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Vähän rahan keittokirjasta ❤
Tämä kirja on omistettu kaikille Suomen
vähävaraisille, jotka on pakotettu erikoistumaan sentin venyttämiseen Suomen valtion
laiminlyödessä yleismaailmalliset ihmisoikeudet siinä missä oman perustuslakinsakin.
YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus:
”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään,
vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen” 3. artikla

joutuvat kaikkein heikoimmassa asemassa
olevat ihmiset.
Tämän keittokirjan tarkoituksena on
täydentää sitä tilaa, jonka valtiomme välinpitämättömyydellään kaikkein heikoimmassa
asemassa oleville ihmisille jättää. Tämä
keittokirja sisältää edullisia ja helposti valmistettavia suomalaiseen ruokakulttuuriin
sopivia arkiruokia sekä makeita ja suolaisia
välipaloja ja leivonnaisiakin. Tämä keittokirja ei valitettavasti pysty poistamaan sitä
ahdinkoa, jossa osa meistä päivittäin elää,
mutta toivon, että tämä keittokirja auttaa
sentin venytyksen suunnittelussa. Tietoa terveellisen ruokavalion koostamisesta löydät
Eviran www-sivuilta.

”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka
on riittävä turvaamaan hänen ja hänen
perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon
ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon
osalta.” 25. artiklan alku
Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä ruokaavun vapaaehtoisia, jotka toiminnallaan
Suomen Perustuslaki:
mahdollistavat ihmisoikeuksien toteutumisen yhteiskunnassamme. Eritoten haluan
”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökiittää yhteistyökumppaniani Satakunnan
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen
Elämän Leipä Sinulle ry:tä. Haluan kiittää
ja turvallisuuteen” 7§ 1mom.
Toni Jaurimoa, joka on täydellä sydämellään
”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmi- suunnitellut ja toteuttanut tämän keittokirjan
sarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on ulkoasun ilmaiseksi sen mennessä vähävaoikeus välttämättömään toimeentuloon ja raisten hyväksi. Lisäksi haluan kiittää rakasta
äitiäni ja mummuani korvaamattomasta
huolenpitoon.” 9§ 1mom.
avusta keittokirjan reseptien suunnittelussa
Ravinnonsaannin ollessa elämän jatkumi- ja toteutuksessa, ilman heitä tämä keittokirja
selle välttämätön edellytys, ja terveellisen ja ei olisi yhtä hyvä kuin se nyt on. Lopuksi
riittävän ravinnonsaannin ollessa terveydelle haluan vielä kiittää jo edesmennyttä isääni
ja sitä kautta kokonaisvaltaiselle hyvinvoin- siitä palosta, jonka hän eläessään minussa
nille välttämätön edellytys, terveellinen ja sytytti ruoanlaittoa kohtaan.
riittävä ravinnonsaanti on jokaisen oikeus
niin ihmisoikeuksien kuin perustuslainkin Kaikille Suomen vähävaraisen arjen asianmukaan. Silti meidän keskuudessamme elää tuntijoille ja sankareille. Älkää koskaan
ruokaköyhyydestä kärsiviä ihmisiä, jotka aliarvioiko omaa arvoanne ihmisenä. ❤
joutuvat turvautumaan täysin 3. sektorin harteille sysättyyn ruoka-apuun eli arkikielellä
Rakkaudella
ilmaistuna leipäjonoihin, joiden toiminJonna Jylhäsaari
taa valtiomme ei rahoita millään tasolla.
Porissa 18.3.2018
Näin ollen Suomen valtio rikkoo päivästä
toiseen itse säätämiään lakeja, ja kärsijäksi
Vähän rahan keittokirja •
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Broileripasta uunissa
KUUDELLE
AINEKSET
700-800 g broilerin fileesuikale (hunajamarinoitu)
n. 5 dl putkimakaronia
4-6 porkkanaa
n. 100 g herkkusieniä
n. 200 g makeaa pakastemaissia
1 prk smetanaa
4 dl ruokakermaa
suolaa
muita haluamiasi mausteita
öljyä tai rasvaa paistamiseen

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.
2. Kuori ja viipaloi porkkanat. Keitä pork-

kanaviipaleita kattilassa kiehuvassa
vedessä noin 10 min. Keitä vesi kiehuvaksi
ennen porkkanaviipaleiden lisäämistä.
Tämän jälkeen kaada vesi pois kattilasta.

3. Keitä putkimakaroneja kattilassa kiehu-

vassa vedessä noin 12 min (tai pussin
ohjeen mukaisesti). Keitä vesi kiehuvaksi ennen putkimakaronien lisäämistä.
Putkimakaronien ollessa valmiita kaada
vesi pois kattilasta.

HINTATIEDOT
Broilerin fileesuikale 2 x 350 g 5,10 €
Putkimakaroni 0,5 kg		
0,89 €
Porkkanapussi 0,5 kg		
0,89 €
Herkkusieniä viipaleina 110 g
0,55 €
Makea maissi (pakaste) 450 g 1,09 €
Smetana 1 prk (120 g)		
1,09 €
Ruokakerma 2 x 2 dl		
0,80 €
Yhteensä		
10,41 €
Yhden hengen annos
1,74 €
(19.1.2018)

7. Kaada smetana-ruokakerma-mauste –

seos uunivuokaan muiden ainesosien
päälle.

8. Paista uunissa 200 asteessa noin 45 min.

Valmis!

VINKKI
Porkkanan, sienien ja maissin määrää voi
soveltaa omien makumieltymysten mukaan.

4. Paista broilerin fileesuikaleet kypsäksi eli

noin 10 min pannulla öljyssä tai rasvassa
lieden keskilämmöllä.

5. Laita keitetyt porkkanaviipaleet, valmiit

putkimakaronit sekä kypsät broilerin
fileesuikaleet uunin kestävään vuokaan.
Lisää joukkoon herkkusienet ja jäinen
maissi. Sekoita, jotta aineksia olisi
tasaisesti uunivuoassa.

6. Sekoita erillisessä astiassa keskenään

smetana ja ruokakerma. Lisää seokseen
suola ja muut haluamasi mausteet.

