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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aihe on keittokirjan suunnittelu ja kirjan teemana on sesongin neljä vuoden 

aikaa.  Aiheeseen päädyttiin miettimällä sitä, kuinka vähän sesongin raaka-aineita Suo-

messakin hyödynnetään. Kesäisin metsämme ovat marjojen runsauden peitossa ja syk-

syisin metsät ovat pullollaan sieniä. Kevään ja syksyn välillä maanviljelijät kasvattavat run-

saasti erilaisia kasviksia ja juureksia, joiden sesonkiaika vaihtelee. Sesongin juuresten ja 

kasvisten käyttäminen on kannattavaa taloudellisesti ja niiden käyttäminen sopii kaikille 

rahatilanteesta huolimatta, ja sesongin aikana syödyissä kasviksissa, hedelmissä ja juu-

reksissa on parhaat ravintoaineet tallella. Ruoan laitto, kuten muukin tärkeä harrastus/työ 

täytyy hoitaa rakkaudesta lajiin, niin meilläkin jokaiseen reseptiin kuuluu ripaus rakkautta.  

 

Tällä keittokirjalla tuomme kaikille tietoisuuteen sesongin tuotteita, jotka ovat hyviä ja mo-

nikäyttöisiä. Nykypäivänä ihmiset ovat tuotetietoisempia ja kuluttajat vaativat niin ravinto-

loilta kuin kaupoilta kotimaisia ja sesongin raaka-aineita. Nykyisin kun maahantuonti on 

kasvanut valtavasti, ihmiset ovat alkaneet arvostamaan entistä enemmän kotimaisia tuot-

teita.  Paras tapa käyttää kotimaisia tuotteita onkin ostaa niitä sesongin aikana. (Talous 

elämä 2015) 

 

Kyseessä on toiminnallinen eli ns. produktityyppinen opinnäytetyö. Pyrimme lisäämään 

keittokirjallamme kuluttajien tietoon sesongin raaka-aineita ja lisäämällä näin ollen koti-

maisten sesonki tuotteiden menekkiä. Tämän toivomme lisäävän kotimaisten maanviljeli-

jöiden ja muiden tuottajien myyntiä. Lisäksi tietoisuus sesongin tuotteista, opettaa kulutta-

jia arvostamaan ravintoloitamme, jotka käyttävät parhaimpansa mukaan sesongin tuot-

teita. 

 

Tavoitteena on suunnitella keittokirjan pohja, jossa on ohjeita neljän vuodenajan mukaan. 

Perehdymme pääasiassa kotimaisiin raaka-aineisiin ja niiden sesonki ajankohtiin.  

Tavoitteena työllä on parantaa tietoisuutta suomalaisen ruoan sesongista ja sesongin yllä-

pitämisestä ympäri vuoden. Resepteillä ja tiedolla haluamme kertoa mitä suomalainen se-

sonki on ja miten voimme siitä hyötyä. 

 

Teemme selkeän keittokirjan, joka on jaettu vuoden aikojen mukaan, kevät, kesä, syksy ja 

talvi. Kirjan aiheena on sesongin raaka-aineet ja niiden tietoisuuden lisääminen ihmisille. 

Lisäksi opinnäytetyössämme käymme läpi sesongin raaka-aineiden myyntiä ja markki-

nointia, sekä saatavuutta vuoden aikojen mukaan. Tutkimme ihmisten tietoisuutta raaka-

aineista vuodenajan mukaan. Kirjan reseptit ovat tarkoitettu ns. kotikokeille. Reseptit ovat 
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yksinkertaisia, jotta jokainen voi valmistaa kyseisiä reseptejä. Näin ollen saamme jaettua 

eri tuotteiden tietoisuutta reseptien myötä kaikille. 
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2 Satokausi ajattelu 

 
2.1 Ruuan ympäristövaikutukset 

 

Suurin ympäristön kuormittaja on maatalous, erityisesti lannoitteet ja eläimet esim. nauta. 

Nauta vaatii paljon ravintoa ja vettä elääkseen, jonka takia se nostaa ympäristön kuormit-

tumista. Maataloudessa on kehitelty uusia ja ympäristöä vähemmän kuormittavia lannoit-

teita. Vasta maatalouden jälkeen suurimpia ympäristön kuormittajia on asuminen ja sen 

jälkeen liikkuminen. Näihin ei ole keksitty mitään erityisesti ympäristön kuormittamista en-

naltaehkäisevää keksintöä. Vaikka toisin kuvitellaan, ruoan teollinen jalostaminen ja kulje-

tusmatkat eivät kuormita ympäristöä merkittävästi. Ruoan pakkausmateriaalit eivät kuor-

mita, jos ne uudelleen hyödynnetään. (Luke 2018) 

 

Omilla ruokatottumuksilla on vaikutusta ympäristön vaikutuksiin. On suotavaa suosia 

ruoka-aineita, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Suositeltavia ainek-

sia ovat täysjyvätuotteet, palkoviljat, hedelmät, vihannekset, marjat ja lähialueelta pyydet-

tyjä pikkukaloja esim: silakka. Hyviä proteiinin lähteitä ovat pavut, herneet, linssit, pähki-

nät, siemenet erityisesti auringonkukan siemenet ja suomalainen pellavansiemen. Hyvä 

esimerkki ympäristöä kuormittavasta ruoka-aineesta on salaatti. Salaatin kasvattamiseen 

vaaditaan paljon vettä, mutta sen ravintoarvo on todella pieni. (Luke 2018) 

 

Nykyään ihmiset elävät hyvin hektistä elämää ja sitä myöten ruoanvalmistukseen tai sen 

suunnitteluun ei uhrata aikaa. Suomalainen kotitalous aiheuttaa hävikkiä 120- 160 miljoo-

naa kiloa vuodessa, joka tekee henkilöä kohden noin 20-25 kiloa. Tätä määrää pystytään 

vähentämää ennakoimalla ja suunnittelemalla esim. suunnittelemalla koko viikon ruoka-

menekin ja pohtimalla ruuan jatko työstöä. Myöskin moni ihminen heittää roskiin tuotteita, 

joissa on parasta ennen merkintä, kuvittelemalla sen tarkoittavan samaa kuin viimeinen 

käyttöpäivä. (Luke 2018) 

 

Koko ruokaketjun ruokahävikkiä kertyy vuodessa 400-500 miljoonaa kiloa, joka on todella 

paljon. Ruokaketjuun kuuluu ravintolat, ruokatuotanto jne. Tähän määrään on myös las-

kettu tuotannossa jäävä roska, jota ei pystytä hyödyntämään. Euroopan komissio on 

suunnitellut kartoittavansa entistä tarkemmin ruoan hävikkiä, missä näkyy hyödynnettävä 

ja ei hyödynnettävä ruoka kaikissa ruokaketjun tuottajissa. Tämän olisi tarkoitus alkavan 

vuonna 2020 ja sen jälkeen pystyttäisiin keskittymään tiettyihin osa-alueisiin, joissa hävik-

kiä eniten syntyy ja ennaltaehkäisemään. (Luke 2018) 
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Ruokahävikkiä hyödynnetään nykyisin jo esimerkiksi energian valmistukseen. Bionolix lai-

tos käsittelee päivittäin biojätettä 40-60 tuhat kiloa, joista puolet tulee kotitalouksilta ja toi-

nen puoli teollisuudelta ja kaupoista. (TS 2018) 

 

 

2.2 Satokausikalenteri 

 

Satokausikalenteri on helppo työväline satokausien seuraamiseen. Satokausikalenterissa 

on 180 suomesta saatavaa kasvista ja hedelmää. Kalenterissa on kaikille tuttuja perus-

kasviksia ja mukana on myös vähän erikoisempia kasviksia ja hedelmiä. Satokausikalen-

teri sisältää myös kotimaisien kalojen ja yleisempien vedenelävien pyyntiaikoja, pienen 

osion villiyrteistä sekä FOODMAP merkinnät. Satokausikalenterissa ovat ohjearvot säily-

tyslämpötiloihin, varastointiin vihanneksille ja hedelmille sekä niiden ravintoarvot. Sato-

kausikalenterissa esitellään myös Suomeen tuotavat ulkomaalaiset kasvikset ja hedelmät 

niiden sesonkiaikoina, sekä missä maassa parhaillaan on niiden sesonki. 

Satokausikalenteria käyttäessä pysyt mukana siinä, mikä raaka-aine on kulloinkin seson-

gissa ja näin saat hyödynnettyä raaka-aineet niiden parhaimmassa muodossa ja ravinne-

rikkaimpina. (Satokausikalenteri 2018) 

 

 

 

 

2.3 Sesongin keittokirjoja 

Tähän lukuun olemme keränneet jo kirjoitettuja ja myynnissä olevia kirjoja, jotka kertovat 

sesongeista, kasviksista ja ruokahävikin vähentämisestä. Kirjat ovat uutta tuotantoa ja si-

sältää uutta tietoa ja uusia kiinnostavia reseptejä. Pääosa kirjoista on kasviksiin painottu-

via. Kasviksien sesonkeja seuraamalla on helppo lähestyä sesonki ajattelua ja ruuanlait-

toa. 

