä. Kysymättä asiasta tarkemmin hän näki 

mielessään kuvan kirkkaasta hyytelömäisestä aineesta, 
joka ei juuri silmää miellyttänyt.

Kun kirkas hyytelömäinen syltty tuotiin tarjolle hänen 
ensimmäisellä jouluateriallaan Virossa, hän epäili hetken, 

että kyseessä on todellakin perheenjäsenten itsensä tuottama ”taideteos”. 
Varsin ymmärrettävästi hän ei välittänyt maistaa tuotosta. 

Vasta pitkän naurun ja kyynelten siivittämän keskustelun jälkeen 
hän lopulta ymmärsi, mistä raaka-aineista ruoka oli valmistettu 

ja suostui maistamaan. Nyt sült on ollut hänen suosikkinsa virolaisten
 jouluruokien joukossa jo 20 vuoden ajan.



Sült
2 sianpotkaa (2 potkaa ja 2 sorkkaa)
500 g naudanlihaa
3 keskikokoista sipulia
1 valkosipulinkynsi
2 porkkanaa (viipaloituna)
10–12 mustapippurinmarjaa
5 maustepippurin marjaa
2 laakerinlehteä
suolaa maun mukaan

Valmistus

Huuhtele lihat ja pane ne kiehumaan suureen kattilaan. Liha tulee 
laittaa kylmään veteen. Kun vesi alkaa kiehua, poista vaahto pinnalta. 
Hauduta lihaa miedolla lämmöllä juuri ja juuri kiehuvassa vedessä.

Kun liha on kiehunut tunnin, lisää liemeen kokonaiset sipulit (älä 
kuori niitä, mutta poista molemmat päät), valkosipuli ja porkkanat.  
Jatka keittämistä, kunnes liha irtoaa luista (kolmesta neljään tuntia).
Lisää suola ja mausteet noin 15 minuuttia ennen keittämisen loppua. 

Irrota liha luista. Pilko liha pieniksi kuutioiksi, sekoita se nesteeseen 
ja kuumenna vielä kerran kiehumispisteeseen. Kaada syltty pieniin 
kulhoihin ja anna jähmettyä kylmässä (noin 5–8 tuntia).
Tarjoile kylmänä piparjuuren tai vahvan sinapin sekä kuumien 
perunoiden ja kurpitsasalaatin kera.

Hyvää ruokahalua — Head isu!



Leivitetty ja paistettu karppi eli smažený kapr 
on perinteinen jouluaaton ruoka Tšekin tasavallassa. 

Sen kanssa tarjotaan yleensä perunasalaattia, bramborový salát. 
Kalanhan pitää olla tuoretta! Kumppanimme Monika kertoo, 

että monet tšekkiläiset hankkivat karpin hyvissä ajoin ja 
pitävät sitä kylpyammeessa, kunnes se on aika 

valmistaa ruoaksi.

Tšekki



Smažený kapr eli leivitetty karppi 
perunasalaatin kera
4 karppifileetä (noin 800 g perkaamatonta kalaa)
2 rkl suolaa
2 dl jauhoja (siivilöityinä)
1 kananmuna
2 dl maitoa
3 dl korppujauhoja
kasviöljyä paistamiseen

Valmistus

Puhdista ja fileoi kala ja poista nahka. Taputa fileet kuiviksi. Kierittele kalafi-
leet jauhoissa, joihin on lisätty suola. Kasta ne sitten maito-kananmunaseok-
sessa sekä lopuksi korppujauhoissa. Paista fileet öljyssä kullanruskeiksi.

Perunasalaatti

10 kuorittua perunaa kuutioina
1 kuorittu porkkana kuutioina
1 sellerinvarsi pilkottuna
1/4 kuorittua juuripersiljaa kuutioina
1/2 pienestä etikkakurkusta kuutioina
1/4 pilkottua sipulia
1/2 tl etikkaa
1/2 tl sokeria
3/4 dl majoneesia
3/4 dl maustamatonta jugurttia
2 rkl sitruunamehua
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria

Valmistus

Keitä perunat, porkkana, selleri ja persiljanjuuri pehmeiksi. Kaada vesi pois. 
Lisää pilkottu etikkakurkku ja sipuli. Lisää joukkoon loput ainekset ja sekoita 
hyvin. Jäähdytä salaatti ennen tarjoilua.