Vähän rahan keittokirja •
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Broileri-pastasalaatti
KUUDELLE
AINEKSET
n. 4 dl makaronia
700-800 g broilerin fileesuikale (hunajamarinoitu)
1 ruukku jäävuorisalaattia
½ kurkkua
3 tomaattia
n. 200 g makeaa maissia
1-2 rkl majoneesia
(juustoa)
öljyä tai rasvaa paistamiseen

1. Keitä makaroneja kattilassa kiehuvassa

vedessä noin 8 min (tai pussin ohjeen
mukaisesti). Keitä vesi kiehuvaksi ennen
makaronien lisäämistä. Makaronien
ollessa valmiita, kaada vesi pois kattilasta.

2. Paista broilerin fileesuikaleet kypsäksi eli

noin 10 min pannulla öljyssä tai rasvassa
lieden keskilämmöllä.

3. Huuhtele vihannekset vedellä. Silppua

HINTATIEDOT
Makaroni 400 g		
0,19 €
Broilerin fileesuikale 2 x 350 g 5,10 €
Jääsalaattiruukku		
1,09 €
Kurkku 400 g		
1,12 €
Tomaatti 300 g		
0,59 €
Makea maissi 450 g
1,09 €
Kevytmajoneesi 275 g
1,29 €
Yhteensä		
10,47 €
Yhden hengen annos
1,75 €
(22.2.2018)

VINKKI
Tarjoa patongin kera.

SOVELLUKSIA
Voit halutessasi korvata salaattiin tulevan broilerin esimerkiksi lohella. Huomaa
kuitenkin, että lohisalaatti ei valmistu
”vähällä rahalla”, sillä lohi on huomattavasti
broileria hintavampaa.

salaatti sekä paloittele kurkku ja tomaatti
haluamasi kokoisiksi palasiksi.

4. Laita suureen astiaan kypsät makaronit ja

broilerin fileesuikaleet, silputtu salaatti ja
paloitellut kurkku ja tomaatti sekä makea
maissi. Sekoita niin, että aineksia on
tasaisesti salaatissa.

5. (Pilko haluamasi määrä juustoa pieniksi

kuutioiksi, lisää salaattiin ja sekoita.)

6. Lisää majoneesia vähitellen salaattiin,

sekoita ja maista välillä maullesi sopivan
majoneesimäärän varmistamiseksi. Varo
laittamasta liikaa majoneesia salaattiin.
Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Italianpata
NELJÄLLE
AINEKSET
400 g jauhelihaa
6 dl vettä
150 g italianpataa

HINTATIEDOT
Jauheliha 400 g
Italianpatapussi 150 g
Yhteensä		
Yhden hengen annos

1,98 €
1,39 €
3,37 €
0,84 €

(23.2.2018)

1. Paista jauheliha pannulla kypsäksi omassa rasvassaan.
2. Laita kattilaan 6 dl vettä sekä kypsä jauheliha. Nosta kattila liedelle lämpenemään.
3. Kun kattilassa oleva vesi kiehuu, lisää italianpatapussin sisältö ja sekoita.
4. Anna kiehua hiljalleen noin 8 minuuttia. Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Jauheliha-muna
-riisi –pasteijat
16 KPL
AINEKSET
8 kpl/500 g lehtitaikinalevyjä (pakasteena)
1 dl riisiä
400 g jauhelihaa
4 kananmunaa
suolaa
1-2 kananmunaa voiteluun

1. Levitä jäiset lehtitaikinalevyt pöydälle

sulamaan noin 30 minuutiksi.

2. Keitä riisiä kattilassa kannen alla kiehu-

HINTATIEDOT
Lehtitaikinalevyt 500 g
Riisi 2 kg		
Jauheliha 400 g
Kananmunat 10 kpl
Yhteensä		
Yhden pasteijan hinta

1,35 €
1,50 €
1,98 €
0,99 €
5,82 €
0,36 €

(22.2.2018)

6. Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen.
7. Leikkaa lehtitaikinalevyt veitsellä kahtia

vassa vedessä noin 10-20 minuuttia tai
paketin ohjeen mukaisesti. Keitä vesi
kiehuvaksi ennen riisin lisäämistä. Riisin
ollessa kypsää kaada vesi pois kattilasta.

3. Paista jauheliha pannulla kypsäksi

omassa rasvassaan. Mausta suolalla.

niin, että yhdestä valmiista lehtitaikinalevystä tulee kaksi neliön muotoista
taikinalevyä. Laita jauheliha-muna-riisi
–seosta leikattujen lehtitaikinalevyjen
päälle ja taita levyt kiinni kulmasta kulmaan niin, että pasteijoista tulee kolmion
muotoisia. Painele pasteijan reunat toisiinsa kiinni haarukalla painellen.

4. Keitä kananmunat kovaksi kiehuvassa

8. Laita pasteijat uunipellille leivinpaperin
vedessä. Kananmunia tulee keittää
päälle. Riko kananmuna lasiin. Voitele
kuorineen 8 minuuttia, jotta niistä tulee
pasteijat kananmunaan kastetulla sudilla.
kovia. Keitä vesi kiehuvaksi ennen
kananmunien lisäämistä. Varmista, 9. Paista pasteijoita uunissa 225 asteessa
että kattilassa on niin paljon vettä,
noin 15-20 min tai kunnes pasteijoiettä kananmunat peittyvät kokonaan.
den pinta on saanut kullanruskean
Kananmunien ollessa valmiita kaada vesi
värin. Valmis!
pois kattilasta ja lisää kattilaan jääkylmää
vettä niin, että kananmunat peittyvät.
Anna kananmunien jäähtyä kylmässä
SOVELLUKSIA
vedessä muutaman minuutin ajan.

5. Ota kananmunat pois vedestä ja kuori ne.

Muusaa haarukalla kuoritut kananmunat
pieneksi erillisessä astiassa. Lisää kypsä
riisi ja jauheliha muusattujen kananmunien joukkoon ja sekoita, kunnes aineksia
on tasaisesti seoksessa.