 

 

 

 

Aikaisempia aiheesta kirjoitettuja kirjoja: 

 

Satokauden ruokaa. Susanna Haavisto ja Samuli Karjula 

Julkaistu: 2016-01 



 

 

5 

Keittokirja yhdistää sesonkiajattelun ja ruokaperinteen, kirjassa kerrotaan kotimaisen se-

sonkiajattelun kehitystä 1800- luvusta nykypäivään. Reseptit ovat peräisin vanhoista keit-

tokirjoista, josta ne ovat muokattu nykypäiväisiin keittiöihin sopiviksi.  

 

Kasvisruokaa! Kaisa Nieminen 

Julkaistu: 2017-01 

Keittokirjassa keskitytään hyvään kasviskotiruokaan ja ruokien suunnitteluun niin, että 

raaka-aineista saisi mahdollisimman paljon käytettyä, eikä mitään tarvitsisi laittaa pois.  

Kirjassa ohjeet sopivat määriltään hyvin sinkkutalouksiin. 

 

Rouva kasviksen parhaat. Pirjo Toikkanen 

Julkaistu 2017-01 

Kirjassa on pääpainoisesti kasviruokareseptejä, mutta sekaan mahtuu myös liha ja kala 

reseptejä, tässä kirjassa on myös kerrottu mitkä kasvikset ovat milloinkin järkevän hintai-

sia ostaa. 

 

Vegaanin keittiössä. Elina Innanen 

Julkaistu: 2017-01 

Kirja keskittyy vegaanien täyspäiväiseen ja ravinteikkaaseen ruuanvalmistukseen tiukalla 

budjetilla. 

 

Kasvis. Anna Hurtta 

Julkaistu: 2017-09 

Kirjassa on reseptejä ja kerrontaa monipuolisesta kasviskotiruuasta, sekä juhlallisista kas-

visannoksista.  

 

 
Kasvis keittokirja: Edward Baltzer (Kuva 1)  

Julkaistu: 1911 

Kirjassa on vanhan kansan kasvisruoka ohjeita, josta löytyy ruokia joka vuoden aikaan. 

”Ruokalistat joka vuoden päivälle ovat jätetyt pois, koska jokainen perheenemäntä kyke-

nee varmaan itsekin muodostamaan ruokalistan sen mukaan, miten kunakin vuodenai-

kana parhain sopii” (Baltzer, 1911, 1). Tällainen ote löytyi kirjasta, mikä tuo esille sen 

kuinka itsestään selvää sesongin tuotteiden hyödyntäminen on aikoinaan ollut. Muita 

vaihto ehtoja ei vuonna 1911 ollutkaan kuin syödä sitä, mitä mihinkin vuoden aikaan sai. 

Kirja on kirjoitettu siis vuonna 1911 ja on kasviskeittokirja. Kirjassa on tuotu esille kasvis-

ten terveellisyyttä. Kuten aiemmin sanottu, vaikka kirjassa on käsitelty laajasti kaikkea ko-

timaisia kasviksia, juureksia ja marjoja, niin tuolloin ei ole tarvetta ollut kertoa sen 
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enempää sesongin aikajaksoista. Kirjassa ilmenee, että 1900 luvun alussa kaikille on ollut 

itsestään selvyys mitä tuotteita on ollut saatavilla mihinkin aikaan vuodesta.  

 

  

Kuva 1. Kasviskeittokirja 
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2.4 Sesongin raaka-aineet 

 

2.4.1 Sesongin raaka-aineiden myynti ja markkinointi 

Aikaisemmin parhaat sesongin raaka-aineet löytyivät toreilta ja kauppahalleista, missä 

pienviljelijät yrittivät myydä itse kasvattamiaan tuotteita. Nykyään isot marketit tarjoavat ja 

kertovat enemmän kauden tuotteista, sekä useat huippukokit puhuvat paljon lähiruuasta ja 

ravintolat luottavat jo läheltä tulleisiin raaka-aineisiin ja sesongin raaka-aineisiin.  

 

Näsijärven tienoon kevätmenu perustuu Tampereen ympäristön tuottajiin ja tuotteisiin, 

jotka Ahopelto on oppinut tuntemaan uransa varrella. Näin muun muassa Tampereella 

Heikki Ahopelto kertoo lähi-, ja sesonkiruoasta. (Lindgren, 2010) 

 

Tämä lisää sesongin tietoisuutta tavallisissa kuluttajissa ja tuo tuotteita tunnetummaksi. 

Myös Suomen armeijassa ollaan siirtymässä tarjoamaan kahta kasvisruokaa aina viikoit-

tain. Uudelle sukupolvelle kasvikset tulevat tutuiksi jo nuorena, koska kasvikset ovat pal-

jon esillä, sekä nykyään ihmiset oppivat käyttämään uusia kasviksia entistä enemmän. 

(Yle 2008) 

 

 

2.4.2 Sesongin raaka-aineiden saanti  

Olemme selvittäneet tähän osioon yleisimpiä kotimaisia raaka-aineita, mitä on saatavilla 

mihinkin vuodenaikaan. Kotimaisia sesongin tuotteita ovat varsinkin; Marjat, juurekset, vi-

hannekset, kalastuksesta ja metsästyksestä saatavat raaka-aineet. (Satokausikalenteri 

2018) 

 

Suomen vuosi voidaan jakaa neljään eri vuodenaikaan kevät, kesä, syksy ja talvi.  

Näillä kaikilla on erilainen satokausi ja erilaiset mahdollisuudet hyödyntää edellistä 

satokautta.  

Sesonkikasviksia suosimalla, on monia hyötyjä. Kasvikset ovat sesongin aikana halvem-

pia, kuin muulloin, johtuen niiden runsaasta tarjonnasta. Sesongin aikana raaka-aineet 

ovat parhaimmillaan ja sisältävät runsaasti vitamiineja. 

Satokautena syödyt kasvikset eivät kuluta paljoa energiaa, kuten valoa ja lämpöä, joita 

tarvitaan satokauden ulkopuolella kasvattamiseen. Oikeaan aikaan syödyissä kasviksissa 

on tallella parhaat ominaisuudet tallella. Ne ovat mehukkaita ja värikkäitä. Kasvikset  

ovat myös tuoreita, kun niitä ei ole tarvinnut varastoida tai kuljettaa pitkiä matkoja.  
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Sesonkiruokaa syömällä, tutuksi tulee paljon uusia kasveja ja tuotteita. Sesonkia seuraa-

malla tulee paljon tietoisemmaksi terveellisen ruuan syömisestä  

ja ruuan arvostamisesta. 

(Satokausikalenteri 2018) 

 

 

 

 

Sesongin raaka-aineet keväällä 

 

Keväällä ensimmäiset kotimaiset raaka-aineet alkavat kasvamaan jo huhtikuussa, heti lu-

mien sulaessa. Huhtikuussa on mahdollista saada korvasieniä, nokkosta, vihanneskrassia 

ja voikukkia (Satokausikalenteri, 2018, huhtikuu). Kokemukseni perusteella kaikki kyseiset 

raaka-aineet ovat sellaisia tuotteita, joita käytetään myös ravintoloissa runsaasti.  

 

Toukokuussa kevät on jo huomattavasti pidemmällä ja kotimaisia raaka-aineita alkaa olla 

runsaammin saatavilla. Tällöin alkaa kypsyä retiisi, valkokaali, keräkaali, punasipuli, ruo-

hosipuli, keltasipuli, tomaatti, kurkku ja raparperi (Satokausikalenteri, 2018, toukokuu). 

 

 

 

 

Sesongin raaka-aineet kesällä 

 

Kesä on kotimaisten raaka-aineiden rikkauden aikaa, ja tällöin on mahdollisuus saada eni-

ten tuoreita raaka-aineita Suomesta. Kesäkuussa voimme nauttia naurista, varhaisperu-

naa, porkkanaa, retikkaa, munakoisoa, kukkakaalia, kyssäkaalia, kiinankaalia, lehtikaalia, 

parsakaalia, punakaalia, vuonankaalia, keräkaalia, suippopaprikaa, hernettä, tilliä, ruco-

laa, parsaa, avomaankurkkua, mangoldia ja kanttarellia (Satokausikalenteri, 2018, kesä-

kuu).  

