
JOULURESEPTIT



Hei,  ja  hyvää  joulua  teidän  koko  perheellenne!   
Kädessäsi  on  Venner-joulureseptivihko,  jonka  sait  Venner-joulukassin  mukana.  

Raaka-aineista  loihdit  jouluun  isollekin  porukalle  lanttu-  ja  porkkanalaatikot,  

ruokaisan  peruna-kaprissalaatin,  pehmeän  joulupuuron  sekä  jälkkäriksi  herkullisen  

mausteisen  kanelikakun.  Ruokakassin  raaka-aineista  leivotte  myös  kekseliäitä,  

vain  muutaman  raaka-aineen  porkkana-  ja  lantturieskoja,  jotka  sopivat  niin  joulu-

pöytään  kuin  vaikka  aamu-  tai  välipalallekin.  Venner-kassin  raaka-aineilla  joulu-

pöytänne  on  lihaa,  kaloja  tai  muuta  pääruokaa  vaille  valmis,  ja  syötävää  riittää  

jopa  kahdeksalle  hengelle  ja  monellekin  aterialle! 

Vennerin  joulukassista  löytyy  näiden  raaka-aineiden  lisäksi  konvehteja  tai  suk-

laata,  rusinoita,  kuivattuja  luumuja,  pähkinöitä,  omenoita,  ruokosokeria,  ceylonin  

kanelia,  Sana-Sol D-vitamiinia  sekä  oliiviöljyä.  Reseptit  ovat  maidottomia,  glutee-

nittomia  ja  mahdollista  valmistaa  ilman  pähkinöitä.  Tarkistathan  suklaan  allergia-

tiedot  tarvittaessa  paketista. 

Olemme  iloisia,  että  pystyimme  toimittamaan  tämän  kassin  ja  nämä  raaka-aineet  

ohjeineen  juuri  teidän  perheellenne.  Kassin  teille  ovat  ostaneet  yksittäiset  henki-

löt,  tai  yritykset  joiden  kanssa  teemme  yhteistyötä.  Nämä  kaikki  ihmiset  jakavat  

huolemme  yhteiskuntamme  eriarvoistumisesta  ja  haluavat  osoittaa  välittämisensä  

ravitsevan  ruoan  avulla  –  etenkin  näin  joulun  aikaan!  Elämäntilanteet  vaihtelevat,  

ja  välillä  eteen  tulee  haasteita.  Me  toivomme,  että  kassi  muistuttaa  teitä  siitä,  

ettette  ole  yksin.  Me  Vennerillä  unelmoimme  maailmasta,  missä  ravitseva  ruoka  

ja  runsas  joulupöytä  kuuluvat  kaikille!  Toivomme,  että  nämä  reseptit  ja  raaka-

aineet  tuovat  teille  helpotusta  jouluun  ja  tekevät   

joulupöydästänne  runsaan. Toivotammekin   

perheellenne  ihania,  yhteisiä  hetkiä  ruoan   

parissa  kokkaillen  ja  herkutellen,  sekä   

tietenkin  hyvää  joulua! 

Toivovat:

Tuulia ja Emilia

& koko Venner -tiimi ja auttajat



1,5 kg  porkkanoita 
3 dl  puuroriisiä 
1,5 tl  suolaa 
1 rkl  ruokosokeria 
 hieman öljyä
(0,5 tl  valkopippuria)

 

1 kg  lanttua 
1,5 tl  suolaa 
1 dl  kookosmaitoa 
1  kananmuna 
0,5 tl  ceylonin kanelia 
2 tl  ruokosokeria
1 tl  suolaa 
 öljyä 
(0,5 tl  valkopippuria)

 
1.    LAITA uuni lämpiämään 150 asteeseen. 

2.    KUORI ja pilko porkkanat. Keitä palaset   
        pehmeiksi ja kaada keitinvesi talteen.

3.    MUUSSAA porkkanat oikein sileiksi  
       sauvasekoittimella. Jos sinulla ei ole  
          sauvasekoitinta, keitä palaset todella           
        pehmeiksi ja muussaa ne peruna- 
        survimella / haarukalla.

4.    LISÄÄ toiseen kattilaan 3 dl puuroriisiä            
         ja 2,5 dl vettä. Anna kiehua kunnes  
        vesi on imeytynyt riisiin. 

5.    SEKOITA porkkanamassa puolivalmii-  
       seen riisiin. Lisää mukaan 5 dl porkka- 
        noiden keitinlientä. 

6.    LISÄÄ mukaan suola ja sokeri, sekä  
        halutessasi valkopippuri. 

7.     SEKOITA tasaiseksi. Öljyä uunivuoka  
        ja lusikoi massa vuokaan.

8.     PAISTA kypsäksi n. kahden tunnin ajan. 

1.     LAITA uuni lämpiämään 175 asteeseen. 

2.    KUORI ja paloittele lantut. Keitä peh- 
        meiksi suolalla maustetussa vedessä,         
        ja ota lopuksi keitinliemi talteen.