Vähän rahan keittokirja •
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Pasteijoiden täytteeksi sopivat yhtä hyvin
myös esimerkiksi erilaiset kasvikset, kinkut
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Kalakeitto
NELJÄLLE
AINEKSET
5 dl vettä
n. 6 perunaa
400-500 g kalaa
4 dl maitoa
1 rkl vehnäjauhoja
suolaa
mustapippuria

HINTATIEDOT
Perunapussi 2 kg
Alaskan-seiti 400 g
Maito 1 l		
Vehnäjauho 2 kg
Yhteensä		
Yhden hengen annos

1,39 €
2,58 €
0,58 €
0,72 €
5,27 €
1,32 €

(25.2.2018)

1. Laita vesi kattilassa liedelle kuumenemaan.
2. Kuori ja pilko perunat. Veden kiehuessa lisää kuoritut ja pilkotut perunat kattilaan. Anna

perunoiden kiehua melkein kypsäksi eli noin 15-20 minuuttia.

3. Kaada maito erilliseen astiaan. Lisää vehnäjauhot ja sekoita haarukalla kunnes

vehnäjauho on liuennut maitoon.

4. Lisää jauho-maito –seos kattilaan kiehuvien perunoiden joukkoon koko ajan sekoittaen.
5. Paloittele kala haluamasi kokoisiksi kuutioiksi. Lisää kalakuutiot kiehuvaan keittoon ja

anna kiehua pienellä lämmöllä vielä noin 10 min.

6. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Kinkkukiusaus
KUUDELLE
AINEKSET
n. 300 g kinkkusuikaleita
8-10 perunaa
6 dl ruokakermaa
suolaa
mustapippuria rouheena
muita haluamiasi mausteita

HINTATIEDOT
Kinkkusuikaleet 300 g
Perunapussi 2 kg
Ruokakerma 3 x 2 dl
Yhteensä		
Yhden hengen annos

2,59 €
1,39 €
1,20 €
5,18 €
0,86 €

(23.2.2018)

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.
2. Laita kattilaan vettä kiehumaan.
3. Kuori ja viipaloi perunat. Lisää kuoritut ja viipaloidut perunat kiehuvaan veteen ja anna

keittyä noin 5-10 minuuttia. Tämän jälkeen kaada vesi pois kattilasta.

4. Asettele uunin kestävään vuokaan kerroksittain ensin esikeitettyjä perunaviipaleita, sitten

kinkkua, sitten mausteita ja lopuksi ruokakermaa niin, että alemmat kerrokset peittyvät.
Mitä leveämpi vuoka, sitä vähemmän kerroksia tulee.

5. Paista uunin keskitasolla 200 asteessa noin 45 minuuttia tai kunnes kiusauksen pinta

alkaa ruskettua. Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Lihamureke
NELJÄLLE
AINEKSET
700-800 g jauhelihaa
2 kananmunaa
1 dl korppujauhoja
1 dl vettä
1 dl ruokakermaa
1 rkl voita tai margariinia
suolaa
mustapippuria rouheena
muita haluamiasi mausteita

HINTATIEDOT
Jauheliha 700 g
Kananmunat 10 kpl
Korppujauho 0,5 kg
Ruokakerma 2 dl
Margariini 0,4 kg
Juustoraaste 170 g
Yhteensä		
Yhden hengen annos

2,98 €
0,99 €
0,74 €
0,40 €
0,55 €
1,30 €
6,96 €
1,74 €

(19.1.2018)

TÄYTTEEKSI
juustoraastetta
muita haluamiasi täytteitä

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.

Laita kulhoon raaka jauheliha. Riko
kananmunat samaan astiaan jauhelihan
kanssa.

2. Sekoita erillisessä astiassa vesi, kerma

6. Ota mureketaikina kulhosta, ja painele

se leivinpaperin tai muun alustan päällä
neliön muotoiseksi levyksi. Asettele juustoraaste ja muut haluamasi täytteet ohuelti
taikinalevyn päälle. Lopuksi rullaa taikinalevy rullalle ja painele ”saumat” kiinni.

sekä korppujauhot ja anna seoksen ”puuroutua” rauhassa noin 5 minuuttia.
7. Ota uunivuoka pois uunista, ja aseta valmiiksi rullattu mureke vuokaan.
3. Lisää puuromainen seos samaan astiaan
jauhelihan ja kananmunien kanssa. Lisää 8. Paista mureketta uunissa 200 asteessa
astiaan vielä suola, mustapippuri sekä
noin 45-60 minuuttia. Valmis!
muut haluamasi mausteet.
4. Sekoita ainekset keskenään käsin,

kunnes mureketaikina on tasainen ja
kiinteä. Muista pitää huolta hyvästä
käsihygieniasta!

5. Laita voi tai margariini uunin kestävään

VINKKI
Lihamurekkeen täytteeksi sopivat hyvin
esimerkiksi erilaiset kasvikset ja juustot.
Tarjoa lihamureke esimerkiksi keitettyjen
perunoiden ja ruskean kastikkeen kera.

vuokaan. Laita vuoka uuniin, jotta rasva
sulaa vuoan pohjalle.

Vähän rahan keittokirja •
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SOVELLUKSIA
Lihapullataikina valmistetaan tismalleen samalla tavalla kuin mureketaikina. Valmistaaksesi lihapullia noudata murekeohjeen kohtia 2-5. Tämän jälkeen laita paistinpannu liedelle lämpenemään.
Laita pannulle noin teelusikallinen voita tai margariinia, ja anna sen sulaa kauttaaltaan pannulle.
Ota taikinasta noin ruokalusikallinen, pyörittele se halutessasi käsissäsi pyöreäksi ja nosta kuumalle
pannulle. Toimi näin koko taikinan osalta. Paista lihapullia pannun keskilämmöllä kummaltakin
puolelta noin 3-5 min tai kunnes lihapullat ovat kypsiä (kypsyyden voi varmistaa leikkaamalla
isoimman lihapullan kahtia ja katsomalla, että se on kypsynyt kauttaaltaan ruskeaksi).

Vähän rahan keittokirja •
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Jauhelihamakaronilaatikko
KUUDELLE
AINEKSET
n. 6 dl makaronia
700-800 g jauhelihaa
2 kananmunaa
n. 6 dl maitoa tai ruokakermaa
suolaa
muita haluamiasi mausteita
(juustoraastetta)

HINTATIEDOT
Makaroni 400 g
Jauheliha 700 g
Kananmunat 10 kpl
Maito 1 l		
Yhteensä		
Yhden hengen annos

0,19 €
2,98 €
0,99 €
0,58 €
4,74 €
0,79 €

(17.1.2018)

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.
2. Keitä makaroneja kattilassa kiehuvassa vedessä noin 8 min (tai pussin ohjeen mukaisesti).

