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Kiitokset

Kiitos Saimi Hoyer ja Petri Salmela, että otitte minut skutsiin 
mukaan omaa sienikirjaanne tehdessänne. Muistan vieläkin 
kuin eilisen sen hetken, kun istahdimme taianomaisessa 
metsässä jykevälle puunrungolle ottamaan loraukset Olo-
rosoa kuksasta. Puunrunko oli lähes kauttaaltaan osterivi-
nokkaiden peittämä, minkä bongasin itse, vaikka muuten 
veitte kokeneina sienikonkareina minua kuin lasta valjaissa. 
Juuri tällaisesta löytämisen riemusta sienestämisessä on 
kyse. Kyseinen hetki antoi minulle kipinän laajentaa sie-
nituntemustani – siksi tässä herkkänä kiitän teitä elämäni 
mullistaneesta sieniretkestä Punkaharjulla, heleänä syysaa-
mupäivänä gregoriaanisen ajanlaskun kierroksella 2013.

Kiitos Saimi myös sinulle kaikesta yhteisestä ajastamme 
Punkaharjun Valtionhotellilla sekä Vaarassa. Jokainen hetki 
on ollut upea: olet istuttanut minuun lähtemättömän sie-
ni-ihmisen ”itiöpölyn”. Kiitos, kiitos, kiitos!

Kiitos Anu Tossavainen. Otit minut Lapin ammattiopis-
tolle kouluttamaan syksyllä 2016. Silloinen sessio ei men-
nyt erinäisten yllättävien tekijöiden vuoksi suunnitelmien 
mukaan. Tämä reissuni Lapin luonnon jumalaiseen kau-
neuteen sen sijaan muutti elämäni. Pysyvästi. Sieniä oli 
niin paljon – käsittämättömine mustavahakaslöytöineen, 
kuusilahokkaineen, tuoksuvalmuskoineen eli matsutakei-
neen ja nummitattineen –  että kaiken talteen kerääminen 
oli vain toiveajattelua. 

Kiitos Päivi Lehtoselle – keräsit pääosan reseptikuvauk-
siin käytetyistä sienistä. Ilman sinua tätä kirjaa ei siis olisi 
syntynyt. Olet muutenkin ollut mielessäni viime vuosien 
varrella – kiitos kaikesta valosta, inspiraatiosta ja rohkeu-
desta, jota sinulta saan.

Tea von Bonsdorff, kiitos kaikesta inspiraatiosta ja innosta, 
jota olen sinulta saanut, niin sienikirjaasi lueskellessa kuin 
yhteisillä keruuretkillä!

Iso ja lämmin kiitos Liisa Uusitalo. Keräsit lukuisia lajeja 
tämän kirjan kuvauksiin, ja olen vuosien varrella saanut 
ostaa sinulta villiaineksia maailmanlaajuisiin catering-ta-
pahtumiin – ja aina saanut pelkkää priimaa. Olet helpotta-
nut elämääni valtavasti ja yhdessä olemme saaneet viedä 
villiruokaruokakulttuuriamme maailmalle!

Kiitos Anni Eskeli ja Kristiina Fekete-Perttala, että saimme 
kuvata nämä annokset ihanassa konttiravintola Cargossa 
Helsingin Ruoholahdessa.

Kiitos Minna Lilja täydellisestä kuvausjeesistä ja kaikista 
astialainoista ja kiitos Olga Poppius, että aikaa löytyi useam-
paan kuvauspäivään!

Kiitos Anna Ikävalko-Enqvist upeasta tekstinkäsittely-
avustasi.

Kiitos Jaakko Soiha kokkausavusta ja tekstinkäsittely-
jeesistä!

Kiitos Christopher Dare, niin kokkausavustasi kuin idik-
sestäsi tehdä perunarisotto mustarouskulle – fantastinen 
idis ja täydellinen makupari tälle kaunokaiselle!

Kiitos Tyy Juka Jättiläiskuukusesta. Kiitos Urtekräm raa-
ka-ainesponsoroinnista. Kiitos Lincoln Kayiwa upeista va-
deista, joita on käytetty kuvien taustoina. Kiitos Lokal, Jatta 
Lavi, Raaka Rå / Leena Kouhia, Laura Itkonen, Unionin26, 
Huoku, Heli Valaja, Emalipuu, Udumbara, World of TRE  
astioista ja rekvisiitoista.

