
MARJAKIISSELI 

10 annosta

6 dl  (sokeroitua) marjamehua

10 dl  vettä 

1,25 dl  (95 g) perunajauhoja

400 g  (8 dl) marjoja, esimerkiksi mustikoita ja tai vadelmia

0,5–1,5 dl sokeria

1. Mittaa mehu, vesi ja perunajauhot kattilaan.

2. Kuumenna seos kiehumapisteeseen koko ajan 

sekoittaen. 

3. Kun seos kuplahtaa ja sakenee, nosta kattila 

 liedeltä. Lisää marjat ja mausta sokerilla.

4. Tarjoa kylmänä kermavaahdon ja sokerikakun kanssa.

SOKERIKAKKU 

noin 20 annosta

2 dl (4 kpl) munia 

2 dl  sokeria

2 dl  vehnäjauhoja

1 tl  leivinjauhetta

75 g  voisulaa

1–2 tl  sitruunankuori- 

raastetta

1. Voitele ja korppu- 

jauhota rengas-

 vuoka.

2. Vatkaa huoneenläm-

pöiset munat ja sokeri kovaksi vaahdoksi. Sekoita 

vaahtoon haalea voisula ja raastettu sitruunankuori. 

Sekoita jauhot ja leivinjauhe ja lisää seos taikinaan.

3. Kaada taikina jauhotettuun kakkuvuokaan ja paista

 170 asteessa noin 40 minuuttia.

4. Tarjoa sokerikakkua marjakiisselin ja kermavaahdon 

kanssa.

Vietetään kaikkien 
aikojen kekri!

Katso lisää ruokaohjeita ja 
vinkit juhlien järjestämiseen: 
www.maistuvamaaseutu.fi

@maajakotitalousnaiset @maajakotitalous Maa-ja kotitalousnaiset

Kuvat: Timo Viljakainen ja Pyry-Pekka Kantonen



Kekri on perinteinen sadonkorjuun juhla, jota 
vietettiin maataloissa pyhäinpäivän tienoilla. 

Juhannuksen ja joulun väli on Suomessa juhlaton 
aika, johon kekrijuhla hyvin voisi palata.

Kootaan ihmiset yhteen ja nautitaan tunnelmalli-
sesta kekrijuhlasta, yhdessä tehden ja syöden!  

Kekrijuhlissa pöydät 
notkuivat sadonkorjuun 

herkkuja. Juhlissa laulet-
tiin, tanssittiin, leikittiin, 

kerrottiin tarinoita ja 
kuultiin ennustuksia  

tulevalle vuodelle.

MÄSSÄKKÄ

6 kappaletta

4 dl  kaljan mäskiä

4 dl  piimää

1 pala (50 g) hiivaa

3 tl  suolaa

1,5 dl  siirappia

6–8 dl  ruisjauhoja

              vehnäjauhoja

0,5 dl  rypsiöljyä

Voiteluun

siirappia (+kiehuvaa vettä)

 

1. Valuta mäskistä enin neste pois. Lämmitä mäski ja piimä-

kädenlämpöiseksi. Sekoita piimä-mäskiseokseen hiiva, 

suola ja siirappi. 

2.  Lisää ensin ruisjauhot ja alusta leipätaikinaksi vehnä- 

jauhoilla. Lisää lopuksi taikinaan öljy.

3.  Anna taikinan kohota vedottomassa, lämpimässä pai- 

kassa liinan alla. Jaa taikina kuuteen osaan ja leivo  

pitkulaisia, päistä hieman keskiosaa kapeampia leipiä. 

4.  Kohota leivät liinan alla. Pistele leivät ja paista  

200 asteen lämmössä noin 40 min, kunnes leivät ovat 

kypsiä. Kypsän leivän tunnistaa, kun pohja kumisee 

kopautettaessa.  

5.  Voitele kuumat leivät siirapilla tai siirappi-vesiseoksella.

YLIKYPSÄ POSSUN KASSLER

10 annosta

2 kg  possun kassleria 

(niskaa)

3  valkosipulin kynttä

0,5 dl  rypsiöljyä

3 tl  suolaa 

1 tl  mustapippuria

1 tl inkivääriä

0,5 tl  chilijauhetta tai 

1 tl  paprikajauhetta

4–5  laakerinlehteä 

Valelukastike

1 dl  fariinisokeria

1 prk (70 g) tomaattisosetta

2 dl  appelsiinin mehua

1  appelsiini raastettu kuori

0,5 tl  suolaa

0,5 tl mustapippuria

0,5 tl inkivääriä

Kastike

yhteensä 5–6 dl valelukastikkeen tähdettä, paiston aikana irron-

nutta nestettä ja tarvittaessa mietoa lihalientä

4–5 rkl  maizenasuurustetta tummille kastikkeille

1. Kuivaa liha talouspaperilla. Hiero suola ja öljyyn sekoi-

tetut jauhetut mausteet pintaan. Lisää pintaan laake-

rinlehdet. Laita liha maustumaan muovipussiin muuta-

maksi tunniksi tai yön yli jääkaapissa.

2. Voit ottaa lihan pari tuntia ennen paistamista huoneen-

lämpöön. Laita se uunivuokaan.

3.  Sekoita kastikkeen ainekset ja sivele lihan pintaan 

kastiketta.

4. Paista lihaa 120 asteessa 4–5 tuntia. Sivele paiston  

aikana kastiketta lihan pintaan 2–4 kertaa. 

5. Mittaa kastiketta varten nesteet kattilaan. Kiehauta ja 

ripota suuruste sekoittaen joukkoon. Tarkista maku.

6. Tarjoa liha esimerkiksi punajuuri-ohralaatikon kanssa. 

PUNAJUURI-OHRALAATIKKO

10 annosta

1,5 dl  ohrasuurimoita, rikottuja tai kokonaisia

6 dl  vettä

0,5 tl  suolaa 

800 g  punajuuria

2 kpl (100 g) sipulia

2 dl  kermaa

3 dl  kevytmaitoa

1,75 tl suolaa

2 tl  basilikaa

0,25 tl  valkopippuria

1. Keitä ohrasuurimot suolalla maustetussa vedessä 

 puolikypsiksi noin 20 min. Tarkista keittoaika 

pakkauksesta.

2. Kuori ja raasta punajuuret. Kuori ja hienonna sipulit.

3. Sekoita punajuuriraaste, ohrasuurimot ja hienonnettu 

 sipuli ja kaada seos voideltuun uunivuokaan.

4. Sekoita kerma, maito ja mausteet keskenään ja kaada 

seos vuokaan muiden aineiden päälle.

5. Paista laatikkoa miedossa uuninlämmössä 150 asteessa 

noin 1,5 tuntia. 