Keitä vesi kiehuvaksi ennen makaronien lisäämistä. Makaronien ollessa valmiita, kaada
vesi pois kattilasta.

3. Paista jauheliha pannulla kypsäksi omassa rasvassaan. Mausta haluamillasi mausteilla

(esim. aromisuola ja paprikamauste).

4. Sekoita erillisessä astiassa keskenään kananmunat ja maito tai ruokakerma. Mausta

seos haluamillasi mausteilla (esim. aromisuola, paprikamauste ja mustapippuri).

5. Laita valmiit makaronit ja kypsä jauheliha uunin kestävään vuokaan. Sekoita, jotta

makaronia ja jauhelihaa olisi tasaisesti laatikossa.

6. Kaada valmistamasi muna-maito- tai muna-ruokakerma -seos uunivuokaan makaronin

ja jauhelihan päälle. (Ripottele halutessasi laatikon päälle juustoraastetta.)

7. Paista uunissa 200 asteessa n. 45-60 min. Valmis!

VINKKI
Makaronilaatikko on erityisen hyvää vielä seuraavanakin päivänä voissa paistettuna!
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Makaronivelli
NELJÄLLE
AINEKSET
2 dl makaronia
1 l täysmaitoa
suolaa

HINTATIEDOT
Makaroni 400 g
Täysmaito 1 l
Yhteensä		
Yhden hengen annos

0,19 €
0,89 €
1,08 €
0,27 €

(25.2.2018)

1. Laita maito kattilassa liedelle lämpenemään välillä pohjalta sekoittaen.
2. Kun maito kiehuu, lisää makaronit.
3. Keitä makaroneja maidossa n. 10 min (tai pari minuuttia pussin ohjetta kauemmin).
4. Makaronivelli on valmista, kun makaronit ovat kunnolla pehmeitä. Lisää vielä noin 1 tl

suolaa ja sekoita. Valmis!

VINKKI
Ennen syömistä ripottele vellin päälle vielä sokeria!
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Makkarakastike
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 500 g lenkkimakkaraa
n. 50 g margariinia tai voita
3 rkl vehnäjauhoja
2-4 dl vettä
1 lihaliemikuutio
sinappia
(0,5-1 dl ruokakermaa)

HINTATIEDOT
Lenkkimakkara 580 g
Margariini 400 g
Vehnäjauho 2 kg
Lihaliemikuutiot 12 kpl
Sinappi 125 g
Yhteensä		
Yhden hengen annos

1,97 €
0,55 €
0,72 €
0,69 €
0,83 €
4,76 €
1,19 €

(17.2.2018)

1. Kuori ja pilko lenkkimakkara viipaleiksi

tai kuutioiksi.

8. (Lisää kastikkeeseen halutessasi vielä

ruokakermaa makusi mukaan.) Valmis!

2. Lämmitä liesi ja sulata paistinpannulla tai

kattilassa n. ¼ margariinista.

3. Lisää pannulle kuoritut ja pilkotut makka-

rapalat ja paista niitä välillä käännellen
n. 10 min tai kunnes makkarat muuttuvat
paikoittain rusehtaviksi.

4. Lisää pannulle loput margariinista sekä

vehnäjauhot kastikkeen suurustamiseksi.
Sekoittele kunnes margariini ja jauhot
ovat seonneet keskenään ja alkavat muuttua rusehtaviksi makkarapalojen pinnalle.

SOVELLUKSIA
Saat valmistettua jauhelihakastikkeen
samalla tavalla vaihtaen lenkkimakkaran
tilalle noin 700 g jauhelihaa, joka paistetaan
ensin pannulla kypsäksi omassa rasvassaan.
Jauhelihakastikkeessa sinappi jää ohjeesta
pois ja sen tilalle voi halutessaan laittaa ketsuppia makunsa mukaan.

5. Kaada vettä pannulle pikkuhiljaa samalla

varovasti sekoittaen. Lisää ensin 2 dl
vettä ja sen jälkeen pikkuhiljaa, kunnes
kastike on haluamasi paksuista. Mitä
enemmän vettä lisäät, sitä vetelämpää
kastikkeesta tulee.

6. Lisää lihaliemikuutio ja sekoita, kunnes

kuutio on kokonaan liuennut kastikkeeseen.

7. Lisää pannulle sinappia koko ajan

sekoittaen. Maista kastiketta välillä, ja
lisää sinappia niin paljon kuin haluat
makusi mukaan.

Vähän rahan keittokirja •
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Makkarakeitto
KUUDELLE
AINEKSET
n. 2 l vettä
n. 8-10 perunaa
300-500 g pakastekeittojuureksia
n. 500 g lenkkimakkaraa
2 lihaliemikuutiota
suolaa

HINTATIEDOT
Perunapussi 2 kg		
Keittojuurekset 2 x 200 g
Lenkkimakkara 580 g
Lihaliemikuutiot 12 kpl
Yhteensä		
Yhden hengen annos

1,00 €
0,70 €
1,97 €
0,69 €
4,36 €
0,73 €

(17.1.2018)

1. Keitä n. 2 litraa vettä kattilassa kiehuvaksi.
2. Veden kiehuessa lisää lihaliemikuutiot

ja sekoita, kunnes lihaliemikuutiot ovat
liuenneet kokonaan veteen.

3. Kuori ja pilko perunat viipaleiksi tai

kuutioiksi. Lisää perunat kiehuvaan
lihaliemeen ja anna perunoiden keittyä
rauhassa noin 10 minuuttia.

4. Lisää pakastekeittojuurekset ja anna

SOVELLUKSIA
Samaa ohjetta voi soveltaa myös nakki-,
jauheliha- ja siskonmakkarakeittoihin.
Nakkikeitossa lenkkimakkara korvataan
nakeilla, jotka paloitellaan keittoon.
Jauhelihakeitossa lenkkimakkara korvataan
jauhelihalla, ja jauheliha paistetaan kypsäksi
pannulla omassa rasvassaan ennen keittoon
lisäämistä. Siskonmakkarakeitossa lenkkimakkara korvataan siskonmakkaroilla, jotka
puristellaan keittoon pieninä palleroina.

kiehua noin 10 minuuttia.