Ja oma luokkaa oleva kiitos sekä syvä, nöyrä kumarrus 
Lasse Kososelle jolta kaikki kirjan sienikuvat ja erityisen 
ytimekkäät ja näppärät tunnistustiedot ovat peräisin.

Kirjan tarkoitus

Tämän kirjan tarkoitus on auttaa ja innostaa Sinua aloitta-
maan sienten kerääminen ja tunnistamaan sieniä. Teos vie 
ajatusta villisienistä kasvisruoan todellisena luksuselement-
tinä tätäkin pidemmälle: kustakin esitellystä sienestä tun-
nistustietoineen on myös kasvisruokaresepti. Osa sienistä 
on niputettu käyttötarkoituksiltaan identtisiksi - tunnistat 
tämän siitä että useamman sienen perään tulee yksi resepti 

- eli kaikki nämä sienet sopivat tähän reseptiin yhtä hyvin!
Kirja sopii aloittelijalle, harrastajalle ja reseptien tyylien 

puolesta myös kokeneemmallekin sienestäjälle, kotikokille 
ja etenkin ruoka-alalla toimiville ammattilaisille. Villisienet 
ovat alati kehittyvän ruokakulttuurimme todellinen voima-
vara. Nämä 72 kaunokaista ovat herkullisimpia villisieniä, 
joita olen Suomessa päässyt kokkailemaan. 

Makuparit-aukeamilla esitellään parhaimpia aineksia vil-
lisieniruokiin, maku ja tyylikkyys edellä. Kaikki ohjeet voit 
muokata vegetaarisista vaivatta vegaanisiksi käyttämällä 
voin ja kerman sijasta öljyjä ja kookoskermaa sekä juustojen 
sijasta raastettuja tai murskattuja pähkinöitä (katso suosi-
tellut ainekset s. 58). Lopputulos hurmaa aina, salettiin! 

Nämä 72 kaunokaista 
ovat herkullisimpia   
 villisieniä, joita olen 
Suomessa päässyt 
kokkailemaan. 

”
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1. Paista sipulit pehmeäksi oliiviöljyssä, lisää 
joukkoon etikka, hunaja ja mausteet.
Sekoita hyvin ja anna hautua vielä muutama 
minuutti. 

2. Leikkaa ruusukaalin kanta pois ja  
leikkaa ohueksi. Keitä reilusti suolalla 
maustetussa vedessä kolme minuuttia, 
jotta kaali kypsyy al denteksi. Valuta ja 
jäähdytä kylmän veden alla, jotta tekstuuri 
pysyy napakkana ja upea väri säilyy.

3. Sekoita sipulit kypsennettyjen ruusukaalien 
kanssa ja nosta kulhoon tai lautasille.

4. Raasta juusto salaattiannosten  
päälle pöydässä.

Sikurirousku-ruusukaalisalaatti  
ja savujuustoa

SIPULI

1 makea sipuli, kuorittuna ja  
 ohuiksi renkaiksi leikattuna

6 rkl oliiviöljyä

2 rkl etikkaa

2 rkl hunajaa tai agavesiirappia

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

RUUSUKAALI 

400 g ruusukaalia

1 makea sipuli

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

SIENET

1 kourallinen tuoreita   
 sikurirouskuja (tai 1 dl kuivattuja)

6 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä 

KASTIKE

6 dl vinegrettiä (ohje s. 57)

JUUSTO

150 g savustettua juustoa (esim. Hilma)

Loppukesästä aina lopputalveen satoa tuottava 
ruusukaali on raaka-aineiden kärkikastia monipuolisiin 

sieniruokiin. Sen makeus on omiaan täydentämään 
sikurirouskun voimakasta makua ja sointuu upeasti 

yhteen savujuuston kanssa. 
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1. Hauduta tattari kypsäksi kattilassa kannen 
alla tai uunissa vajaa puolisen tuntia.