 

Heinäkuussa alkaa todellinen raaka-aineiden kypsyminen ja tarjonta. Marjoista alkaa saa-

maan ahomansikkaa, juolukkaa, kirsikkaa, mansikkaa, mesimarjaa, mustaherukkaa, mus-

tikkaa, punaherukkaa, saskatoonia ja vadelmaa. Myös salaateissa syntyy lisää valikoi-

maa, kun saatavilla on romanescoa, ja salaattifenkolia. Sienten aika alkaa olemaan käsillä 

myös heinäkuussa. Kasvua alkaa tekemään mm. erilaiset haperot ja tatit. Kauden tuotteita 

heinäkuussa on myös; vahapapu, vihreä papu, paprika, kesäkurpitsa, persilja, valkosipuli, 

lanttu, juuriselleri, endiivit ja chili (Satokausikalenteri, 2018, heinäkuu). 
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Elokuussa on saatavilla vielä suuri valikoima kotimaisia sesongin tuotteita. Heinäkuun 

tuotteiden lisäksi tarjolla on; luumuja, omenoita, päärynää, vesimelonia, maa-artisokkaa, 

karviaisia, herkkusieniä, lehtiselleriä, latva-artisokkaa, pinaattia, juuriselleriä ja maissia 

(Satokausikalenteri, 2018, elokuu).   

 

 

 

 

 

Sesongin raaka-aineet syksyllä 

 

Syksy on hyvää sadonkorjuu aikaa aina joulukuun alkuun asti, riippuen talven tulosta ja 

pakkasten saapumisesta.  

 

Syyskuussa parhaimmillaan ovat: porkkana, parsakaali, suippokaali, paprika, salottisipuli, 

ruusunmarjat, maa- artisokka, piparjuuri, punajuuri, latva-artisokka, kurpitsat, härkäpapu 

ja tatit. (Satokausikalenteri 2018 syyskuu.) 

Syyskuun alussa alkaa sorsan metsästyskausi ja syyskuun lopulla hirvenmetsästys. (Ylö-

järven uutiset 2018). Syyskuun vesistä nousee hyvin ahventa, joki- ja täplärapuja, kampe-

laa ja haukea. 

 

Lokakuussa on tarjolla kotimaisista sesonkikasviksista sekä vihanneksista omena, pää-

rynä, palsternakka, valkojuuri, lehtikaali, karpalo, tyrnimarja, kurpitsa, juureksia, kukkakaa-

lit ja sipulit. 

Lokakuussa saa metsästää peltopyytä ja fasaania. (Kartanon riista 2018) 

Lokakuun vesistä nousee hyvin ahventa, haukea ja kampelaa. (Satokausikalenteri 2018) 

 

Marraskuussa on tarjolla kotimaisista sesongin tuotteista mustakaali, pihlajanmarja, mus-

tajuuri, sokerijuurikas, kaurajuuri, punakaali ja vuonankaali, 

Marraskuussa metsästetään myös peltopyytä ja fasaania. Marraskuun vesistä nousee hy-

vin haukea, kuhaa ja siikaa. (Satokausikalenteri 2018) 

 

 

 

Sesongin raaka-aineet talvella 
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Joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuu eivät tarjoa omasta maastamme paljoa syötävää. Tal-

ven aikana on hyvä käyttää kotimaisia varastokasviksia, joita ovat: puna- ja keltajuuri, 

lanttu, peruna, maa-artisokka, nauris, kaalit ja sipulit.  

Talvikuukausina käytetään paljon edellisen satokauden säilöttyjä tuotteita marjoista ja sie-

nistä. (Satokausikalenteri 2018) 

 

Talvella on saatavilla myös kotimaisia kaloja, mitä pyydetään pilkkimällä. Mateen sesongit 

määräytyvät kalan elintapojen mukaan. Pohjien kalana sitä on vaikea tavoittaa ympärivuo-

den. Made saapuu syvänteistä matalampiin vesiin keväällä särkikalojen kudulle syönnök-

selle ja syksyllä saalistamaan matalahkoille järven penkoille. Ylivoimaisin mateen pyynti-

aika kaupallisesti kuin kotitarve kalastajilla on mateen kutu aika tammi-, helmikuu jolloin 

kala saapuu mataliin hiekkapohjaisiin lahtiin. Mateen kaupallinen merkitys on Suomessa 

pieni, sillä kysyntä sijoittuu lähinnä perinteiselle madesoppa ajalle tammi-, helmikuussa 

mateen kudun aikana. Virheellisesti luullaan, että muina kuin kutu aikana pyydetyt mateet 

maistuvat mudalta, joka osaltaan vaikuttaa ihmisten tottumuksiin mateesta. kevät sekä 

syys sesonki jäävät hyödyntämättä hyvin pienen kysynnän vuoksi (Katajala 22.11.2018.) 
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3 Keittokirjan toteutus 

 

 

3.1 Kirjan teon aloitus 

Opinnäytetyön aihe on keittokirja ja kirjan teemana on sesongin neljä vuoden aikaa.  Ai-

heeseen päädyttiin miettimällä sitä, kuinka vähän sesongin raaka-aineita Suomessakin 

hyödynnetään. Kesäisin metsämme ovat marjojen runsauden peitossa ja syksyisin metsät 

ovat pullollaan sieniä. Kevään ja syksyn välillä maanviljelijät kasvattavat runsaasti erilaisia 

kasviksia ja juureksia, joiden sesonkiaika vaihtelee.  Sesongin juuresten ja kasvisten käyt-

täminen on kannattavaa taloudellisesti ja niiden käyttäminen sopii kaikille rahatilanteesta 

huolimatta, ja sesongin aikana syödyissä kasviksissa, hedelmissä ja juureksissa on par-

haat ravintoaineet tallella. Ruoan laitto, kuten muukin tärkeä harrastus/työ täytyy hoitaa 

rakkaudesta lajiin, niin meilläkin jokaiseen reseptiin kuuluu ripaus rakkautta.  

 

Tällä keittokirjalla tuomme kaikille tietoisuuteen sesongin tuotteita, jotka ovat hyviä ja mo-

nikäyttöisiä. Nykypäivänä ihmiset ovat tuotetietoisempia ja kuluttajat vaativat niin ravinto-

loilta kuin kaupoilta kotimaisia ja sesongin raaka-aineita. Nykyisin kun maahantuonti on 

kasvanut valtavasti, ihmiset ovat alkaneet arvostamaan entistä enemmän kotimaisia tuot-

teita.  Paras tapa käyttää kotimaisia tuotteita onkin ostaa niitä sesongin aikana. (Talous 

elämä 2015) 

 

Aluksi selvitimme webropol kyselyn avulla ihmisten tuntemusta sesongin raaka-aineisiin. 

Kyselyn jaoimme Facebookissa omilla seinillämme ja tämän kautta kyselyyn vastasi kai-

ken kaikkiaan 129 henkilöä. Tämän myötä saamme kohtalaisen hyvän kuvan ihmisten tie-

toisuudesta sesongin raaka-aineista. Kysely oli auki yhden viikon ajan kesäkuussa. 

 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa valmistimme webropol kyselyn. Kyselyssä selvitimme 

kuinka tietoisia ihmiset ovat sesongin raaka-aineista seuraavanlaisilla kysymyksillä: 

1. Onko sinulla kiinnostusta käyttää ruoanvalmistuksessa sesongin tuotteita? (Kuvio 1) 

2. Keräätkö tai kasvatatko itse satokauden tuotteita? (Kuvio 2) 

3. Vaikuttaako vallitseva sesonki valinnoissasi ruokakaupassa? (Kuvio 3) 



 

 

12 

4. Käytätkö ruuanlaitossa sesongissa olevia raaka-aineita? (Kuvio 4) 

5. Tunnetko eri raaka-aineiden sesonki kausia? (Kuvio 5) 

6. Haluaisitko tietää enemmän sesongin raaka-aineista? (Kuvio 6) 

7. Millaista tietoa haluaisit saada sesongin raaka-aineista? Esim: Reseptejä, käyttötarkoi-

tuksia, satokauden aikoja? 

 

 

 

 

 

Ensimmäisestä kuviosta näemme, kuinka ihmiset ovat kiinnostuneet käyttämään sesongin 

tuotteita. Eniten vastauksia tuli vastausvaihtoehtoon melko paljon, sekä kohtaan paljon. 

Tietoisuus sesongin raaka-aineista on siis hyvinkin tarpeellista. (Kuvio 1) 

 

 

Kuvio 1 Sesongin kiinnostus ruuanlaitossa 
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Onko sinulla kiinnostusta käyttää ruuanvalmistuksessa 
sesongin tuotteita?
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Kuvio 2 Kerääkö tai kasvattaako ihmiset itse satokauden tuotteita 

 

Kyselyssä vastaukset painottuvat pääsääntöisesti puolelle, jossa vastaajat eivät kasvata 

tai kerää itse satokauden tuotteita. Kertomissamme satokausissa on otettu esille sienet ja 

marjat, joista on helppo lähteä liikkeelle itse keräämään satokauden tuotteita. (Kuvio 2) 

 

 

 

 

Kuvio 3 Vaikuttaako sesonki valinnoissa ruokakaupoissa 
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Vastauksista selviää, että satokausi vaikuttaa ihmisten valintoihin jonkin verran ja melko 

paljon. Lisääntyvä kiinnostus sesonkeja kohtaan parantaa myös kauppojen raaka-aine va-

likoimaa. (Kuvio 3) 
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Käytätkö ruuanlaitossa sesongissa olevia raaka-aineita?

