
 

RUOKAKURSSI 23.1.2016 (La) / RESEPTIT  
 
OLIIVISÄMPYLÄT (20 kpl) 

 
5 dl kädenlämpöistä vettä 
50 g hiivaa 
½ dl oliiviöljyä 
2 rkl siirappia 
2 tl suolaa 
100 vihreää kivetöntä oliivia 
16–17 dl vehnäjauhoja tai hiivaleipäjauhoja tai kauraryynejä 
Voiteluun vettä 

 
Liota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää öljy, siirappi, suola ja hienoksi silputut oliivit. Lisää jauhoja 
vähän kerrallaan ja vaivaa tasainen taikina. Anna taikinan kohota 45 minuuttia.  Jaa kohonnut taikina 
20 osaan ja pyörittele palloiksi. Kohota leivinpaperin päällä pellillä ½ tuntia. Paista kohonneita 
taikinapalloja 225 C-asteessa noin 10 minuuttia. Voitele sämpylät vedellä heti, kun otat ne uunista. 
 
HORIATZIKI 

Sekoittele purkilliseen (tai puoleentoista) kermaviiliä kurkku-, tomaatti- ja paprikakuutioita. Lisää 
mukaan pari hienonnettua valkosipulin kynttä ynnä silputtua purjoa. Myös herkkukurkku pikku palasina 
antaa säväystä. Mausta hivenellä suolaa, ripauksella sokeria ja tuiskauksella oreganoa. Pari tippaa 
sitruunamehua ei myöskään pahaa tee. 

Sitten vain sekaan pieni purkki kivettömiä mustia oliiveja ja niitten seuraksi ja kruunuksi paketti feta-
juustoa (oliivit ja feta ilman lientä, tietysti). 

KAALISALAATTI SITRUUNAKASTIKKEEN JA OLIIVIEN KERA (Lahano salata) 
 

Talvella kreikkalaiseen ruokapöytään kuuluu usein kaalisalaatti. Se tehdään tiiviistä, kermanvärisestä 
keräkaalista. Pohjoisemmassa ilmastossa keräkaali maistuu usein hieman puisevalta, mutta Kreikassa 
siitä saadaan varsin makeaa, epätavallista salaattia, jonka koostumus on rapea ja virkistävä. 

 
1 kaali 
12 mustaa oliivia 
oliiviöljyä 
1 sitruuna 
muutama persiljanoksa silputtuna 
suolaa 
valkosipulia maun mukaan 

 
Leikkaa kaali neljään osaan ja poista uloimmat lehdet, paksu, kova varsi ja myös kova kanta. 



Aseta kukin neljännes vuorollaan kyljelleen ja leikkaa pitkiä, hyvin kapeita viipaleita, kunnes pääset 
ytimeen asti, jonka voit heittää pois. Täydelliseen kaalisalaattiin pyrittäessä on leikattava 
mahdollisimman ohuita viipaleita. Laita suikaleet kulhoon ja sekoita mukaan mustat oliivit. 

 
Tee kastike vispaamalla kulhossa oliiviöljyä, sitruunamehua, valkosipulia, persiljaa ja suolaa. kunnes 
ne ovat täysin sekoittuneet. Kaada kastike salaatin päälle ja ravistele kaalia ja oliiveja, jotta ne 
peittyvät kauttaaltaan kastikkeeseen. 
 
SIRPAN LINSSIKEITTO (~ 4 henkilölle) 
 
n 8dl vettä 
2 valmiiksi pakattua kasvisfondia 
2dl vihreitä linssejä 
1 (puna)sipuli 
1 iso porkkana 
3 valkosipulin kynttä 
persiljaa 
paseerattu (chili)tomaatti 500 g, jos et löydä chilillä maustettua, käytä normaalia ja mausta se 
chilijauheella. 
ripaus sokeria, ripaus tabackoa, suolaa, jos tarvitsee 
 
Liota linssit pussissa olevan ohjeen mukaisesti noin tunti. Käytä keittokattilaa. Kaada liotus vesi pois ja 
lisää kattilaan 8 dl kylmää vettä ja nosta kattila levylle kiehumaan. 

 
Kuullotta silputtu sipuli oliiviöljyssä ja lisää kattilaa. 

 
Silppua kattilaan 3 valkosipulin kynttä sekä lisää kattilaan paseerattu tomaatti, pilkottu porkkana, 
mausteet (sokeri, tabasko ja suola) ja kasvisfondit. Tulisuutta voi lisätä tai vähentää chilin ja tabascon 
määrällä! 

 
Anna kiehua hissukseen kannen alla noin tunti. Lopuksi ripottele pinnalle silputtua persiljaa ja tarjoile 
patongin sekä salaatin kera. Tukevuutta keittoon saa esim. nakeilla, jotka lisätään kypsymisen 
loppuvaiheessa, noin 10 min ennen valmistumista. 
 