5. Kuori ja pilko lenkkimakkara viipaleiksi

tai kuutioiksi. Lisää pilkotut makkarapalat keittoon ja anna kiehua vielä noin
5 minuuttia.

6. Mausta keitto vielä suolalla (tai aromi-

suolalla). Sekoita. Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Perunamuusi
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 8-10 perunaa
n. 30-50 g voita tai margariinia
n. 2-4 dl maitoa
suolaa
(valkopippuria)

HINTATIEDOT
Perunapussi 2 kg
Margariini 400 g
Maito 1 l		
Suola 125 g		
Yhteensä		
Yhden hengen annos

1,39 €
0,55 €
0,58 €
0,59 €
3,11 €
0,78 €

(25.2.2018)

1. Kuori ja puolita perunat.
2. Laita kuoritut ja puolitetut perunat kattilaan. Lisää kattilaan niin paljon vettä, että perunat

peittyvät kokonaan. Nosta kattila liedelle lämpenemään. Kun vesi on alkanut kiehumaan,
keitä perunat kypsäksi eli noin 20-30 min. Perunat ovat kypsiä, kun perunat ovat niin
pehmeitä, että haarukka uppoaa niihin vaivatta.

3. Perunoiden ollessa kypsiä, kaada vesi pois kattilasta.
4. Lisää voi tai margariini perunakattilaan, josta on jo kaadettu vesi pois. Muusaa perunat

ja rasva sekaisin perunasurvimella tai vaikka haarukalla.

5. Lisää muusatun peruna-rasva –seoksen joukkoon maitoa vähitellen välillä sähkövatkai-

mella tai käsin vatkaten. Lisää maitoa ensin noin 2 dl ja sitten vähitellen, kunnes muusi on
haluamasi paksuista. Mitä enemmän maitoa laitat, sitä vetelämpää perunamuusista tulee.

6. Lisää joukkoon vielä suolaa (ja halutessasi valkopippuria) makusi mukaan ja sekoita

vatkaten. Valmis!
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Pizzapohja
UUNIPELLILLINEN
AINEKSET
4 dl maitoa
100 g voita tai margariinia
2 tl suolaa
2 tl leivinjauhetta
8 dl vehnäjauhoja
TÄYTTEEKSI
tomaattisosetta
juustoraastetta
haluamiasi täytteitä

HINTATIEDOT
Maito 1 l		
Margariini 400 g
Suola 125 g		
Leivinjauhe 50 g
Vehnäjauho 2 kg
Tomaattisose 200 g
Juustoraaste 500 g
Yhteensä		

0,58 €
0,55 €
0,59 €
0,49 €
0,72 €
0,70 €
2,65 €
6,28 €

(23.2.2018)

1. Nosta voi tai margariini lämpenemään huoneenlämpöön noin 30 min ennen valmistusta.
2. Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen.
3. Lisää kaikki pohjan ainekset kulhoon ja sekoita käsin vaivaamalla kunnes taikina on

sitkeää ja tasaista.

4. Levitä taikina uunipellille leivinpaperin päälle pyöreäksi tai neliskanttiseksi ohueksi levyksi.
5. Levitä tomaattisosetta tasaisesti taikinalevyn päälle.
6. Lisää muut haluamasi täytteet (esim. jauheliha ja tomaatti)
7. Ripottele juustoraastetta pizzan päälle.
8. Paista uunin alatasolla 225 asteessa noin 15-20 minuuttia tai kunnes juusto on sulanut

kunnolla ja pizzapohja on muuttunut kovaksi. Valmis!
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Pyttipannu
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 500 g lenkkimakkaraa
n. 6-8 perunaa
2 rkl rypsiöljyä
suolaa
mustapippuria rouheena
muita haluamiasi mausteita
öljyä paistamiseen

HINTATIEDOT
Lenkkimakkara 580 g
Perunapussi 2 kg
Rypsiöljy 1 l		
Yhteensä		
Yhden palan hinta

1,97 €
1,39 €
1,49 €
4,85 €
1,21 €

(22.2.2018)

1. Laita kattilaan liedelle vettä kiehumaan.
2. Kuori ja pilko perunat pieniksi viipaleiksi tai kuutioiksi. Lisää kuoritut ja pilkotut perunat

kiehuvaan veteen ja anna keittyä noin 5-10 min.

3. Ota kattila pois liedeltä ja kaada vesi pois kattilasta.
4. Kuori ja pilko lenkkimakkara pieniksi viipaleiksi tai kuutioiksi.
5. Laita erilliseen astiaan rypsiöljy, suola ja mustapippuri sekä muut haluamasi mausteet

(esim. ranskanperunamaustesuola) ja sekoita. Mausteita voi laittaa runsaastikin
makunsa mukaan.

6. Kaada perunat rypsiöljy-mauste -seokseen ja sekoita perunoita käännellen kunnes

kaikkien perunoiden pinnalla on tasaisesti mausteita.

7. Laita paistinpannu tai kattila liedelle lämpenemään. Lisää vähän rypsiöljyä pohjalle.

Lisää maustetut perunat sekä kuoritut ja pilkotut makkarat. Paista pyttipannua välillä
sekoittaen n. 10-15 min tai kunnes perunat ovat pehmeitä ja makkarat rusehtuvat
pinnalta. Valmis!

VINKKI
Tarjoa ketsupin, sinapin tai majoneesin kera.
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Ruskea kastike
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 50 g voita tai margariinia
n. 3 rkl vehnäjauhoja
n. 3-5 dl vettä
1 lihaliemikuutio
(loraus ruokakermaa)

HINTATIEDOT
Margariini 400 g
Vehnäjauho 2 kg
Lihaliemikuutiot 12 kpl
Yhteensä		
Yhden palan hinta

0,55 €
0,72 €
0,69 €
1,96 €
0,49 €

(25.2.2018)

1. Laita pannu tai kattila kuumenemaan liedelle.
2. Laita pannuun rasva ja odota kunnes rasva on kauttaaltaan sulanut.
3. Lisää pannulle vehnäjauhot ja sekoita ne yhteen sulaneen rasvan kanssa. Paista rasva-

jauho –seosta pannulla esimerkiksi lastalla liikutellen noin 5 minuuttia tai kunnes seos
on muuttunut kauttaaltaan ruskeaksi.