2. Trimmaa mahdollinen vihreä osa purjosta 
pois ja leikkaa purjot puoliksi, jotta ne 
mahtuvat kattilaan. Keitä runsaalla suolalla 
maustetussa vedessä 5–7 minuuttia,  
jotta purjon vienon väkevä maku muuttuu 
erityisen makeaksi. Tarpeeksi pitkä 
kypsennys takaa tämän. Purjon nopea 
jäähdytys (juoksevan kylmän veden alla) 
takaa puolestaan heleän vihreän värin.

3. Kypsennä sienet pannulla voin ja timjamin 
kanssa, mausta reilusti suolalla ja pippurilla.

Purjoa, kangastatteja ja tattaria

TATTARI

2 dl tattarinjyviä

6 dl sieni- tai kasvislientä

4 rkl oliivi- tai pähkinäöljyä

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

PURJOT

4 ohuehkoja purjosipuleita (heinä– 
 syyskuu on optimaalista aikaa)

 merisuolaa

SIENET

2  kourallista kangastatteja,  
 joko puolitettuina  tai  
 neljään osaan leikattuina

2 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

1 rkl  timjamin tuoreita lehtiä

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

Täydellinen esimerkki siitä, kuinka yksinkertaista 
ruoanvalmistus on, kunhan hankit ja ymmärrät 

laadukkaita raaka-aineita.
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1. Valuta ja huuhtele liotetut kikherneet 
ja hauduta ne liemen kanssa laakeassa 
kattilassa täysin kypsäksi, mutta kuitenkin 
niin, että lientä jää hiukan, jotta voit 
kypsentää pinaatit tämän kanssa, samassa 
kattilassa hauduttaen. 

2. Kypsennä sienet oliiviöljyn ja vihreän 
kastikkeen kanssa paistinpannulla 
muutaman minuutin ajan. 

3. Lisää joukkoon etikka ja tamari,  
anna kiehahtaa. 

4. Sekoita sienet pinaatin ja kikherneiden 
kanssa reheväksi padaksi ja nosta kulhoihin. 

5. Viimeistele korianterilla.

Äikätatti-pinaattipaistos  
ja kikherneitä

KIKHERNEET

2 dl kikherneitä, liotettuna yön yli

8 dl sieni- tai kasvislientä

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

SIENET

2  kourallista äikätatteja (tai  
 muita yllä mainittuja tatteja)

2 rkl vihreää mausteöljyä (ohje s. 56)

2 rkl oliiviöljyä

2 rkl tamarisoijaa

1 rkl riisiviinietikkaa (tai muuta etikkaa)

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

PINAATTI

250 g nuorta pinaattia, pestynä ja kuivattuna

VIIMEISTELYYN

1  ruukku korianteria, varsineen  
 veitsellä karkeasti leikattu

Tähän annokseen sopivat kangastatit, nummitatit, ruskotatit sekä 
harvemmin käytetty äikätatti, jossa on yllättävän pippurinen maku. 
Pinaatin asemasta voit käyttää myöhäissatoa tuottavaa nokkosta tai 

muita ruokaisia villikasveja, kuten jauhosavikkaa ja merimaltsaa.



Villisienikeittokirja · Helttasienet · 185Villisienikeittokirja · Helttasienet · 184

Oodi mustavahakkaalle 
Mustavahakas on yksi maagisimpia sieniä gastronomisessa 

mielessä, sillä sen tyylikäs ja huumaava aromi on rinnastettavissa 
ei vain männyntuoksuvalmuskaan vaan myös erittäin arvostettuun 

mustatryffeliin (Tuber melanosporum).

1. Kuori ja paloittele maa-artisokka. 
Kuori ja murskaa valkosipuli. Puhdista 
kallioimarteenjuuri ja murskaa se. 
Jos et saa kallioimarretta, mausta 
artisokkakreemi kanelilla. Laita 
artisokkakreemin ainekset manteliöljyä 
lukuun ottamatta kattilaan ja hauduttele 
maa-artisokat kypsänpehmeiksi. 
Lisää lopuksi öljy joukkoon. Aja 
tehosekoittimessa samettiseksi, noin 90 
sekuntia.

2. Sekoita maa-artisokka, öljy, etikka ja 
mausteet, paahda niitä 250 asteessa 10-15 
minuuttia (koosta riippuen) ja anna jäähtyä 
huoneenlämmössä.

3. Kypsennä sienet pannulla voin kanssa ja 
sekoita joukkoon lopuksi pinaatti niin, että 
se lämpenee mutta ei kypsy lötköksi.