KESÄKURPITSAPIHVIT ALO'NNISOKSEN TAPAAN (KOLOKYTHOKEFTETHES ALONNISOU) 
 
Reseptiä on hiukan mukailtu, mutta se perustuu Rena Salaman kirjaan "Kreikkalainen 
keittiö" 
 
500g kesäkurpitsaa 
1 iso, hienoksi silputtu sipuli 
nippu ruohosipulia silputtuna 
2 murskattua valkosipulin kynttä  
4 viipaletta vehnäpaahtoleipää (paahdettuna) tai Pirkka valkosipuli & persilja krutonkeja 1 pussi 
2 munaa kevyesti vatkattuna  
200 g murennettua fetaa  
50g raastettua parmesaania 
4-5 rkl tai reilummin hienonnettua tiiliä 
vehnäjauhoja 
1 tl kuivattua oreganoa 
oliiviöljyä (neitsyt) 



suolaa 
mustapippuria 
sitruunalohkoja 
Leikkaa kesäkurpitsat noin 4 cm paksuiksi viipaleiksi ja keitä ne tosi pehmeiksi suolalla 
maustetussa vedessä. Siivilöi ja anna jäähtyä kunnolla! 
 
Kuumenna öljyä pannulla ja kuullota siinä sipuli ja ruohosipuli. Lisää sitten valkosipuli 
pannulle ja nosta pannu pois liedeltä heti, kun seos alkaa tuoksua voimallisesti. Jäähdytä! 
 
Puristele jäähtyneitä kurpitsan paloja käsissäsi, jotta mahdollisimman suuri osa nesteestä valuu pois. 
Laita ne suureen kulhoon ja lisää sipuliseos. Sekoita hyvin! 
 
Paahda leipäviipaleet ja poista kuoret. Paloittele viipaleet ja hienonna ne monitoimikoneella tms. tai 
hienonna krutongit.  
 
Lisää leivänmurut kurpitsaseokseen munien, fetan ja parmesaanin kera. 
 
Lisää tilli ja oregano sekä suolaa ja pippuria maun mukaan. Sekoita taikina hyvin. Jos 
seos tuntuu liian kostealta / vetelältä, lisää joukkoon vehnäjauhoja. Taikina saa olla 
kohtalaisen löysää, kyllä se sitten pannulla asettuu. 
 
Tee seoksesta pihvejä, jauhota ja paista ne kauniin ruskeiksi ja rapeiksi oliiviöljyssä. 
Anna pihvien valua kaksinkertaisen talouspaperin päällä. 
 
Jos teet isoja pihvejä, niin voit loppu kypsentää ne uunissa (200 C / 20 min). 
Tarjoile sitruunalohkojen kera! 

KADIN BUDU KÖFTE 

500 g jauhettua lampaanlihaa 
1/2 dl puuroriisiä 
1 tl vastajauhettua mustapippuria 
1 tl suolaa 
1 nippu persiljaa 
2 kananmunaa 
korppujauhoja 
 
Keitä riisit kypsäksi. Lisää riisit, mausteet ja pieneksi silputtu persilja jauhelihan joukkoon. Sekoita 
tasaiseksi taikinaksi. Muotoile taikinasta ovaalin mallisia lihapulia. Kastele pullat ensin rikki vatkattuun 
munaan ja kääntele sitten korppujauhoissa. Paista pullat kauniin ruskeiksi ja kypsiksi kuumassa 
öljyssä paistinpannussa tai padassa. Tarjoa kylmänä alkupalana tsatsikin ja leivän kera. 

 
KREIKKALAINEN LAMMASPATA (4 annosta)  
Valmistusaika 1,5 - 2 h 

 
1 kg luutonta lampaan lihaa  
2 rkl oliiviöljyä 
1 rkl vehnäjauhoja 
8 pikkusipulia 
8 valkosipulin kynttä 
2 dl punaviiniä 



2 dl vettä 
1/2 sitruunan mehu 
2 tl hienoa merisuolaa 
2 laakerinlehteä 
kanelitanko 
1 tI rosmariinia, kuivattua 
1 tl oreganoa 
1/2 tl rouhittua mustapippuria 
3 rkl hunajaa 
kourallinen mustia oliiveja 
1 dl fetajuusto kuutioita 
ripaus kuivattua minttua  
tuoretta persiljaa silppuna  
rosmariinin oksa 

 
Kuutioi liha. Ruskista padassa kuumassa öljyssä. Ripottele joukkoon jauhot ja sekoittele hetki. Lisää 
kuoritut sipulit ja valkosipulin kynnet. Lisää punaviini ja vesi. Nesteen tulee peittää ainekset juuri ja 
juuri Lisää mausteet. Anna muhia kannella peitettynä n. 2 tuntia, joko levyllä tai 150 asteisessa 
uunissa. Lisää sitten oliivit ja feta, mausta mintulla. Anna muhia 10 min. Tarkista maku. Poista 
laakerinlehdet ja kanelitanko. Viimeistele persiljasilpulla. Tarjoile riisin tai perunoiden kera. Lisukkeeksi 
salaattia. 