Hyvää ruokahalua — Dobrou chuť!

 



Tanska
Tanskalaiseen joulupöytään kuuluvat sokerilla 

kuorrutetut perunat, brunede kartofler. Ne tarjotaan 
liharuoan kanssa, joka voi olla vaikkapa ankkaa, hanhea 

tai porsaanpaistia. Lisukkeina on etikkaan säilöttyä 
punakaalia tai joillakin seuduilla myös haudutettua 

pinaattia tai kaalia, kertoi kääntäjämme Henrik.

Ruokalaji oli aikoinaan hänen veljenpoikansa suuri suosikki 
ja niinpä isoäiti joutuikin valmistamaan sitä joulupöytään 

erityisen suuren annoksen, jotta herkkua riitti muillekin ruokailijoille.

Kun valmistat perunoita, huolehdi, että sokeri ei pääse 
palamaan. Ole myös varovainen lisätessäsi sokeriin voita, 

sillä seos kuohahtaa.



Brunede kartofler
noin 20 pientä perunaa
1 dl sokeria
5 rkl voita

Valmistus

Keitä perunat suolatussa vedessä. Valuta vesi pois ja jääh-
dytä perunat. Kuori perunat jääkaappikylminä. Sulata soke-
ri paistinpannussa keskilämmöllä ja varo, että se ei pääse 
palamaan. Lisää voi sulatettuun sokeriin. Huomaa, että 
seos kuohahtaa, kun lisäät voin. Sekoita tasaiseksi. Lisää 
pannulle perunat ja kääntele niitä miedolla lämmöllä, 
kunnes ne ovat kauttaaltaan lämpimiä ja kauniin ruskeita.  

Hyvää ruokahalua — Velbekomme!



Ruusu- eli brysselinkaaleja, brussels sprouts, 
tarjoillaan englantilaisessa joulupöydässä kalkkunan 

lisukkeena. Ruokalajista on lukuisia muunnelmia.
 Lontoossa asuva ystävämme Anna lisää ruokaan sinappi-

hunaja-kastikkeen, joka taittaa kaalien kitkeryyttä.

Englanti



Brussels sprouts
450 g ruusukaaleja
2–3 rkl oliiviöljyä 
suolaa ja pippuria maun mukaan
2–3 rkl juoksevaa hunajaa
noin 2 rkl sinappia
2 valkosipulin kynttä

Valmistus

Leikkaa ruusukaaleista kanta ja irrota uloimmat, kellastuneet lehdet. 
Leikkaa kaalit kahtia. Keitä kaaleja muutama minuutti, kunnes ne ovat 
hieman pehmenneet, mutta niissä on vielä purutuntumaa. Valuta.

Ripottele päälle hieman suolaa, pippuria ja öljyä. 

Lämmitä uuni kuumaksi 225 asteeseen. Paahda kaaleja uunissa kunnes 
ne ovat täysin pehmeitä ja saaneet kauniin värin.

Tee sillä aikaa kastike: kuullota silputtu valkosipuli pannulla lopus-
sa öljyssä. Sekoita yhteen hunaja, sinappi ja kuullotetut valkosipulit. 
Sekoita kastike brysselinkaalien joukkoon ja tarjoile.

Hyvää ruokahalua — Enjoy!

 



Norja
Lanttusose eli kålrabistappe on yleinen jouluruoka 

Norjassa, kertoo kääntäjämme Svanhild. 
Sitä tarjotaan usein pinnekjøttin eli suolatun 

ja kuivatun lampaan grillikyljen kanssa, joka liotetaan
 ja valmistetaan höyryttämällä. Kyytipoikana tarjotaan 

usein olutta tai akvaviittia. Tämä on suosittu 
jouluruoka erityisesti Norjan länsi- ja pohjoisosissa. 