4. Levitä artisokkakreemi lautasille ja nosta 
päälle paahdetut artisokat, sienet ja 
pinaatin lehdet.

5. Ripottele päälle yrtit.

ARTISOKKAKREEMI

500 g  maa-artisokkaa

1  valkosipulinkynsi  

½  laakerinlehteä

4  timjaminoksaa

5 cm  kallioimarteenjuurta   
 tai ripaus jauhettua kanelia 

4 dl  kookoskermaa

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä 

½ dl  manteli- tai oliiviöljyä

PAAHDETUT ARTISOKAT

300 g maa-artisokkaa, hyvin pestynä ja  
 puolitettuna niin, että ovat tasakokoisia

4 rkl oliiviöljy

2 rkl valkoviinietikkaa

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

 muutama rosmariininlehti, hienonnettuna

SIENET + PINAATTI + YRTIT

2  kourallista mustavahakasta,  
 isohkoiksi suupaloiksi pilkottuna

6 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

1  rasia baby-pinaattia,  
 pestynä ja kuivattuna

½  ruukkua kirveliä, voit  
 käyttää myös varret

¼  ruukkua ruohosipulia
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1. Kuullota valkosipuli ja rosmariini öljyssä. 
Lisää joukkoon etikka ja hunaja ja  
anna kiehahtaa. Lisää joukkoon 
persiljanjuuret, vesi ja kookoskerma ja 
mausta suolalla ja pippurilla. Anna hautua 
suht kovalla lämmöllä, kunnes nesteet ovat 
kiehuneet kasaan niin, että seos muistuttaa 
pataa ja persiljanjuuri on pehmeää. 
Lämmitä öljy 180 asteeseen korkeassa 
kattilassa ja paista lastut kullanruskeiksi 
reikäkauhalla sekoitellen. Nosta lastut 
keittiöliinan päälle kuivumaan, jotta kaikki 
rasva valuu pois ja lastuista tulee rapeita. 
Mausta suolalla.     

2. Kypsennä sienet voin kanssa pannulla ja 
mausta reilulla kädellä! 

3. Nosta lämmin persiljanjuurimuhennos 
annoskulhoihin. Lusikoi päälle seksikkäät 
limanuljaskat ja aseta päälle lastut. 
 
Huom. Persiljanjuurilastut eivät 
ole pakollinen lisä, annos 
vie kielen mennessään joka 
tapauksessa.

Limanuljaskaa ja  
muhennettua persiljanjuurta

MUHENNOS

4 rkl oliiviöljyä

4 valkosipulinkynttä,  
 kuorittuna ja viipaloituna

1 rkl rosmariinia, hienonnettuna

1 rkl valkoviinietikkaa

1 rkl hunajaa

500 g persiljanjuurta, kuorittuna ja  
 paloiteltuna arpakuution kokoisiksi

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

4 dl vettä

4 dl kookoskermaa

PERSILJANJUURILASTUT 

1 persiljanjuuri keittiömandoliinilla  
 pituussuuntaan ohueksi leikattuna

3 dl auringonkukkaöljyä

 merisuolaa myllystä

SIENET

2  kourallista limanuljaskaa,  
 sienet puolitettuna   
 pituussuuntaan ja kalvo poistettuna

6 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

Limanuljaska ei kuulosta herkullisel ta, mutta on yksi omista 
suosikkisienistäni sen hienostuneen maun vuoksi. Persiljanjuurta saa 

nykyään monista kaupoista, eikä sen hinta päätä huimaa.
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1. Kypsennä sieniä paistinpannulla muutaman 
minuutin ajan, voin ja mausteiden kera.

2. Sekoita kastikkeen ainekset kulhossa.

3. Pyöräytä sienet kastikkeessa – myös 
ruskistetussa voissa – ja lusikoi 
kypsennettyjen, höyryävän lämpimien 
bimien päälle. 