4. Lisää joukkoon vettä ensin noin 3 dl ja sekoita, kunnes rasva-jauho –seos on liuennut

veteen. Lisää vettä pikkuhiljaa välillä sekoittaen kunnes kastike on haluamasi paksuista.
Mitä enemmän lisäät kastikkeeseen vettä, sitä vetelämpää kastikkeesta tulee.

5. Kastikkeen ollessa haluamasi paksuista, lisää joukkoon vielä lihaliemikuutio ja sekoita,

kunnes lihaliemikuutio on tasaisesti liuennut kastikkeeseen.

6. (Halutessasi lisää vielä loraus ruokakermaa ja sekoita.)
7. Anna hautua lieden pienimmällä mahdollisella lämmöllä noin 2 minuuttia. Valmis!
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Silakkapihvit
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 500-600 g silakkafileitä
1 dl ruisjauhoja
1 tl suolaa
täytteeksi tilliä tai ruohosipulia
rasvaa paistamiseen

HINTATIEDOT
Silakkafilee 500 g		
Ruisjauho 1 kg		
Suola 125 g			
Tilli- tai ruohosipuliruukku
Yhteensä		
Yhden hengen annos

3,45 €
0,72 €
0,59 €
1,55 €
6,31 €
1,58 €

(25.2.2018)

1. Sekoita pienellä lautasella keskenään ruisjauhot ja suola.
2. Hienonna tilli tai ruohosipuli pieneksi.
3. Laita silakkafilee nahkapuoli alaspäin ruisjauho-suola –seoksen päälle. Ripottele silak-

kafileen nahattomalle puolelle hienonnettua tilliä tai ruohosipulia. Asettele toinen
silakkafilee tillillä tai ruohosipulilla päällystetyn fileen päälle nahaton puoli alaspäin
niin, että päällimmäiseksi jää nahkapuoli. Ripottele sitten vielä nahkapuolen päälle
ruisjauho-suola –seosta. Tee näin kaikille silakkafileille.

4. Laita paistinpannu kuumenemaan liedelle. Lisää pannulle rasvaa ja odota, kunnes rasva

on ruskistunut hieman.

5. Paista jauhotettuja ja täytettyjä silakkapihvejä pannulla lieden keskilämmöllä noin 3-4

min kummaltakin puolelta. Valmis!
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Uunimakkara
KAHDELLE
AINEKSET
n. 400 g makkaraa
juustoa

HINTATIEDOT
Uunimakkara 400 g
Kermajuusto 350 g
Yhteensä		
Yhden hengen annos

0,89 €
1,98 €
2,87 €
1,44 €

(25.2.2018)

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen.
2. Kuori makkarat. Leikkaa kuorittuihin makkaroihin syviä viiltoja tasaisin välein.
3. Viipaloi juustoa juustohöylällä. Rullaa juustoviipaleista tiiviitä rullia. Laita yksi juustorulla

aina yhteen makkaraan leikkaamaasi viiltoon. Rullattujen juustoviipaleiden sijaan voit
myös leikata juustosta pieniä paloja.

4. Paista makkaroita uunissa 200 asteessa noin 15 min tai kunnes juusto on kunnolla sula-

nut ja makkaroiden pinta on saanut kauniin ruskean värin. Valmis!

VINKKI
Juustoa ei kulu paljonkaan uunimakkaran valmistuksessa. Suurin osa juustosta jääkin muuhun
käyttöön, kuten leivän päälle laitettavaksi.
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Köyhät ritarit
8 KPL
AINEKSET
n. 300-350 g pullaa tai vehnäleipää
1 kananmuna
2 dl maitoa
voita paistamiseen
sokeria

HINTATIEDOT
Ranskanleipä 350 g
Kananmunat 10 kpl
Maito 1 l		
Voi 500 g		
Sokeri 1 kg		
Yhteensä		
Yhden palan hinta

0,95 €
0,99 €
0,58 €
2,49 €
0,59 €
5,60 €
0,70 €

(25.2.2018)

VINKKI

1. Viipaloi pullapitko.

3. Laita kuumalle pannulle noin ruoka-

Köyhiä ritareita voi valmistaa mistä tahansa
pullasta, vaikka kaapin perukoille unohtuneista kuivahtaneista voisilmäpullista.
Köyhät ritarit voi valmistaa myös mistä
tahansa vehnäleivästä.

4. Kasta pullaviipaleet muna-maito –seok-

VINKKI

2. Riko kananmuna syvälle lautaselle. Lisää

maito ja sekoita kunnolla haarukalla.

lusikallinen voita. Anna voin sulaa ja
ruskistua hieman.
sessa molemmin puolin niin, että koko
pullaviipale kostuu kauttaaltaan.

Syö sellaisenaan tai tarjoa hillon ja kermavaahdon kera!

5. Paista kostutettuja pullaviipaleita val-

miiksi ruskistetussa voissa molemmin
puolin kunnes viipaleet ovat kauniin ruskeita kummaltakin puolelta.

6. Nosta paistetut pullaviipaleet pois pan-

nulta ja ripottele päälle sokeria. Valmis!
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Letut
8-10 ISOA LETTUA
AINEKSET
2 kananmunaa
5dl maitoa
2,5 dl vehnäjauhoja
1 tl suolaa
sokeria
voita tai margariinia paistamiseen

HINTATIEDOT
Kananmunat 10 kpl
Maito 1 l		
Vehnäjauho 2 kg
Suola 125 g		
Yhteensä		
Yhden letun hinta

0,99 €
0,58 €
0,72 €
0,59 €
2,88 €
0,36 €

(25.2.2018)

1. Riko kananmunat kulhoon. Lisää maito

ja sekoita vispilällä.

2. Lisää vehnäjauhot koko ajan vispilällä

voimakkaasti sekoittaen. Lisää suola ja
vispilöi, kunnes jauhot eivät ole taikinassa
enää paakkuina.