Kålrabistappe
1 lanttu
2–3 rkl margariinia
noin 3 dl maitoa
2–3 rkl vehnäjauhoja
suolaa 

Valmistus

Kuutioi lanttu ja keitä se miedosti suolatussa vedessä pehmeäksi. 
Kaada suurin osa vedestä pois, mutta jätä vähän kattilaan. Soseuta 
lanttu. Lisää margariini ja sekoita, kunnes se sulaa soseen jouk-
koon. Sekoita maidosta ja jauhoista suurus ja lisää sitä lanttus-
oseeseen, kunnes saat sopivan koostumuksen. Lisää suolaa maun 
mukaan. 

Hyvää ruokahalua — Vel bekomme! 



Tuuvinki eli imelletty perunalaatikko 
on perinteinen hämäläinen pitoruoka ja osa 

suomalaista joulupöytää. Maun salaisuus piilee 
valmistustavassa: kun soseutettuihin perunoihin 

lisätään jauhoja ja ne jätetään lämpimään, 
sose makeutuu entsyymien pilkkoessa tärkkelyksen

 sokereiksi. Tuuvinki-nimen sanotaan tulevan 
ruotsinkielisestä stuvning-sanasta, 

joka tarkoittaa muhennosta.

Suomi



Hämäläinen imelletty perunalaatikko  
eli tuuvinki
2 1/5 kg perunoita
50 g voita 
¾ dl vehnäjauhoja
Noin ½ l maitoa
1 rkl suolaa
2 rkl siirappia

Valmistus

Pese perunat huolellisesti ja keitä ne suolattomassa vedessä 
kuorineen. Kun perunat ovat kypsiä, kaada vesi pois, kuori kuumat 
perunat ja soseuta ne tasaiseksi soseeksi voinokareen kera, mie-
luiten perunasurvimella.

Ripota hieman jäähtyneen soseen joukkoon ensin puolet vehnä-
jauhoista ja sekoita tasaiseksi. Anna soseen imeltyä peitettynä 
tunnin verran ja sekoita joukkoon loput jauhot. Anna soseen 
imeltyä lämpimässä paikassa (ei yli 50 astetta) 3-4 tuntia tai yön 
yli. Sekoita muutaman kerran imeltymisen aikana. Imeltyessään 
sose löystyy ja saa makean maun.

Lisää maitoa soseeseen sen verran, että saat löysähkön, puuromai-
sen seoksen. Mausta sose suolalla ja siirapilla. Voit halutessasi 
jättää siirapin poiskin, mutta se antaa laatikolle kauniin värin ja 
paikkaa makeudellaan, jos imeltyminen ei ole onnistunut.
Kaada seosta voideltuun vuokaan vain puolilleen, sillä laatikko 
kuohuu ja kuplii kypsymisen aikana. Paista laatikkoa 150 asteessa 
pari kolme tuntia. 

Hyvää ruokahalua!

 



Ruotsi
Ruotsissa lihapullat, köttbullar, 

ovat joulun klassikko, ja jokaisella perheellä 
on oma reseptinsä, kertoi kääntäjämme Jan. 

Hänen perheessään ne kuuluivat isän bravuureihin. 
Perheen jouluperinteisiin kuului myös, 

että isä tarjoili lihapullien kanssa snapsit OP Andersonin 
akvaviittia, jonka valmistus aloitettiin vuonna 1891.



Julköttbullar
1 dl kermaa
1 dl korppujauhoja
2 munaa
1 kg jauhelihaa (puolet sikaa ja puolet naudanlihaa) 
1 sipuli raastettuna
suolaa ja pippuria
0,5 tl maustepippuria
voita paistamiseen

Valmistus

Yhdistä kerma, korppujauho ja munat suuressa kulhossa ja 
anna turvota noin 10 minuuttia. Lisää jauheliha, sipuli, suo-
la, pippuri ja maustepippuri. Sekoita hyvin, mutta vältä vaivaa-
masta liian kauan, jottei lihapullista tule sitkeitä.