 

 Kuvio 4 sesongin raaka-aineet ruoanlaitossa 

 

Kuvan kaksi taulukossa tuomme esiin, kuinka paljon ihmiset käyttävät ruoanlaitossa kau-

den raaka-aineita ja selvisi, että yleisin vastaus on jonkin verran. Kun vertaamme edelli-

seen kysymys kohtaan ihmiset ovat kiinnostuneet valmistamaan sesongin tuotteita, mutta 

jostain syystä niitä käytetään vähemmän kuin ollaan kiinnostuneita. (Kuvio 4) 
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Kuvio 5 sesonki kausien tuntemus 

 

Kuviossa tuomme esiin ihmisten tuntemusta sesongin raaka-aineista. Tässä kohdassakin 

eniten vastauksia tuli kohtaan jonkin verran. Melko vähän sai myös enemmän vastauksia, 

kuin paljon. Tästä voimme päätellä, että ainakin osa syy miksi sesongin tuotteita ei käy-

tetä tarpeeksi, on ettei tunneta tarpeeksi hyvin, mikä raaka-aine on milloinkin sesongissa. 

(Kuvio 5) 

 

 

 

 

Kuvio 6 Ihmisten halu oppia sesongin raaka-aineita 
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Kuviossa esitämme ihmisten halukkuutta tietää enemmän sesongin raaka-aineista. Tulos-

ten perusteella ihmisillä on halu oppia tuntemaan sesongin tuotteita entistä enemmän. 

(Kuvio 6) 

 

 

Viimeisessä eli kysymyksessä seitsemän kysyimme avoimella kysymyksellä, millaista tie-

toa haluaisit saada sesongista ja käytöstä? Tähän avoimeen kysymykseen vastasi 81 

henkilöä. Vastauksia purkaessa tuli selvästi esille ihmisten halu saada lisätietoa sesonkia 

hyödyntävistä resepteistä. 52 vastaajaa 81:stä toivoi saavansa lisää reseptejä sesongin 

tuotteista. Useampi vastaaja oli myös halukas saamaan lisätietoja satokauden ajoista ja 

tuotteista. 

Tuloksista päättelemme että, ihmiset ovat selkeästi kiinnostuneita sesongin raaka-aineista 

ja niiden käyttämisestä. Sesongin tuotteita käytetään jonkin verran, mutta tietoa niistä ei 

ole tarpeeksi, vaikka halua käyttää enemmänkin on selvästi olemassa. Reseptien osalta 

teemme tässä työssä jokaisesta vuodenajasta neljä sesonkiin liittyvää reseptiä. 

 

3.2 Suunnittelu 

Tavoitteena on suunnitella keittokirja, jossa on ohjeita neljän vuodenajan mukaan. Pereh-

dymme pääasiassa kotimaisiin raaka-aineisiin ja niiden sesonki ajankohtiin. Jokaisesta 

vuodenajasta kirjoitamme neljä omaa reseptiämme, jotka olemme kehittäneet satokausien 

mukaan. Suunnittelussa käytimme apuna internetiä, kirjallisuutta, kyselyä ja satokausika-

lenteria. 

Kohderyhmä keittokirjalle on kaiken ikäiset ja kaiken tasoiset kotikokit. Kirja on kohden-

nettu etenkin sellaisille henkilöille, kenellä on vähäinen tietämys sesongintuotteista. Keitto 

kirjan ohjeet ovat yksinkertaisia, jotta kirjasta olisi hyötyä mahdollisimman suurelle koh-

deyleisölle. Kirjan reseptit ovat suunniteltu neljälle henkilölle. 

 

Reseptit ja ruoka-aineet on valittu pitkälti kotimaisten tuotteiden pohjalta, jotka ovat esi-

merkiksi todella halpoja raaka-aineita sesongin aikana. Reseptien ja niihin valittujen 

raaka-aineiden valintaan on myös vaikuttanut se, että on paljon tuotteita mitä ei tunneta 

hyvin eikä tiedetä mitä siitä voi valmistaa. Vuonna 2018 elokuussa maaseudun tulevai-

suus kirjoitti, siitä kuinka maanviljelijät ovat jättäneet kukkakaaleja mätänemään maahan, 

koska sitä ei ole kannattanut kerätä niin alhaisen hinnan takia. (Maaseudun tulevaisuus 

2018) 
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Tämän takia olisi hienoa, jos panostettaisiin satokauden tuotteisiin ja näin ollen satokau-

den tuotteet tulisi hyödynnettyä. Kukkakaalikin on erittäin monipuolinen raaka-aine, mistä 

on mahdollisuus valmistaa vaikka mitä ruokalajeja. Näin ollen kukkakaalikin oli selkeä va-

linta keittokirjaan.  

 

 

3.3 Kehitetyt tuotteet 

3.3.1 Kevät 

Keväällä ensimmäiset kotimaiset raaka-aineet alkavat kasvamaan jo huhtikuussa, heti lu-

men sulaessa. Huhtikuussa on mahdollista saada korvasieniä, nokkosta, vihanneskrassia 

ja voikukkia (Satokausikalenteri, 2018, huhtikuu). Kokemukseni perusteella kaikki kyseiset 

raaka-aineet ovat sellaisia tuotteita, joita käytetään myös ravintoloissa runsaasti.  

 

Toukokuussa kevät on jo huomattavasti pidemmällä ja kotimaisia raaka-aineita alkaa olla 

runsaammin saatavilla. Tällöin alkaa kypsyä retiisi, valkokaali, keräkaali, punasipuli, ruo-

hosipuli, keltasipuli, tomaatti, kurkku, parsa ja raparperi (Satokausikalenteri 2018) 

 

Parsaa ja sitruuna aiolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3 parsa 

 

Parsa valikoitui resepteihin sen takia, koska se on kevään paras tuote mielestäni. Parsa 

on ollut jo pitkään siinä asemassa ravintola markkinoilla, että sille on järjestetty omat vii-

kot. 
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Parsa on loistava alkuruoka ja siksi annos on alkuruokakokoinen malliksi. 

 

 

Sesongin raaka-aineet: Parsa 

 

Parsaa ja Sitruuna aiolia (kuva 3) 

 

1 Nippu Parsaa 

1 Kpl Sitruunaa 

100g Voita 

1rkl Suolaa 

 

Kuori parsat ja poista niistä puinen pää. Laita pannulle voita sulamaan ja kun pannu on 

kuuma laita parsat paistumaan voin sekaan. Ripottele suola parsojen päälle pannulle ja 

raasta sitruunan kuorta parsojen päälle (niin ettei tule sitruunan kuoren valkoista osaa). 

Paista noin 2,5 minuuttia molemmilta puolin riippuen parsan koosta.  

 

Sitruuna aioli  

 

3dl Rypsiöljyä 

3kpl Keltuaisia 

1tl Dijonsinappia 

1kpl Sitruunan mehu (parsoilta jäänyt kuorittu sitruuna) 

 

Sekoita keltuaiset ja sinappi pyöreäpohjaiseen kulhoon. 

Kaada öljy ohuena nauhana keltuaisten joukkoon koko ajan samalla vatkaten. 

Mausta majoneesi sitruunamehulla ja suolalla ja tarjoile voissa paistettujen parsojen kera.  

 

Tillikurkku 

 

Tillikurkut ovat lapsuudenmuisto, joita ukkini valmisti aina tuoreista kurkuista. Miten voi-

kaan saada kurkkuun makua pienillä asioilla. Helppo ja nopea lisäke ruoalle, joka antaa 

raikkautta esimerkiksi rasvaisille ruoille. Kurkkuihin lisäsin etikkaa hieman ensimmäisen 

testi kerran jälkeen, jolloin saatiin tarpeeksi happoa kurkkuihin. 

 

Sesongin raaka-aineet: Kurkku, tilli 

 

Tillikurkku 
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1kpl Tuore kurkku 

0,5dl valkoviinietikka 

2rkl sokeria 

1rkl hienonnettu tilli 

1tl suola 

 

Viipaloi kurkku ohuiksi viipaleiksi ja laita ne kannelliseen astiaan. Lisää joukkoon valkovii-

nietikka, sokeri, hienonnettu tilli ja suola. Laita kansi päälle ja ravista voimakkaasti niin, 

että kaikki kulhossa on sekaisin. Anna maustua noin yksi tunti kulhossa ennen tarjoilua.  

 

Tomaatti-kevätsipulisalsa 

 

Salsa on raikas lisuke esimerkiksi grillatulle lihalle. Itse tykkään käyttää salsaa lisäkkeenä 

hyvin monen tuotteen kanssa. Salsaa testasin noin kolme kertaa eri määrällä chiliä, kun-

nes se asettui kohdalleen. Chiliä kyseisessä määrässä on sen verran paljon, ettei se ai-

van herkemmille sovi. Koska mielestäni salsassa kuuluu olla potkua. Toki chilin määrää 

säätelemällä saa itselleen mieluisan tulisuus asteen.  