3.    MUUSSAA lantut oikein sileiksi  
       sauvasekoittimella. Jos sinulla ei ole  
          sauvasekoitinta, keitä palaset todella  
        pehmeiksi ja muussaa ne peruna- 
        survimella / haarukalla.

4.    AVAA kookosmaito ja sekoita se  
        haarukalla tasaiseksi nesteeksi. 

5.    LISÄÄ lanttusoseeseen suola, kookos- 
        maito, n. 1 dl keitinlientä sekä makeu- 
        tus ja kaneli. Sekoita. Lisää myös  
        kananmuna ja sekoita hyvin. (HUOM!  
        Kaada loput kookosmaidosta toiseen  
        astiaan odottamaan kaneli-rusina- 
        kakun sekä riisipuuron valmistusta.)

6.     SEKOITA tasaiseksi. Öljyä uunivuoka  
        ja kaada lanttusose  vuokaan. 

7.     PAISTA kypsäksi n. 1 tunnin ajan,  
         hieman riippuen astian koosta.

PORKKANALAATIKKO
(n. 8 hengelle)

LANTTULAATIKKO
(n. 8 hengelle)



1 kg  perunoita  
2  omenaa 
1 prk  kapriksia 
2  kananmunaa 
2–3 rkl  oliiviöljyä 
0,5 tl  ceylonin kanelia 
 suolaa makusi mukaan

Muita sopivia mausteita: 
musta- tai rosepippuri,  
tuore tilli 

1.     KUORI ja keitä perunat kypsiksi,  
        mutta napakoiksi. 

2.    KAADA keitinvesi pois kun perunat  
        ovat valmiita ja anna jäähtyä hetki.

3.    LAITA toiseen kattilaan kananmunat  
        ja keitä ne kypsiksi, n. 10 minuuttia. 

4.    PILKO omenat pieniksi kuutioiksi. Kun  
        perunat ovat hieman jäähtyneet, kuutioi  
        nekin. 

5.    SEKOITA perunat, kaprikset sekä omenat  
       (lisää mukaan myös  kapristen liemi).         
       Sekoita mukaan vielä  2–3 rkl oliiviöljyä   
       sekä ripaus kanelia. 

6.    Kun kananmunat ovat valmiit,  
        ”PELÄSTYTÄ” ne kylmän veden alla ja   
        kuori. Kuutio ja lisää mukaan salaattiin.

7.     TARJOILE salaatti joulupöydässä  
        lisukkeena ja nauti!

OMENAINEN PERUNA- 
SALAATTI KAPRIKSILLA

Tämä perunasalaatti on ihanan ruokaisa, ja 
sopii niin lisukkeeksi kuin pääruuaksikin. 

VINKKI



4 dl  puuroriisiä
1,8 l  vettä 
2 dl  kookosmaitoa 

Päälle: 
2 omenaa
n. 0,5 dl pähkinöitä 
n. 0,5 dl rusinoita 
öljyä
ceylonin kanelia 
(ruokosokeria) 

1.    KIEHAUTA ensin riisit 4 desilitrassa  
        vettä muutaman minuutin ajan. 

2.    Kun vesi on imeytynyt, LISÄÄ loppu vesi,  
        sekä kookosmaito. 

3.    ANNA kiehua hiljalleen välillä sekoitellen  
        n. 40 minuutin ajan. 

4.    KUUTIOI tässä välissä omenat, ja rouhi    
        pähkinät sekä rusinat pienemmiksi. Lisää  
        pannulle hieman öljyä, ja paahda omena- 
        pähkinä-rusinasekoitusta hetki pannulla.  
        Sekoita mukaan kaneli (halutessasi  
        myös sokeria).

5.    Kun puuro on valmista, TARJOILE se  
        omenaisen lisukkeen kanssa. 

IHANA JOULUPUURO KANELIOMENOILLA  
by Teemu Laurell  (n. 8 hengelle)

Ceylonin kaneli on tavallis-
ta kassia-kanelia parempi 
vaihtoehto, sillä siinä on 

paljon vähemmän maksalle 
haitallista kumariinia. Cey-

lonin kanelia voi siis käyttää 
vapaammin myös lasten  
ruokien maustamisessa! 

PSST!



