
VILLIVIHANNESHERKKUJA ARKEEN



Tämän oppaan herkullisilla ohjeilla
pääset hortoilun makuun. 

Kokeile ja innostu!
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Raijan horta-siemennäkkäri
Horta-siemennäkkäriin ei kyllästy ikinä. Se sopii aamiaisleiväksi, keittojen 
kyytipojaksi, patikkaretkien evääksi tai vaikka leffaherkuksi. Se on lisäksi 
gluteeniton!

1 ½  dl pellavansiemeniä (surauta hieman rikki sauvasekottimella)
½ dl kurpitsansiemeniä
1 ½  dl auringonkukansiemeniä
½ dl seesaminsiemeniä
4 dl maissijauhoa/kookosjauhoja/riisijauhoja
1 dl extra virgin oliiviöljyä
3–4 dl kiehuvaa vettä
(2 rkl kuivattua ruohosipulia)
2–4  rkl kuivattua nokkosta/vuohenputkea murennettuna sormien välissä

1–2 tl Maldon-suolaa (osa taikinaan, loput sormisuolaksi päälle)

Valmistus

Sekoita kaikki aineet tasaiseksi taikinaksi. Lisää kiehuvan veden määrää, jos seos liian paksua. Ota kaksi uunipeltiä ja laita
niihin leivinpaperit. Jaa taikina kahteen osaan. Levitä taikina pellille leivinpaperia apuna käyttäen ohueksi levyksi ja
ripottele pinnalle sormisuolaa maun mukaan. Viillä veitsellä taikinaan ruudut. Kun näkkäri on kypsää, siitä saa taiteltua 
helposti paloja. Kypsennä 150-asteisessa uunissa noin tunnin, kunnes pinta on kauniin ruskea. Maistuu ihanalta myös
tuoreen hortan kera.  



Valmistus

Valmista ensin täyte. Sulata pakastettu nokkonen tai silppua ryöpätty nokkonen hienoksi. Hienonna fetajuusto muruksi haarukalla.
Silppua sipuli(t) ja valkosipulinkynnet. Sekoita kaikki täytteen muut  ainekset nokkosen joukkoon. Valmista pohja. Sekoita ensin 
leivinjauhe ja suola gluteenittomien jauhojen joukkoon. Sekoita sitten kaikki ainekset keskenään. Painele hieman löysä taikina 
leivinpaperilla päällystetylle uunipellille. Levitä täyte pohjalle ja lisää hieman limepippuria myllystä.  Koristele pinta puoliksi 
halkaistuilla kirsikkatomaateilla. Ripota pinnalle oreganoa ja juustoraastetta. 
Paista uunin alatasolla 175 asteessa noin 40 minuuttia, kunnes pinta on hieman ruskettunut ja pohja kypsä. 

Vinkki: Voit käyttää pohjaan myös kaupan valmista bataatti- tai porkkanasosetta pötkylästä. 

Nokkos-feta-bataattipiiras
Välimerellinen nokkos-feta-bataattipiiras maistuu lounaalla 
salaatin kera. Se sopii myös juhlapöytään ja illanistujaisiin. 

Pohja:
400 g soseutettua bataattia
1,5 dl kylmäpuristettua oliiviöljyä
3,5- 4 dl jyttejauhoja tai muita kuitupitoisia gluteenittomia jauhoja
2 tl psylliumkuitujauhetta
Vajaa tl suolaa
2 tl leivinjauhetta

Täyte:
Noin 150 g pakastettua tai tuoretta ryöpättyä hienonnettua nokkosta
150 g fetajuustoa
2 luomumunaa
3–4 puristettua valkosipulinkynttä
1–2 punasipulia hienoksi hakattuna
Pieni rasiallinen kirsikkatomaatteja
½ –1 dl hienoksi hakattuja aurinkokuivattuja tomaatteja
1 tl kuivattua oreganoa
Limepippuria
1 ½  dl juustoraastetta



Valmistus

Kuori ja paloittele juurekset ja sipuli pieniksi paloiksi. Laita kattilaan ja lisää päälle kiehuva vesi ja kasvisliemikuutio. Keitä miedolla 
lämmöllä kannen alla noin 15 minuuttia. Lisää sitten kuivattu, hienoksi murennettu maitohorsma (tai muu horta) tai hienoksi hakattu 
tuore tai pakastettu maitohorsma. Lisää kookosmaito ja  jatka kypsennystä kunnes juurekset ovat kypsiä. Soseuta sauvasekoittimella 
tasaiseksi. Mausta muskotilla ja limepippuria. Lisää suolaa tarpeen mukaan.

Vinkki: Nopeutat kokkausta, kun keität veden vedenkeittimessä. 

Hortainen bataattisosekeitto
Hortainen muhea bataattisosekeitto on helppo ja nopea 
valmistaa. Keittoon voi käyttää erilaisia villivihanneksia sesongin 
ja mielihalun mukaan. Kivimetsässä soppaan käytetään usein 
maitohorsmaa. Keitto maistuu myös lapsille.