 

Sesongin raaka-aineet: Tomaatti, kevätsipuli 

 

Tomaatti-kevätsipulisalsa 

 

3kpl Tuore tomaattia 

1dl Hienonnettua kevätsipulinvartta 

1kpl Punainen mieto chili 

½ kpl Lime  

1kpl Valkosipulin kynsi 

1rkl Hienonnettu Korianteri 

1tl Suola 

1,5tl Sokeri  

 

Huuhdo tomaatit ja kuutioi ne pieniksi kuutioiksi kulhoon (poista kanta tomaatista). Hie-

nonna sekaan korianteria, sipulin vartta ja chilihienoksi kuutioksi. Hienonna valkosipuli se-

kaan ja purista puolikas limen mehu joukkoon. Lisää lopuksi suola ja sokeri. 

 

 

Marinoituja voikukannuppuja 
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Voikukan nuput ovat itselleni vähän käytetty raaka-aine, joten oli mukava tutustua siihen. 

Ja mielestäni parhaiten se sopi pikkelöitynä. Pikkeliliemi on ohjeella, jota olen käyttänyt jo 

monta vuotta.  

 

Sesongin raaka-aineet: Voikukka  

 

Marinoituja voikukannuppuja 

 

 

1dl  Voikukannuppuja 

0,5dl Valkoviinietikkaa 

1dl Sokeria 

1,5dl Vettä 

 

Laita kattilaan valkoviinietikka, sokeri ja vesi. Kiehauta ja anna jäähtyä. Lisää jäähtynee-

seen liemeen voikukannuput ja anna maustua yön yli. Tarjoile esimerkiksi raikkaan salaa-

tin seassa. 

 

 

 

3.3.2 Kesä  

Kesä on kotimaisten raaka-aineiden rikkauden aikaa, ja tällöin on mahdollisuus saada eni-

ten tuoreita raaka-aineita Suomesta. Kesäkuussa voimme nauttia naurista, varhaisperu-

naa, porkkanaa, retikkaa, munakoisoa, kukkakaalia, kyssäkaalia, kiinankaalia, lehtikaalia, 

parsakaalia, punakaalia, vuonankaalia, keräkaalia, suippopaprikaa, hernettä, tilliä, ruco-

laa, parsaa, avomaankurkkua, mangoldia ja kanttarellia (Satokausikalenteri, 2018, kesä-

kuu).  

 

Heinäkuussa alkaa todellinen raaka-aineiden kypsyminen ja tarjonta. Marjoista alkaa saa-

maan ahomansikkaa, juolukkaa, kirsikkaa, mansikkaa, mesimarjaa, mustaherukkaa, mus-

tikkaa, punaherukkaa, saskatoonia ja vadelmaa. Myös salaateissa syntyy lisää valikoi-

maa, kun saatavilla on romanescoa, ja salaattifenkolia. Sienten aika alkaa olemaan käsillä 

myös heinäkuussa. Kasvua alkaa tekemään mm. erilaiset haperot ja tatit. Kauden tuotteita 

heinäkuussa on myös; vahapapu, vihreä papu, paprika, kesäkurpitsa, persilja, valkosipuli, 

lanttu, juuriselleri, endiivit ja chili (Satokausikalenteri, 2018, heinäkuu). 
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Elokuussa on saatavilla vielä suuri valikoima kotimaisia sesongin tuotteita. Heinäkuun 

tuotteiden lisäksi tarjolla on; luumuja, omenoita, päärynää, vesimelonia, maa-artisokkaa, 

karviaisia, herkkusieniä, lehtiselleriä, latva-artisokkaa, pinaattia, juuriselleriä, kukkakaalia 

ja maissia (Satokausikalenteri, 2018, elokuu).   

 

Paahdettu kukkakaali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 kukkakaali 

 

 

 

 

Ylhäällä kuvassa paahdettu kukkakaali. Kukkakaalin paahtamisen jälkeen, kukkakaali saa 

kauniin värin lisäksi runsaan maun. Paahtoisuus antaa pähkinäisen maun. Kukkakaalin 

voi vaikka siivuttaa tarjolle valmiiksi vadille ja asetella esimerkiksi lohipalat kukkakaalisii-

vujen päälle.  

 

Vinkki: Paahdetusta kukkakaalista saa myös mainion sosekeiton. Laitat kasvisliemen 

(kasvisliemen määrä, niin että perunat peittyvät) sekaan kiehumaan kolme keskikokoista 

perunaa ja kun perunat ovat lähes kypsät lisäät lopuksi sekaan paahdetun kukkakaalin 
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(1kpl). Kun perunat ja paahdettu kukkakaali on pehmeitä poraa ne sauvasekoittimella ja 

lisää tasaiseen keittoon luraus kermaa. 

 

 

Sesongin raaka-aineet: Kukkakaali 

 

Paahdettu kukkakaali (kuva 4) 

 

1kpl  kokonainen kukkakaali 

½tl  suolaa 

100g  voita 

 

 

Ota voi huoneen lämpöön tunti ennen valmistamista. Kuumenna uuni 250 asteeseen. 

Pese kukkakaali ja poista siitä kanta. Laita kukkakaali uunipellille leivinpaperin päälle ja 

levitä voi tasaisesti kukkakaalin pintaan. Ripottele suola kukkakaalin pintaan tasaisesti. 

Paista uunissa 20min tai kunnes kukkakaalin pinta on ottanut kauniin ruskean värin ja 

kypsynyt myös keskeltä. Tarjoile esimerkiksi paistetun kalan kanssa. 

 

 

Mustaherukkamelba ja vaniljapannacotta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5 Herukkamelbaa ja vaniljapannacottaa  

 

Pannacotta on erinomainen jälkiruoka, koska siitä saa tehtyä niin monta erilaista maku yh-

distelmää. Joko pannacotan sekaan voi sotkea makuaineita tai lisätä päälle kastike tai 

kiille. Musta herukka on hieman hapan marja, joten se sopii erinomaisesti makean ja 
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kermaisen pannacotan päälle. Pannacotta ohjetta hioessa ensin valmistin alla olevan oh-

jeen käyttäen kolmea liivatetta puolelle litralle kermaa. Maistatin tuotetta työkavereillani ja 

he olivat myös sitä mieltä, että kaksi liivatetta riittää ohjeeseen. Näin pannacottan suu tun-

tuma on paljon parempi. 

 

herukkamelba ja vaniljapannacotta. Laittaessa pannacottan lasiseen läpinäkyvään tarjoi-

luastiaan, saat kauniit värierot esille ja näin ollen saat jälkiruoasta kauniimman. Voit koris-

tella pannacotan kotimaisilla orvokeilla, joita voit kasvattaa kotona.  

 

Sesongin raaka-aineet: Mustaherukka 

 

 

Pannacotta (kuva 5) 

 

5dl Kermaa 

2kpl Liivate 

0,5dl Sokeri 

2tl Vaniljasokeri 

 

Laita liivatteet likoamaan veteen. Kiehauta kerma, sokeri ja vaniljasokeri. Lisää kiehuvaan 

kermaan liivatteet. Kun liivatteet ovat sulaneet, niin ota pois liedeltä. Jaa massa viiteen 

pieneen lasiin tai annosmaljaan. Laita jääkaappiin jäähtymään. Pannacotta saa olla jää-

kaapissa useamman tunnin, joten se kannattaa tehdä valmiiksi edellisenä päivänä ennen 

tarjoilua. Laita jäähtynyt mustaherukka kastike pannacotan päälle juuri ennen tarjoilua.  

 

 

 

Mustaherukkakastike (kuva 5) 

 

1dl Mustaherukoita 

1dl Sokeria 

0.5dl Vettä 

 

Kiehauta ainekset ja poraa tämän jälkeen sauvasekoittimella tasaiseksi. Siivilöi kastike ja 

laita jäähtymään.  

 

Kantarellikeitto 
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Kuva 6. Kantarellikeitto 

 

Sienet kuuluvat lempi raaka-aineisiini, joten valinta oli helppo. Kanttarelli on sienien mie-

doimmasta päästä makunsa suhteen, joten siitä on helppo lähteä aloittamaan myös sieniä 

vierastavan ihmisen. Keittoa testattiin ensin ilman perunaa, mutta päädyin laittamaan oh-

jeeseen peruna, koska se paransi keiton suu tuntumaa. Myös valkoviinin määrää tuli sää-

deltyä pariin otteeseen, jotta saatiin hyvä happo keittoon. Valkosipuli on myös harkinnan 

alla, mutta kyllä se pitkän harkinnan jälkeen siihen lisättiin.  

 

 

Kanttarellikeiton päälle koristeeksi sopii paistetut kanttarellit ja kuvassa on vielä krassia ja 

pari tippaa oliiviöljyä. 