1 pkt taateleita TAI 2,5 dl rusinoita  
2 dl  vettä TAI 3 dl jos käytät   
 rusinoita
1,5 dl  ruokokidesokeria 
1  dl  oliiviöljyä (myös voi käy,   
                 jos teillä on, mutta  
 vähennä silloin suolan   
 määrää) 
2  kananmunaa 
1 dl  kookosmaitoa 
4 dl  kaurajauhoja 
2 tl  ceylonin kanelia
1 tl  suolaa
1,5 tl  leivinjauhetta 

Muita sopivia mausteita:  
kardemumma, neilikka,  
inkivääri, suklaajauhe

Valinnainen: 
tummaa suklaata kuorrutukseen 

1.     LAITA uuni lämpiämään 175 asteeseen.

2.     LAITA rusinat tai taatelit kattilaan  
        yhdessä veden kanssa, ja kiehuta  
        pehmeäksi n. 10 minuutin ajan.   

3.     SOSEUTA sauvasekoittimella tai painele  
         mahdollisimman tasaiseksi esimerkiksi              
        perunasurvimella tai haarukalla. Lisää    
        sokeri sekä öljy. Sekoita hyvin ja anna  
        jäähtyä hetki.

4.    LISÄÄ sekaan kananmunat sekä kookos - 
        maito, ja sekoita hyvin. 

5.    SEKOITA kuivat aineet yhteen toisessa           
        astiassa, ja lopuksi lisää ne muihin  
        aineksiin. Anna tekeytyä hetki. 

6.    LEIVINPAPEROI pieni irtopohjavuoka  
       (n. 18–20 cm halkaisija) ja voitele sen  
       reunat, tai voitele/öljyä pieni kuiva- 
       kakkuvuoka. 

7.     KAADA taikina vuokaan, ja paista  
        n. 45 minuutin ajan. 

8.    OTA kakku uunista ja anna sen jäähtyä           
        kunnolla ennen herkuttelua. Jos haluat,  
        sulata osa joulukassin tummasta              
        suklaasta vesihauteessa ja koristele   
        kakku suklaaraidoin! 

JOULUN IHANA KANELIKAKKU

Jos et omista irto- 
pohja- tai kakkuvuo-

kaa, voit leivinpaperoi-
da uunivuoan ja tehdä 

kakun siihen.

VINKKI



1 kg  lanttuja 
4 dl  kaurajauhoja 
1 tl  suolaa 
 ripaus öljyä 
 (vettä) 

 

500 g  porkkanaa 
2 dl  kaurajauhoja 
1  kananmuna
1 tl  suolaa 

 

1.     LAITA uuni lämpiämään 200 asteeseen. 

2.    KUORI ja paloittele lantut. Keitä peh-  
        meiksi suolalla maustetussa vedessä.  
        Kaada keitinliemi pois. 

3.    MUUSSAA lantut oikein sileiksi  
       sauvasekoittimella. Jos sinulla ei ole  
         sauvasekoitinta, keitä palaset todella   
        pehmeiksi ja muussaa ne peruna- 
        survimella / haarukalla. 

4.    SEKOITA mukaan jauhot, suola sekä   
        ripaus öljyä. Taikinan tulisi olla helposti   
        muovailtavaa. 

5.     LEIVINPAPEROI uunipelti, ja muotoile   
        pellille kostein käsin pieniä lanttu- 
        rieskoja. 

6.     PAISTA n. 20–30 minuutin ajan, tai 
        kunnes rieskat ovat valmiita.

1.     LAITA uuni lämpiämään 200 asteeseen. 

2.    KUORI ja paloittele porkkanat. Keitä  
        pehmeiksi suolalla maustetussa  
        vedessä. Kaada keitinliemi pois. 

3.    MUUSSAA porkkanat oikein sileiksi  
       sauvasekoittimella. Jos sinulla ei ole  
         sauvasekoitinta, keitä palaset todella   
        pehmeiksi ja muussaa ne peruna- 
        survimella / haarukalla. 

4.    SEKOITA mukaan jauhot, suola sekä   
        kananmuna. Taikinan tulisi olla  
        helposti muovailtavaa. 

5.    LEIVINPAPEROI uunipelti, ja muotoile   
       pellille kostein käsin pieniä porkkana- 
       rieskoja. 

6.     PAISTA n. 30–40 minuutin ajan, tai 
        kunnes rieskat ovat valmiita.

LANTTURIESKAT
(n. 20 kpl)

PORKKANARIESKAT
(n. 10 kpl)

Näiden herkkujen lisäksi löydät Vennerin joulukassista muun muassa: 

Joulukonvehtirasian tai muuta suklaata, ceylonin kanelia, rusinoita,  
kuivattuja luumuja, pähkinöitä, omenoita, oliiviöljyä sekä D-vitamiinia. 

PSST!



venner.fi
vennerinkeittiossa.fi