1 litra vettä
1 iso bataatti
2 perunaa
2 porkkanaa
2 sipulia
1 luomu kasvisliemikuutio

½ –1 dl kuivattua maitohorsmaa tai 2 dl tuoretta tai pakastettua
hienoksi hakattua maitohorsmaa
Muskottia maun mukaan
½ tl suolaa
Limepippuria myllystä
Noin 2 dl kookosmaitoa



Valmistus

Ruskista kalkkunan rintafileitä nopeasti kuumalla pannulla. Lisää puolikypsien rintafileiden joukkoon silputut 
valkosipulinkynnet ja raastettu inkivääri. Vähennä lämpöä ja kypsennä niin että sipulit ovat kuullottuneet. Lisää joukkoon 
silputut siankärsämöt ja rakuuna. Mausta suolalla ja lisää noin ruokalusikallinen öljyä, sekoita hyvin. 
Sekoita kaura- tai luomukerma ja sinappi keskenään ja kaada seos pannulle. Hauduta miedolla lämmöllä vielä noin 10 
minuuttia. Tarkista kalkkunan kypsyys. Tarjoile bataattiranskalaisten tai täysjyväriisin kera.  

Vinkki: Voit käyttää kalkkunan sijaan myös hirveä, jänistä tai nyhtökauraa.

Hortainen kalkkunapannu

Siankärsämön, rakuunan ja inkiväärin liitto juhlistaa arkisen 
kalkkunan. 

500–600 g kalkkunan rintafilettä
5 valkosipulinkynttä
3 dl kaurakermaa tai luomukermaa
1–2 tl dijonin sinappia
4 rkl silputtua pakastettua tai tuoretta siankärsämöä tai 2 rkl
kuivattua
1 rkl kuivattua rakuunaa
2,5 cm pätkä tuoretta inkivääriä raastettuna
1 tl suolaa
3 rkl kylmäpuristettua oliiviöljyä



Valmistus

Hienonna mustikanlehdet ja ketunleivät  leikkuulaudalla pieneksi 
silpuksi. Lisää kylmäpuristettua luomuoliiviöljyä ja hunajaa. 
Mausta suolalla oman maun mukaan.  

Vinkki: Ota mustikanlehtiä maljakkoon jo maaliskuussa. Saat kirpeää ja pikanttia aromia aamuleivälle ja 
vihersalaattiin jo ennen hortasesongin huippua. 

Mustikanlehti-ketunleipä -lisuke

Mustikanlehti-ketunleipä -lisuke maistuu ihanalta ohukaisten 
täytteenä, horta-siemennäkkärin päällä tai vaikka riista- ja 
kanaruokien lisukkeena. 

1 dl tuoreita ketunleivän lehtiä (varret voivat olla mukana)
1 dl tuoreita pehmeitä, nuoria mustikanlehtiä
1 tl kylmäpuristettua luomuoliiviöljyä
Pieni ripaus hunajaa ja suolaa



Valmistus

Sekoita kookosmaito, hienoksi hakatut pakastetut nokkoset ja munat ensin keskenään. Siivilöi joukkoon gluteenittomat 
jauhot/tattarijauhot, ja lisää mausteet. Sekoita sähkövatkaimella hyvin sekaisin. Anna turvota puolisen tuntia. Paista 
taikinasta pieniä lettuja kuumalla pannulla. Tarjoile esimerkiksi homejuuston, kuusenkerkkä-puolukkasurvoksen tai 
tyrnihillon kera.

Vinkki: Voit vaihtaa jauhot myös mantelijauhoihin. 

Itämaiset nokkosletut
Kotoinen nokkonen ja kookosmaito ovat suloiset yhdessä. 
Itämaista makua lettuihin saa juustokuminasta ja 
cayennepippurista. Nam!

4 dl luomukookosmaitoa
3 luomumunaa
2,5–3 dl gluteenitonta jauhoseosta tai tattarijauhoja

3 dl hienoksi silputtua ryöpättyä nokkosta (myös pakastettu
nokkonen sopii)
ruususuolaa
mustapippuria
1 tl juustokuminaa
ripaus cayennepippuria
neitsytkookosöljyä paistamiseen



Valmistus

Huuhtele ensin pölyt ja pienet öttiäiset pois nokkosista. Surauta kuivaksi salaattilingolla tai taputtelu kuivaksi 
talouspaperilla.
Asettele kokonaiset pienet nokkoset tai isompien nokkosten lehdet leivinpaperin päälle pellille. Voitele nokkoset 
oliiviöljyllä ja lisää päälle sormisuolaa. Kypsennä 150-asteisessa uunissa noin 5-7 minuuttia. 
Ota vihulaissipsit uunista ulos kun ne ovat oliivinruskeita ja rapsakoita. Herkuttele sellaisenaan!
Voi taivas kuinka ihania! Maussa on jopa sardellia ja kaprista…

Vinkki: Voit tehdä villejä sipsejä myös vuohenputkista ja poimulehdistä. 

Raijan vihulaissipsit
Kun sipsinälkä yllättää, marssi luontoon ja hae nokkosia. Tee 
niistä herkullisia vihulaissipsejä, jotka maullaan peittoavat 
perunalastut ja lehtikaalisipsitkin. 

Pieniä vauvanokkosia tai 
yksittäisiä lehtiä isommista nokkosista
Kylmäpuristettua neitsytoliiviöljyä
sormisuolaa
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Villivihannekset eli horta tekevät hyvää terveydelle. Lisää 
innostavia ja herkullisia reseptejä lähiluonnon superfoodeista 

löydät Hurmaava horta–Ruokaa ja rohtoja villiyrteistä -kirjasta!