Varaa viereen kylmää vettä ja muotoile taikina lihapulliksi, 
joiden halkaisija on noin 2,5 cm. Kasta sormet välillä kylmään 
veteen, jotta pullat eivät tartu sormiin. 

Sulata voi paistinpannussa ja lisää ensimmäinen erä lihapul-
lia paistumaan. Ravista pannua aika-ajoin, jotta pullat pysyvät 
pyöreinä. Paista lihapullat kauniin ruskeiksi ja täysin kypsik-
si, jos tarjoilet ne heti. Jos lihapullat tarjoillaan myöhem-
min, voit lämmittää ne uunissa juuri ennen tarjoilua.

Hyvää ruokahalua — Smaklig måltid!



Venäjällä joulua vietetään 7. tammikuuta, 
mutta 12 paastoajan ruokalajista koostuva juhla-ateria 

nautitaan jo edellisenä iltana. Yksi perinteisistä Venäjällä ja 
Ukrainassa aattoiltana tarjottavista ruokalajeista on kutja 

(кутья tai кутя), kertoo kääntäjämme Tania. 
Perinteisin versio tehdään vehnästä, mutta myös 

riisikutja on melko yleinen. 
Seuraavassa reseptissä käytetään ohraa.

Venäjä



Kutja
1 kuppi ohraryynejä
1 litra vettä 
½ kuppia rusinoita 
100 g hunajaa 
50 g kuorittuja saksanpähkinöitä 
100 g marmeladia
50 g kuivattuja aprikooseja 

Valmistus

Keitä ryynit pehmeiksi ja lisää keittämisen aikana kattilaan 
huolellisesti pestyt rusinat. Keittoaika lyhenee, jos liotat 
kokonaisia ohraryynejä kylmässä vedessä yön yli. Siivilöi 
ryynit keittämisen jälkeen ja huuhtele ne kylmällä 
vedellä. Anna veden valua pois ja kaada ryynit tarjoilu-
astiaan. Liuota hunaja pienessä määrässä vettä ja 
sekoita ryyneihin. Lisää seokseen myös murskatut 
saksanpähkinät. Koristele kutja marmeladilla
 ja kuivatuilla aprikooseilla. 

Hyvää ruokahalua — Приятного аппетита!

 



Ranska
Bretagnen rannikolla pääsee usein ihailemaan 
myrskyävää merta, minkä jälkeen on mukava 

lämmitellä höyryävän kupin ääressä. Kääntäjämme 
Lauran appi Carlos valmistaa lämmintä joulujuomaa, 

vin chaud à l’orange, rauhallisiin joulupyhien iltahetkiin. 
Se maistuu, kun ensin on käyty sulattelemassa 

juhlaruokia meren rannalla. 



Vin chaud à l’orange
1 plo halpaa punaviiniä
1 dl vettä
1 luomuappelsiini
3 rkl vaniljasokeria
1 kanelitanko
5 neilikkaa
rommia maun mukaan terästykseksi
hunajaa

Valmistus

Pese appelsiini ja veistä siitä kuori. Purista mehu ja laita se 
jääkaappiin odottamaan. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää 
joukkoon appelsiininkuori ja mausteet. Anna maustua vaik-
ka seuraavaan päivään. Siivilöi mausteliemi. Kuumenna viini 
(mutta älä päästä kiehumaan), sekoita joukkoon mausteliemi 
ja appelsiinimehu ja terästä maun mukaan rommilla. Makeuta 
tarvittaessa hunajalla.

Kippis — Santé !



Portugali
Kuninkaan kakku eli Bolo Rei on perinteinen leivonnainen, 

jota syödään kaikkialla Portugalissa joulun aikaan, 
kertoi kumppanimme Sónia. Vaikka juhlakauteen kuuluu 

myös lukuisia muita leivonnaisia ja jälkiruokia, 
kuninkaan kakku on kaikista suosituin.