4. Ripottele päälle vielä ruohosipuli.

Kuusilahokkaa, broccoliinia  
ja tahini-hunajakastiketta

SIENET

2  kourallista kuusilahokkaa,  
 kokonaisina tai puolitettuna 

6 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

TAHINI-HUNAJAKASTIKE

3 rkl vaaleaa tahinia

3 rkl juoksevaa hunajaa

1 tl  omenaviinietikkaa

1 dl  vettä

1 dl  kookosmaitoa

BROCCOLIINI ELI BIMI

2  pakettia broccoliinia, keitettynä  
 muutaman minuutin ajan reilusti  
 suolalla maustetussa vedessä

VIIMEISTELYYN

1/3  ruukku hienonnettua ruohosipulia

Runsassatoinen kuusilahokka on monikäyttöinen. 
Tämä on yksi esimerkki, kuinka sitä voi valmistaa. 

Kuusilahokkaa voi käyttää joka ikiseen 
muuhunkin kirjan annokseen.
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1. Sekoita kaikki paistoksen ainekset 
pienessä padassa tai kasarissa ja laita 
200-asteiseen uuniin vartiksi, tai kunnes 
pasta on kypsää. Nosta esille. 

2. Ripottele siemenet ja juustoraaste 
paistoksen päälle.

Tapionherkkusieni- 
rakettispagettipaistos

PAISTOS

2 dl rakettispagettia, paahdettuna  
 180 °C uunissa viiden minuutin ajan

2 dl kasvis- tai sienilientä

0,5 tl timjaminlehtiä, nypittynä

2 dl pilkottuja tapionherkkusieniä (huomaa,  
 että jos käytät kuivattuja, 1 dl riittää)

0,5 dl oliiviöljyä

VIIMEISTELYYN

2 rkl auringonkukansiemeniä, paahdettu 
 150-asteisessa uunissa 15    
 minuuttia, kauttaaltaan kullanruskeiksi

75 g vuohen-gruyere-juustoa, raastettuna

Luksusluokan tapionherkkusieni ja arkinen rakettispagetti 
muodostavat superseksikkään makukombon. Maultaan mieto spagetti 

antaa neutraalia volyymia voimakkaan ja maskuliinisen makuiselle 
tapioherkkusienelle. Idea tähän annokseen syntyi eräällä romanttisella 
Barcelonan-reissulla, kun nautimme Lotan kanssa rakettispagetista 
valmistettua paellaa. Tämä on vegeversio nauttimastamme herkusta. 

Suomalaisille rakettispagetin käyttö näin hienostuneessa ruokalajissa 
vaikuttanee erikoisel ta, mutta tyyppaa ihmeessä ja hämmästy iloksesi!
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1. Laita pikkusipulit ja muut ainekset kattilaan 
tai pieneen kasariin ja anna kypsyä 
hiljalleen puolisen tuntia välillä sekoitellen. 

2. Hauduta herneitä, piispanhiippoja ja muita 
aineksia kattilassa 5–10 minuuttia, jotta 
maut tekeytyvät eheäksi kokonaisuudeksi.

3. Sekoita kaikki ainekset keskenään, 
nosta kulhoihin ja raasta juusto päälle 
ruokapöydässä.

Piispanhiippa-hernepaistos  
ja parmesaania

PIKKUSIPULIT

40 pikkusipuleita, kuorittuna  
 ja puolitettuna

½ dl oliiviöljyä

1 rkl hunajaa

 muutama oksa timjamia

2 valkosipulinkynttä, kuorittuna  
 ja ohueksi viipaloituna

1 dl viiniä, mikä tahansa s. 75  
 viineistä sopii hyvin

 reiluhko määrä merisuolaa

PIISPANHIIPPA, HERNEET JA PERSILJA

2  kourallista piispanhiippoja  
 (tai korvasieniä esikäsiteltynä,  
 katso ohje s. 323)

4 rkl ruskistettua voita (ohje s. 56)

 ripaus lakritsiuutetta

2 rkl saksanpähkinäöljyä

 merisuolaa ja mustapippuria myllystä

2 dl pakasteherneitä (voit  
 käyttää myös tuoreita)

4 rkl  hienonnettua persiljaa 

PARMESAANI

100 g Reggiano-parmesaania suoraan  
 annosten päälle raastettuna

Piispanhiippa ja korvasieni sopivat samaan tapaa 
ruoanvalmistukseen. Tähän annoksen en koskaan 

kyllästy – sen verran hyviä makupareja pikkusipulit, 
herneet ja piispanhiippa ovat.
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