 

Sesongin raaka-aineet: Kantarelli, sipuli, peruna, valkosipuli, timjami 

 

 

Samettinen kanttarellikeitto (Kuva 6)  

 

400g Kanttarellia 

1kpl Sipuli 

2kpl valkosipulinkynsi 
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2kpl timjamin oksaa 

100g Perunaa 

2dl Kermaa 

1rkl Suolaa 

50g Voi 

4dl Kasvisliemi (suolaton) 

1dl  Valkoviini 

 

Hienonna sipuli ja valkosipuli sekä timjami.  Kuutioi perunat ja hienonna kanttarellit. Laita 

kaikki käsitellyt raaka-aineet kattilaan voin kanssa ja kuullotta ne. Tämän jälkeen lisää kat-

tilaan valkoviini ja anna sen kiehahtaa, jonka jälkeen päälle kaadetaan kasvisliemi. Anna 

kiehua niin että raaka-aineet ovat pehmentyneet. Lisää kerma ja suola. Laita keitto blen-

deriin ja soseuta.  

 

Vinkki: Jätä pienimmät kanttarellit sivuun ja koristella niillä keitto annoksen. Paistat pienet 

kanttarellit pannulla voissa ja laitat keiton päälle koristeeksi.  

 

 

Grillattu munakoiso 

 

Munakoiso ilman mitenkään käsiteltynä on kitkerän makuinen ja sitkeä. Mutta kypsennet-

tynä ja käsiteltynä aivan mahtavan täyteläinen ja maukas vihannes. Ensimmäisessä re-

septin testauksessa käytin liikaa suolaa jolloin munakoiso oli aivan liian suolainen. Suolaa 

vähentämällä maku tasaantui. Testasin myös paistaa munakoison grillissä ulkona ja keitti-

össä paistinpannulla, niin paistinpannulla saatiin hyvä lopputulos, mutta grillissä tuli paljon 

täyteläisempi ja hyvä grillattu maku.  

 

Sesongin raaka-aineet: Munakoiso, valkosipuli. 

 

Grillattu munakoiso 

 

1kpl Munakoiso   

1kpl Valkosipulin kynsi  

0,5dl Oliiviöljy 

 Suola 

 Mustapippuri 
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Leikkaa munakoiso noin 2cm siivuksi pituus suunnassa. Laita munakoiso viipaleet uuni-

pellille ja ripottele niiden päälle tasaisesti suolaa noin 2 teelusikkaa. Kun munakoisot on 

itketetty (eli munakoisosta irtoaa vettä reilusti ulos) pyyhitään pinnasta ylimääräinen suola. 

Poraa oliiviöljy ja valkosipuli tasaiseksi tahnaksi ja valele sillä jokainen munakoiso viipale. 

Sitten grillaa kuumassa grillissä molemmilta puolilta niin, että munakoisoon tulee kaunis 

ruskea grillaus pinta ja munakoison täytyy myös olla pehmeä. Tarjoa grilliruoan lisuk-

keena. 

 

 

 

3.3.3 Syksy 

Syksy on hyvää sadonkorjuu aikaa aina joulukuun alkuun asti, riippuen talven tulosta ja 

pakkasten saapumisesta.  

 

Syyskuussa parhaimmillaan ovat: porkkana, parsakaali, suippokaali, paprika, salottisipuli, 

ruusunmarjat, maa- artisokka, piparjuuri, punajuuri, latva-artisokka, kurpitsat, härkäpapu, 

ruusumarja ja tatit. (Satokausikalenteri 2018 syyskuu.) 

Syyskuun alussa alkaa sorsan metsästyskausi ja syyskuun lopulla hirvenmetsästys. (Ylö-

järven uutiset 2018). Syyskuun vesistä nousee hyvin ahventa, joki- ja täplärapuja, kampe-

laa ja haukea. 

 

Lokakuussa on tarjolla kotimaisista sesonkikasviksista sekä vihanneksista omena, pää-

rynä, palsternakka, valkojuuri, lehtikaali, karpalo, tyrnimarja, kurpitsa, juureksia, kukkakaa-

lit ja sipulit. 

Lokakuussa saa metsästää peltopyytä ja fasaania. (Kartanon riista 2018) 

Lokakuun vesistä nousee hyvin ahventa, haukea ja kampelaa. (Satokausikalenteri 2018) 

 

Marraskuussa on tarjolla kotimaisista sesongin tuotteista mustakaali, pihlajanmarja, mus-

tajuuri, sokerijuurikas, kaurajuuri, punakaali ja vuonankaali, 

Marraskuussa metsästetään myös peltopyytä ja fasaania. Marraskuun vesistä nousee hy-

vin haukea, kuhaa ja siikaa. (Satokausikalenteri 2018) 
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Puolukka graavattua siikaa 

 

Kuva 7. Puolukkagraavattua siikaa 

 

Tätä annosta on kehitetty ja varioitu monen tuotteen kanssa ja on todettu, että 

siika sopii hyvin graavaukseen maullisesti, sekä myös visuaalisesti valkoisen värinsä ansi-

osta. Puolukka antaa hyvän värin siialle ja samalla sen happo myös kypsyttää kalaa. Puo-

lukassa on myös runsaasti kuituja ja vitamiineja. 

Ensimmäisellä kerralla tehtäessä kalan pintaan laitettiin liian vähän puolukkasurvosta ja 

puolukan maku ja väri ei siirtynyt tarpeeksi kalaan. 

 

 

Sesongin raaka-aineet: Siika, puolukka 

 

Puolukka graavattua siikaa (kuva 7)  

 

500g  siikaa 

1rkl  karkeaa suolaa 

1tl  sokeria 

2dl  puolukka survosta 

 mustapippuria 
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Fileoi siika ja hiero suola, sokeri ja ripaus pippuria kalan pintaan. Soseuta puolukat sauva-

sekoittimella tasaiseksi. 

Peitä kalat puolukkasurvoksella ja aseta fileet lihapuolet vastakkain. 

Kääri kala kelmuun ja laita jääkaappiin graavautumaan yön yli. 

Raaputa ylimmääräinen puolukkasurvos pois pinnalta ja leikkaa kalasta ohuita siivuja. 

 

 

 

Kurpitsakeittoa ja lehtikaalipestoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kurpitsakeittoa ja lehtikaalipestoa 

 

kurpitsakeiton pääraaka-aineet kypsyvät sopivasti syksyksi. Lehtikaali antaa keittoon run-

saasti vitamiineja ja runsaan peston tekeminen antaa keittoon ruokaisuutta. Keittoon voi 

lisätä vähän chiliä lämmittämään syysiltoja. 

Lehtikaalien paahtaminen osoittautui todella tarkaksi työvaiheeksi. Täydellisen lopputulok-

sen saavuttaminen vaati matalamman lämmön 140c astetta ja 15 minuutin ajan. 

 

Sesongin raaka- aineet: Myskikurpitsa, sipuli, lehtikaali, valkosipuli 

 

Kurpitsakeitto ja lehtikaalipesto (kuva 8.) 
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1kg  myskikurpitsaa 

110g  sipulia 

20g  voita 

5dl  kasvislientä 

1tl  suolaa 

½ tl  pippuria 

2dl  kermaa 

100g  tuorejuustoa 

 

Kuori kurpitsa ja poista siitä siemenet. 

Leikkaa sipuli ja kurpitsa kuutioiksi ja kuullota voin kanssa kattilassa. 

Lisää kasvisliemi, suola ja pippuri ja keitä hiljalleen 15 minuuttia. 

soseuta keitto, lisää kerma ja tuorejuusto ja kiehauta. 

 

Lisää keiton päälle tarjoiluvaiheessa lehtikaalipestoa. 

 

Lehtikaalipesto 

 

100g  lehtikaalia 

1dl  kurpitsansiemeniä 

1kpl  valkosipulinkynsi 

100g  parmesaania 

1.1/2 dl  oliiviöljyä 

ripaus suolaa ja pippuria 

 

Huuhtele lehtikaalit ja paahda lehtikaalit ja kurpitsansiemenet 15min ja 140c 

Laita lehtikaali, kurpitsansiemenet, valkosipuli, parmesaani ja oliiviöljy tehosekoittimeen 

aja sekaisin ja mausta suolalla ja pippurilla. 

 

 

Ruusunmarja hillo 

Ruusunmarjat kannattaa poimia hieman syrjäisemmältä seudulta, kaupungissa on paljon 

saasteita, jotka saattavat jäädä marjoihin. 

Ensimmäisellä kerralla hilloa valmistaessa sokerin määrä oli liian alhainen ja hillo maistui 

hieman karvaalle. 