Bolo Rei
Hiivaseos

25 g tuorehiivaa
2 tl kidesokeria
1 1/2 dl vehnäjauhoja
3/4 dl lämmintä vettä

Taikina

4 dl hienoksi pilkottuja kandeerattuja hedelmiä
1 1/2 dl siemenettömiä rusinoita
1 tl hienoksi raastettua sitruunankuorta
1 tl hienoksi raastettua appelsiininkuorta
2 rkl portviiniä
1 rkl rommia
150 g voita
1 3/4 dl kidesokeria
3 kananmunaa
2 munankeltuaista
10 dl vehnäjauhoja
3/4 dl lämmintä maitoa
1 dl rouhittuja manteleita
1 dl rouhittuja saksanpähkinöitä
1/2 dl pinjansiemeniä

Pinnalle

kandeerattuja hedelmiä, kuten ananasta, kirsikoita tai viikunoita
1 kananmuna
tomusokeria



Valmistus

Hiivaseos
Sekoita hiiva, sokeri, jauhoja ja lämmintä vettä pehmeäksi taikinaksi 
pienessä kulhossa. Peitä ja anna kohota lämpimässä paikassa kaksin-
kertaiseksi

Taikina
Sekoita toisessa kulhossa yhteen kandeeratut hedelmät, rusinat, 
raastettu sitruunan ja appelsiinin kuori, portviini ja rommi. Anna 
hedelmien liota sillä aikaa kun teet taikinan.
Vatkaa voi ja sokeri sähkövatkaimella vaaleaksi vaahdoksi. Lisää 
munat ja keltuaiset yksi kerrallaan voimakkaasti vatkaamalla. Lisää 
myös välillä vähän jauhoja, jotta seos ei juoksetu. Sekoita lusikalla 
vähitellen joukkoon puolet jäljellä olevista jauhoista ja maito.

Lisää taikinaan hiivaseos ja sekoita tasaiseksi. Lisää mantelit,  
saksanpähkinät, pinjansiemenet ja hedelmät. Sekoita joukkoon  
jauhoja, kunnes taikina on sopivan kiinteää ja pähkinät ja hedelmät 
sekoittuneet taikinaan. Jätä taikina kohoamaan lämpimään paikkaan 
noin tunniksi tai kunnes se on kohonnut kaksinkertaiseksi. 

Vaivaa kohonnutta taikinaa pöydällä noin minuutti, muotoile se 
pyöreäksi limpuksi ja laita voidellulle uunipellille. Tee peukaloilla 
reikä taikinan keskelle, jolloin siitä muodostuu rengas (noin 25 cm). 
Voit halutessasi asettaa reikään tyhjän, ulkoreunoiltaan voidel-
lun säilykepurkin, jotta reikä ei mene umpeen kun koristelet kakun 
pinnan.

Pinnalle
Koristele kakku kandeeratuilla hedelmillä ja voitele pinta vatka-
tulla kananmunalla. Anna kohota lämpimässä paikassa noin tunnin 
ajan tai kunnes kakku on kohonnut kaksinkertaiseksi. 

Poista säilyketölkki ja paista kakkua 190-asteisessa uunissa noin  
40 minuuttia tai kunnes sen pinta on kauniin kullanruskea. 
Anna jäähtyä ja sirota päälle tomusokeria.



Käännösosastomme kehittämä viikunatäytteinen 
joulutorttu yhdistää perinteeseen ripauksen 

innovaatiota – uuden pohjoismaisen keittiön hengessä. 
Maistuu varmasti kaikilla kielillä!

Maris-tortut



Tortut
500 g voitaikinaa
kuivattuja viikunoita
vaniljalla maustettua tuorejuustoa

Valmistus

Leikkaa taikinalevyt neliöiksi ja tee neliöiden kahteen kulmaan 
reunojen suuntainen viilto muodostaaksesi siivekkeet.

Laita neliön keskelle noin teelusikallinen tuorejuustoa.  
Poista viikunoista kuiva kärki ja asettele viikuna hieman  
litistettynä tuorejuuston päälle. Yhdistä siivekkeet koristeeksi 
viikunan päälle.

Paista noin 200-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.

Koristele jäähtyneet tortut tomusokerilla.

 