3. Laita paistinpannu kuumenemaan liedelle.
4. Paistinpannun ollessa kuuma, lisää

pannulle noin teelusikallinen voita tai
margariinia. Varmista, että rasva sulaa
tasaisesti pannulle.

SOVELLUKSIA
Tällä lettutaikinaohjeella letuista tulee suolaisia, ja makeutta letuille antaa niiden
päälle ennen syömistä ripoteltava sokeri.
Suolainen lettutaikina mahdollistaa kuitenkin
myös ruokaisien lettujen valmistuksen vaikka
lounaaksi tai päivälliseksi. Täytä valmiiksi
paistetut letut esimerkiksi kypsäksi paistetulla jauhelihalla sekä juustoraasteella,
rullaa letut rullalle niin, että täytteet jäävät
sisäpuolelle ja tarjoa vaikka raikkaan
salaatin kera.

5. Kaada kuumalle paistinpannulle ohuelti

lettutaikinaa niin, että letun reunat jäävät
hieman irti paistinpannun pohjan reunoista. Paista lettua yhdeltä puolelta noin
2-3 min tai kunnes lettu on saanut kauniin
ruskean värin.

6. Lisää pannulle noin teelusikallinen rasvaa

ennen jokaisen letun paistamista.

7. Ennen lettujen tarjoamista ripottele niiden

päälle vielä sokeria. Valmis!
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Mustikkarahka
NELJÄLLE
AINEKSET
2 dl kuohukermaa
1 prk maitorahkaa
500 g mustikoita
1 tl vaniljasokeria
sokeria

HINTATIEDOT
Kuohukerma 2 dl		
Maitorahka 1 prk (250 g)
Pakastemustikka 500 g
Vanilliinisokeri 1 pss (50 g)
Hienosokeri 1 kg		
Yhteensä		
Yhden palan hinta

0,69 €
0,55 €
3,95 €
0,49 €
0,59 €
6,27 €
1,57 €

(19.1.2018)

1. Sulata jäiset mustikat. Laita mustikat kul-

hoon ja survo sulaneet mustikat mössöksi
joko sauvasekoittimella tai haarukalla.

2. Vatkaa erillisessä astiassa kerma vaa-

VINKKI
Jos ostat ulkomaisia pakastemarjoja, muista
ensin keittää niitä vähintään kahden minuutin ajan ruokamyrkytysten välttämiseksi!

hdoksi joko vatkaimella tai käsin vispilällä.

3. Lisää maitorahka, mustikkamössö ja vanil-

jasokeri kermavaahtoon. Sekoita. Lisää
sokeria vähitellen ja sekoita välissä, jotta
rahkasta tulisi juuri sinulle mieleistä. Mitä
vähemmän sokeria, sitä kirpeämpää rahkasta tulee ja mitä enemmän sokeria, sitä
makeampaa rahkasta tulee. Valmis!

Vähän rahan keittokirja •
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Omenakaurapaistos
NELJÄLLE
AINEKSET
n. 500 g omenoita
2 dl kaurahiutaleita
80 g voita tai margariinia
0,5 dl sokeria
kanelia

HINTATIEDOT
Omenat 500 g
Kaurahiutale 1 kg
Margariini 400 g
Sokeri 1 kg		
Kaneli jauhettu 70 g
Yhteensä		
Yhden hengen annos

0,95 €
0,69 €
0,55 €
0,59 €
0,79 €
3,57 €
0,89 €

(19.1.2018)

1. Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen.
2. Kuori ja viipaloi omenat.
3. Sekoita erillisessä kulhossa keskenään kaurahiutaleet ja sokeri. Sulata voi tai marga-

riini juoksevaksi mikrossa tai liedellä kattilassa. Lisää sulanut rasva kaurahiutale-sokeri
–seokseen ja sekoita.

4. Täytä uunin kestävän vuoan pohja omenaviipaleilla.
5. Ripottele omenoiden päälle kanelia.
6. Levitä kaurahiutale-sokeri-rasva –seos omenaviipaleiden päälle uunivuokaan.
7. Paista uunissa 225 asteessa noin 15-20 min tai kunnes paistoksen pinta on muuttunut

rapsakaksi. Valmis!

VINKKI
Tarjoa vaniljakastikkeen kera!
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Pannukakku
KUUDELLE
AINEKSET
3 kananmunaa
8 dl maitoa
4 dl vehnäjauhoja
suolaa

HINTATIEDOT
Kananmunat 10 kpl
Maito 1 l		
Erikoisvehnäjauho 2 kg
Yhteensä		
Yhden hengen annos

0,99 €
0,58 €
0,73 €
2,30 €
0,38 €

(19.1.2018)

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.
2. Riko kulhoon kananmunat. Lisää maito ja sekoita vispilällä.
3. Lisää jauhot vähitellen muna-maito -seokseen välillä vispilällä sekoittaen.
4. Lisää taikinaan vielä suolaa mieltymyksesi mukaan (esim. 1-2 tl).
5. Asettele leivinpaperi syvän uunipellin päälle.
6. Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun uunipeltiin.
7. Paista uunissa 200 asteessa noin 30 min. Valmis!

VINKKI
Tarjoa pannukakku yhdessä hillon kanssa.
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Täytetty kermakakku
sokerikakkupohjalla
NOIN 8 PALAA
AINEKSET
4 kananmunaa
2 dl sokeria
2 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
TÄYTE
n. 500 g pakastemansikoita
perunajauhoja
sokeria
2 dl kuohu-/vispikermaa koristeluun
appelsiinimehua kostuttamiseen
margariinia tai voita voiteluun

1. Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen.
2. Vatkaa kananmunat ja sokeri kulhossa

kuohkeaksi vaahdoksi joko sähkövatkaimella tai käsin vatkaten. Vaahto on
valmista, kun sen väri on muuttunut
vaaleaksi. Lisää joukkoon vehnäjauhot
ja leivinjauhe. Sekoita vatkaten.

3. Voitele uunin kestävä vuoka voilla tai

margariinilla. Ripottele vuokaan hieman
vehnäjauhoja ja heiluttele vuokaa niin,
että jauhot leviävät tasaisesti.