 

 

Sesongin raaka-aineet: Ruusunmarja 
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Ruusunmarjahillo 

2l  ruusunmarjoja 

5dl  vettä 

½ kpl  sitruunaa 

2dl  hillosokeria 

 

Poista ruusunmarjoista kannat. Laita keittymään vesi, sokeri ja ruusunmarjat. Keitä hiljal-

leen noin 20 minuuttia. Lisää sitruunanmehu ja siivilöi sose. Laita hillo puhtaisiin purkkei-

hin, anna jäähtyä hyvin ja säilytä suljettuna viileässä. 

 

 

Karpalosuolakaramelli 

 

Suolakaramelliin sopivat karpaloiden sijasta hyvin myös puolukat ja mustikat. 

Suolakaramelli sopii lämpimänä hyvin leivonnaisten ja jäätelön seuraksi. 

 

Sesongin raaka-aineet: Karpalo 

 

100g  sokeria 

4rkl  voita 

1dl  kermaa 

1tl  hyvää isokiteistä suolaa 

1dl  karpaloita 

 

Sulata sokeri kattilassa, kun sokeri on saanut paahteisen värin lisää joukkoon voi ja 

kerma. keitä kunnes massa on muuttunut paksummaksi ja karamellimaiseksi. Lisää kar-

palot ja suola joukkoon ja kaada karamelli leivinpaperinpäälle pellille ja anna jäähtyä 

 

3.3.4 Talvi 

 

Joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuu eivät tarjoa omasta maastamme paljoa syötävää. Tal-

ven aikana on hyvä käyttää kotimaisia varastokasviksia, joita ovat: puna- ja keltajuuri, 

lanttu, peruna, porkkana, kurpitsa, maa-artisokka, selleri, nauris, kaalit ja sipulit.  

Talvikuukausina käytetään paljon edellisen satokauden säilöttyjä tuotteita marjoista ja sie-

nistä. (Satokausikalenteri 2018) 
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Maa-artisokkakeitto ja kurpitsamysliä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 9. Maa-artisokkakeittoa ja kurpitsamysliä 

 

 

Maa-artisokka on monikäyttöinen raaka-aine ja se muokkautuu moneksi. 

Samettiseen keittoon saa hyvin rapeutta ja purtavaa lisäämällä keittoon kurpitsa mysliä. 

Ensimmäisellä kerralla keittoa valmistettaessa keitosta puuttui täyteläistä makua. 

Maistelun ja mietinnän jälkeen artisokat paahdettiin erikseen ja lisättiin keittoon myöhem-

min. Näin niiden maku pysyi puhtaampana ja keittoon saatiin enemmän täyteläistä arti-

sokan makua. 

 

Sesongin raaka-aineet: Maa-artisokka, peruna, sipuli, valkosipuli, kurpitsa 

 

 

Maa-artisokkakeitto ja kurpitsamysliä 

500g Maa-artisokkaa 

100g perunaa 

100g sipulia 

2kpl valkosipulinkynsiä 

5dl kermaa 

1l kasvislientä 

 

1kpl Myskikurpitsa 

2dl Kurpitsansiemeniä 
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Kuori maa-artisokat, perunat ja sipulit.  

Paahda maa-artisokat uunissa. 

Freesaa perunat ja sipulit. Lisää kerma ja kasvisliemi ja paahdetut maa-artisokat 

Keitä kypsäksi, soseuta keitto ja mausta. 

Leikkaa myskikurpitsaa pieneksi kuutioksi ja paahda kurpitsansiementen kanssa. 

Lisää keiton päälle. 

 

 

Kalakeitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Kalakeitto 

 

Perinteiseen kalakeittoon saa lisää mielekkyyttä tekemällä siitä aromaattisemman tomaa-

tin ja mausteiden avulla. Myös simpukat talvella tuovat keittoon uutta ilmettä. 

 

Sesongin raaka-aineet: porkkana, fenkoli, palsternakka, sipuli, hauki 

 

Kalakeitto (Kuva 10) 

 

200g porkkana 

100g fenkoli 

100g palsternakka 

100g sipuli 

2dl tomaatipyre 

200g valkoista kalaa esim: hauki, siika 
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2dl valkoviini 

2l kalalientä 

suolaa, pippuria 

 

Kuori ja pilko kaikki juurekset samansuuruisiksi. 

Freesaa tomaattipyre oliiviöljyssä kattilassa. 

Lisää juurekset, valkoviini ja kalaliemi. 

Keitä kunnes juurekset ovat kypsiä. 

Lisää kala lopuksi, kiehauta ja mausta. 

 

Suolapaahdettua selleriä ja sipulia 

Kuva 11. Suolapaahdettua selleriä ja sipulia 

 

Tavallisen tuntuisesta juuriselleristä saa mielenkiintoisen paahtamalla sen suolapedillä  

ja keittämällä sen kaveriksi tumman sipuliliemen. Linsseistä ja hasselpähkinöistä saa kas-

visannokseen sopivasti proteiinia ja purutuntumaa. 

 

Sesongin raaka-aineet: selleri, sipuli, porkkana, purjo 

 

Suolapaahdettua selleriä ja sipulia 
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1kpl  iso juuriselleri 

Merisuolaa 

 

Laita uunivuuan pohjalle merisuolaa ja aseta pesty selleri sen päälle. 

Kypsennä uunissa 175c astetta noin 2 tuntia. 

Leikkaa kypsä ja vähän jäähtynyt selleri kahtia veitsellä.  

Revi puolikkaasta selleristä sopivankokoisia ja erinlaisia paloja irti. 

 

Sipuliliemi: 

200g sipulia 

2kpl valkosipulin kynsiä 

100g porkkanaa 

100g purjoa 

Timjamia 

Tummaa balsamicoa 

vettä 

 

Kuori ja pese purjo ja porkkana. 

Leikkaa purjo, porkkana ja sipuli kuutioiksi ja laita kattilaan. 

Lisää yrtit, mausteet ja muut aineet. 

Lisää vettä niin, että aineet peittyvät ja keitä hiljalleen 2 tuntia. 

Siivilöi liemi 

Leikkaa yksi sipuli puoliksi ja lisää siivilöityyn liemeen. Keitä sipulia 15 minuuttia ja kuori 

sipulista kerrokset erilleen. 
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4 Kehitysehdotukset ja pohdinta 

4.1 Sesongin raaka-aineiden tietoisuuden lisääminen ja vuodenaikojen hyödyntä-

minen 

Sesongin raaka-aineiden tietoisuuden lisääminen on tärkeää ja ihmisillä on kiinnostusta 

tietää enemmän sesongeista. Tämä selvisi teettämällämme kyselyllä. Raaka-aineet ovat 

tulleet ihmisille enemmän tutuiksi, kun kaupat ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa ja te-

kevät omia reseptejään tuotteista. Sesonki tuotteiden tietoisuutta lisää myös nimekkäät 

ravintolat ja kokit, jotka tekevät ja arvostavat yhä enemmän lähellä tuotettua ja raaka-ai-

neita, jotka ovat juuri parhaassa olomuodossaan.  

 

Suomen kalenterivuosi on jaettu neljään eri osioon: Kevät, kesä, syksy ja talvi.  

Jokaisessa vuodenajassa on todella paljon tuotteita, joita voimme hyödyntää ruuaksi ja 

hyödykkeiksi. Säilöminen mahdollistaa myös eri kausien sadon käyttämisen ympäri vuo-

den. Ideana on että, kerätään raaka-aineet silloin kuin ne ovat parhaimmillaan ja säilötään 

ne niin, että pystyvät mahdollisimman hyvänä käyttää ympäri vuoden. Erilaisia säilömis-

muotoja ovat esimerkiksi: Hilloaminen, mehustaminen, kuivaaminen, pikkelöinti, pakasta-

minen. 

 

Ravintolat hyödyntävät tänä päivänä erilaisilla teema viikoilla. Mainostetaan sesongin 

raaka-aineita. Ravintoloiden ruokalista vaihto on pääosin 4 kertaa vuodessa, jotta saa-

daan sesongin mukainen kierto. Myös kaupat ovat ottaneet tästä asiasta hyötyä. Mainos-

tetaan kaupoissa sesongin raaka-aineita ja annetaan vinkkejä niistä mitä voi tehdä. 