4. Kaada taikina vuokaan ja paista uunin

HINTATIEDOT
Kananmuna 10 kpl
Sokeri 1 kg		
Vehnäjauho 2 kg
Leivinjauhe 50 g
Pakastemansikka 500 g
Perunajauho 500 g
Kuohukerma 2 dl
Margariini 400 g
Yhteensä		
Yhden palan hinta

0,99 €
0,59 €
0,72 €
0,49 €
1,65 €
0,79 €
0,75 €
0,55 €
6,53 €
0,82 €

(23.2.2018)

6. Leikkaa kakku kahtia ja aseta sekä kakun

ylä- että alapuoli ulkopinta alaspäin
pöydälle. Levitä ruokalusikalla appelsiinimehua kakun ylä- ja alapuolen päälle
runsaasti, jotta kakku ei jää kuivaksi,
vaan se saa kostua kunnolla. Jätä kakku
kostumaan noin 30 minuutiksi.

7. Survo mansikat soseeksi sauvasekoit-

timella tai haarukalla. Lisää joukkoon
vähitellen välillä haarukalla sekoittaen
noin 1-2 rkl perunajauhoja soseen
jämäköittämiseksi. Sekoita niin kauan,
kunnes perunajauhot eivät ole enää paakkuina. Lisää vähitellen välillä sekoittaen
sokeria kunnes masikkasose on riittävän
makeaa eikä liian kirpeää.

keskitasolla 175 asteessa n. 30 min.
Kakun kypsyyttä voi kokeilla esimerkiksi
tulitikulla. Kakku on kypsää, kun tökätessä tulitikun kakun keskelle, tikkuun ei 8. Levitä mansikkatäytettä kakkupohjan
jää kiinni taikinaa. Kypsä kakku on myös
alapuolen päälle. Tämän jälkeen laita
hieman irronnut vuoan reunoista.
kakkupohjan yläpuoli alapuolen ja
täytteen päälle.
5. Kun kakku on kypsä, ota se pois uunista.
Käännä kakkuvuoka ylösalaisin lautasen 9. Vatkaa kerma vaahdoksi joko sähtai tarjottimen päälle ja irrota vuoka
kövatkaimella tai käsin vatkaten. Levitä
nostamalla se pois kakun päältä. Anna
kermavaahtoa kauttaaltaan kakun
jäähtyä 10-15 min.
päälle. Valmis!
Vähän rahan keittokirja •
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VINKKI
Kermavaahdosta tulee jämäkämpää ja helpommin muotoiltavaa, jos siihen vatkauksen
loppuvaiheessa sekoittaa mukaan noin 1 rkl
vaniljakreemijauhetta. Vaniljakreemijauhe ei ole
kertaostoksena edullista, mutta todella riittoisaa.
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Voisilmäpullat
NOIN 30 KPL
AINEKSET
50 g tuorehiivaa
0,5 l maitoa
2 kananmunaa
2 dl sokeria
150 g voita tai margariinia
n. 10 dl vehnäjauhoja
PÄÄLLE
1-2 kananmunaa voiteluun
voita tai leivontamargariinia
sokeria

1. Nosta voi tai margariini huoneenläm-

pöön noin 30 min ennen leipomista.

2. Lämmitä maito liedellä suuressa katti-

HINTATIEDOT
Tuorehiiva 50 g
Maito 1 l		
Kananmunat 10 kpl
Sokeri 1 kg		
Margariini 400 g
Vehnäjauho 2 kg
Yhteensä		
Yhden pullan hinta

0,17 €
0,58 €
0,99 €
0,59 €
0,55 €
0,72 €
3,60 €
0,12 €

(22.2.2018)

6. Anna taikinan nousta kattilassa liinan

alla noin puoli tuntia. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.

lassa kädenlämpöiseksi. Maidon ollessa 7. Taikinan noustua irrottele taikinasta noin
kädenlämpöistä, ota kattila liedeltä. Jos
puolen nyrkin kokoisia paloja ja pyöritmaito pääsee ylikuumenemaan, anna
tele ne pöytää vasten pulliksi.
jäähtyä kunnes se on kädenlämpöistä.
Jos maito on liian kuumaa, hiiva kuolee 8. Laita pyöritellyt pullat uunipellille leivinpaperin päälle. Paina sormella pullien
eikä taikina nouse.
keskelle kolo ja laita koloon nokare voita
3. Murenna tuorehiiva kädenlämpöiseen
tai margariinia. Riko voitelua varten
maitoon ja sekoita käsin puristellen
varatut kananmunat lasiin ja riko munien
kunnes hiiva on kokonaan liuennut.
rakenne esimerkiksi haarukalla sekoittamalla. Voitele pullat kananmunaan
4. Lisää hiiva-maito -seokseen kananmunat,
kastetulla sudilla ja ripottele lopuksi pulsokeri sekä pehmeä huoneenlämpöinen
lien päälle vielä sokeria.
voi tai margariini ja sekoita.
9. Paista pullia uunissa 200 asteessa noin
5. Lisää vehnäjauhot taikinaan vähitellen
15-20 min tai kunnes voi on sulanut ja
välillä sekoittaen. Lisää alkuun n. 8dl
pullat ovat saaneet kullanruskean värin.
vehnäjauhoja, jonka jälkeen lisää jauPaistoaika riippuu paljon siitä, kuinka
hoja noin puoli desilitraa kerrallaan
isoja pullia olet pyörittänyt. Mitä isompi
kunnes taikina on riittävän paksua.
pulla, sitä pitempi paistoaika. Valmis!
Taikina on riittävän paksua silloin, kun
se on vielä sitkeää, mutta pysyy kasassa
yhtenä ”kimpaleena”.
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VINKKI
Jos haluat tehdä tavallisia pullia voisilmäpullien sijaan, toteuta ohjeen kohta 9 seuraavalla tavalla:
Laita pyöritellyt pullat uunipellille leivinpaperin päälle. Riko voitelua varten varatut kananmunat
lasiin ja riko munien rakenne esimerkiksi haarukalla sekoittamalla. Voitele pullat kananmunaan
kastetulla sudilla ja ripottele lopuksi pullien päälle raesokeria.
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