 

4.2 Keittokirjan hyöty sesongin raaka-aineiden tietoisuuteen saamiseksi 

Sesongista ja kasvisruuasta kertovia kirjoja kirjoitetaan paljon tällä hetkellä, se kertoo 

osana myös tämän hetken kiinnostuksen kasviksia, lähiruokaa ja sesongin mukaista ruo-

kaa kohtaa. Mitä enemmän kasvisruuasta ja sesongeista kirjoitetaan kirjoja, tehdään uuti-

sia ja puhutaan, sitä enemmän se tulee ihmisten tietoisuuteen ja tällä tavoin tulee osaksi 

ihmisten arkea ja normaali käyttäytymistä. Tulevaisuudessa ihmiset eivät välttämättä tule 

ajattelemaan enää näin paljoa kasvisruokaa erilaisena ruokavaliona vaan siitä tulee osa 

arkipäiväistä ruokaamme ja käyttäytymistämme. Tämän tyyppisten keittokirjojen avulla 

saadaan annettua vinkkejä ihmisille, mitä raaka-aineista saa tehtyä monipuolisesti. Monet 

kotikokit ovat arkoja valmistamaan tutuistakin raaka-aineista ruokaa, joka selkeni kyse-

lyssä minkä teimme. Tekemällä keittokirjoja sesongin raaka-aineista, saadaan ihmiset val-

mistamaan eri ruokalajeja samastakin raaka-aineesta. Keittokirjasta käy myös ilmi, kuinka 
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esimerkiksi kotimaisia kaloja on hyvä käyttää ja valmistaa niistä erilaisia tuotteita. Tämä 

on myös ekologisen ajattelun kannalta hyvä asia. Ei tarvitse käyttää norjassa pyydettyä 

lohta, joka on pakattu kiinassa. Vaan voidaan käyttää kotimaisista järvistä tuotua lähiruo-

kaa suoraan kaupan tiskiltä, tai mikä parempi kuin itse pyydettynä ja siitä ruokaa valmis-

taen. 

 

4.3 Tavoitteiden saavuttaminen 

Tutkimustyöllämme onnistuimme saamaan tietoa ihmisten suhtautumisesta sesonkiin ja 

sen tuotteisiin siitä mitä he haluaisivat tietää ja mikä ihmisiä kiinnostaa. Kysely tehtiin työn 

alkuvaiheessa ja kysymykset kyselyyn silloisen tiedon varassa, kyselyn toteuttaminen 

työn ollessa jo pidemmällä, olisimme osanneet muokata kysymyksiä tarkemmiksi ja oli-

simme saaneet vielä enemmän ja tarkempaa tietoa ihmisten kiinnostuksesta ja tiedoista 

sesonki ruokaa kohtaan. 

Kyselyn tietojen pohjalta osasimme valita resepteihin kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä 

raaka-aineita. Tavoitteena oli lisätä ihmisten tietoisuutta sesongista ja sen hyödyntämi-

sestä. Tässä kirjassa tulee hyvin esille molemmat ja siitä on hyötyä asiasta kiinnostuneille. 

Kirjan tekeminen vastasi paljolti odotuksiamme ja omat tavoitteemme täyttyivät paljolti 

oman tietotaidon kasvaessa kirjaa tehdessä. Tavoite oli lisätä omaa tietämystä sesongin 

tuotteista ja jakaa sitä muille keittokirjan myötä. Valitsemiamme raaka-aineita oli mieles-

tämme riittävästi muttei kuitenkaan liikaa.  

 

Opinnäytetyössä helpointa oli itse reseptien tekeminen, koska reseptit olivat pitkälti sellai-

sia, joita on tullut tehtyä sekä hiottua työelämässä ja muutenkin arjessa. Reseptiin valitta-

vat raaka-aineetkin löytyivät helposti omien suosikki sesongin raaka-aineiden myötä. 

Opinnäytetyön tekemistä helpotti suunnattomasti myös aivan työn alussa laadittu kysely. 

Kyselystä saatiin selville ihmisten tietämystä sesongin raaka-aineista ja mitä halutaan tie-

tää niistä lisää. Kyselyyn ja faktatietoihin pohjautuen oli helppo lähteä rakentamaan keitto-

kirjaa ja reseptejä. Tietoa löytyi hyvin, koska sesongin raaka-aineet ovat pinnalla ja niistä 

puhutaan paljon. Ihmiset ovat tietoisia nykypäivänä ruoasta ja miettivät mitä syövät. 

 

Saimme tässä työssä aikaan hyvän ja suunnitellun pohjan valmiille keittokirjalle, joka poh-

jautuu sesonkiajatteluun sekä resepteihin. Valmiin keittokirjan työstäminen olisi vaatinut 

meiltä paljon perehtymistä asioihin jotka eivät liity sesonkeihin taikka raaka-aineisiin. Jo-

ten keskityimme tässä työssä vain, tekemään pohjan josta on hyvä lähteä kasamaan ko-

konaista keittokirjaa. 
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Liitteet 

 

Liite 1 Satokaudet 

 

Talven satokasi 

 

Joulu tammi, helmi ja maaliskuu eivät tarjoa satokautena kasvatettuja kasviksia. 

Hyviä varastoituja suomalaisia kasviksia ovat sipulit, kaalit ja juurekset. 

 

Kevään satokausi 

 

Huhtikuussa alkaa kotimainen sesonki, kun ensimmäiset korvasienet nousevat 

maanpinnalle. Huhtikuun sesonkiin kuulut myös nokkonen, voikukka ja vihanneskrassi. 

 

Toukokuussa ovat samat kasvit vielä sesongissa kuin huhtikuussakin ja lisäksi on tullut 

sipulit tomaatti, kurkku ja raparperi. 

 

Kesän satokausi 

Kesän satokausi on runsain satokausista. 

Kesäkuussa maastamme nousee varhaisperunaa ja ensimmäisiä juureksia kuten 

porkkanaa. Salaatit ja kaalit ovat kesäkuun sesonki tuotteita. 

 

Heinäkuussa salaatit ja kaalit jatkavat satokauttaan, sipuleiden satokausi jatkuu ja 

marjojen kuten vadelma, mansikka, mustaherukka ja mustikka satokausi alkaa. 

Ensimmäiset tatit myös nousevat heinäkuussa. 

Elokuussa on juuresten satokausi, selleri, lanttu, keltajuuri, punajuuri, piparjuuri, porkkana,  

peruna, nauris. Omena ja luumu ovat kypsyneet myös sieniä alkaa nousta kuten tatti, 

mustatorvisieni, orakkaat ja kantarelli. 

 

Syksyn satokausi 

 

Syyskuu 

Syyskuu tarjoaa satokaudeltaan paljon samoja kasviksia kuin elokuu, mutta ainakin  

uutena ovat marjoista puolukka ja karpalo, sekä kurpitsat. 

 

Lokakuu 
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Lokakuussa satokausi alkaa hiipumaan, mutta hyvin satokaudessa ovat vielä juuret, 

keltajuuri, juuriselleri, raitajuuri, kaurajuuri, valkojuuri sekä myös sipulit ja kaalit. 

 

Marraskuu 

Marraskuussa satokaudessa ovat kurpitsat ja maa- artisokka, pihlaja. 

Marraskuussa voi nauttia jo menneen kesän varastoiduista kasviksista. 

 

Villiyrtit 

Villiyrttien satokausi painottuu kesään. Tavikuukausina saatavilla on kalliomarretta 

eli mesijuurta 

Kesäkuukausina metsämme ja peltomme ovat täynnä villiyrttejä suosituimpia niistä ovat 

nokkonen, suolaheinä, voikukka, kuusi, ketunleipä. 

 

Kalat 

Yleisimpien ruokakalojen ja äyriäisten sesongit 

Tammikuu: Hauki, kuha, made, muikku, simpukat. 

Helmikuu: Hauki, made, muikku, simpukat. 

Maaliskuu: Hauki, muikku, särki, kuore, simpukat. 

Huhtikuu: Ahven, hauki, harjus, kuha, kuore, muikku, särki. 

Toukokuu: Ahven, hauki, kuha, lohi, siika 

kesäkuu: Kuha, lahna, lohi, siika 

Heinäkuu: Kampela, lohi, siika 

Elokuu: Kampela, muikku, nahkiainen. 

Syyskuu: Ahven, harjus, lohi, muikku, siika, silakka, jokirapu, täplärapu 

Lokakuu: Ahven, harjus, lohi, muikku, siika, silakka, jokirapu, täplärapu, hauki 

Marraskuu: Hauki, kuha, muikku, siika, silakka 

Joulukuu: Hauki, kuha, simpukat. 

(Kausiruokakalenteri 2014) 
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Liite 2 Satokausikyselyn lomake  

 

 

Sesongin tuntemus 

 

  

1. Onko sinulla kiinnostusta käyttää ruoanvalmistuksessa sesongin tuot-

teita?   

  Ei  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  

  

  

  

  

2. Keräätkö tai kasvatatko itse satokauden tuotteita?   

  En  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  

  

  

  

    

  

3. Vaikuttaako vallitseva sesonki valinnoissasi ruokakau-

passa?   

  Ei  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  

  

  

  

 

  

4. Käytätkö ruuanlaitossa sesongissa olevia raaka-ai-

neita?   

  En  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  

  

  

  

  

  

5. Tunnetko eri raaka-aineiden sesonki kausia?   

  En  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  
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6. Haluaisitko tietää enemmän sesongin raaka-aineista?   

  En  
Melko vä-

hän  

Jonkin ver-

ran  

Melko pal-

jon  

Pal-

jon  
  

1                      5  

  

  

  

  

7. Millaista tietoa haluaisit saada sesongin raaka-aineista? Esim: Reseptejä, käyt-

tötarkoituksia, satokauden aikoja?   

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

  

  
 


