
Hyötykasvien hyödyntäminen ja 
valmistaminen 

Joensuun Botania 
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SIEMENET: Siemenet leikataan käsin irti pensaan 
juurelta juuri ennen kuin ne ovat ehtineet täysin 

 kypsyä. Käsin poiminta on työlästä ja siksi 
kardemumma onkin maailman kolmanneksi kallein 

mauste sahramin ja vaniljan jälkeen.  
 

Poiminta-ajankohtaa ja kuivatusmenetelmää 
 muuntelemalla kasvista saadaan erilaisia 

myyntituotteita. Vihreä kardemumma poimitaan 
kaikkein raaimpana ja käsitellään värin säilymisen 

vuoksi. Valkoinen kardemumma poimitaan kypsempänä 
ja valkaistaan rikkidioksidilla. Myös kellertävä 

kardemumma poimitaan kypsempänä, mutta se 
kuivataan auringossa.  

 
Kardemummaa käytetään erilaisten maustesekoitusten, 

kuten curryn ja garam masalan ainesosana. Useissa 
intialaisissa ruuissa, kuten pilahveissa ja curryssa, 

kardemumma on tärkeä mauste. 
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JUURAKKO: Maavartta käytetään mausteena, joko 
tuoreena tai kuivattuna. Euroopassa, varsinkin 
Englannissa ja Saksassa, inkivääriä käytetään 

hedelmäruokien kuten kurpitsasäilykkeiden ja 
leivonnaisten, etenkin keksien ja pikkuleipien sekä 

juomien kuten ginger alen maustamiseen. 
Skandinaviassa se kuuluu jouluruokiin kuten 

piparkakkuihin ja glögiin.  
 

Japanissa syödään mietoon mausteliemeen säilöttyjä 
inkiväärilastuja mm. sushin lisukkeena. Sokeriin säilötty 
tai tuore inkivääri on yleinen kiinalaisessa keittiössä, ja 

intialainen ja thai-keittiö käyttävät paljon inkivääriä 
maustesekoituksissaan. 

 
Käytetään myös lääkkeenä yskään, pahoinvointiin, 
reumaan, heikkoon verenkiertoon ja ilmavaivoihin. 
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SIEMENET: Kasvin siemenkodista valmistetaan 
tuntemamme vaniljamauste. Hedelmien aromaattinen 

maku kehittyy vasta erityisessä käymiskäsittelyssä, jossa 
hedelmä mustuu. Tätä käsiteltyä vaniljan siemenkotaa 
käytetään jauhettuna tai pilkottuna usein jälkiruokien 

mausteena, kuten jäätelössä, kastikkeissa ja leivoksissa.  
 

Vaniljan tuoksu ja maku koostuu useista aineista, joista 
tunnetuimman ja pääasiallisen tuoksun ja maun antaa 
vanilliini. Vanilliinia saadaan tuotettua kahdella tavalla: 

joko uuttamalla vaniljasta tai valmistamalla sitä 
synteettisesti. Synteettinen vanilliini muistuttaa 

tuoksultaan ja maultaan vaniljaa, mutta on hinnaltaan 
paljon halvempaa ja sitä tuotetaan mm. selluloosan 

jätelipeästä. 
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MARJAT: Marjoja käytetään mausteena. Kolmea 
erilaista pippuria (musta-, valko- ja viherpippuri) 

saadaan samasta kasvista eri valmistusmenetelmillä. 
 

 Mustapippuria saadaan, kun tertut poimitaan raakoina 
eli vihreinä ja kuivataan auringossa, jolloin ne 

muuttuvat tummanruskeiksi ja pinnalta ryppyisiksi. 
 

Viherpippuria saadaan siten, että raaka vihreä hedelmä 
pakastekuivataan tai säilötään etikkaliemeen. 

 
Valkopippuri valmistetaan niin, että marjan annetaan 

kasvaa täysin kypsäksi (punaiseksi). Poimimisen jälkeen 
kypsistä marjoista liotetaan punainen kuoriosa pois. 

 
Pippuri on maailman käytetyin mauste ja se sopii 

monenlaisiin ruokiin. 
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KUITU: Kookoskuitu valmistetaan kookospähkinän 

ulkokuoresta. Kuitua valmistetaan pesemällä, 
kuumentamalla, pilkkomalla ja litistämällä raa'at 

kookospähkinät, minkä jälkeen tuotetta 
jatkoprosessoidaan halutun tiiviyden ja 

hienojakoisuuden mukaan. Kookoskuitua käytetään 
tekstiilien, kuten mattojen valmistukseen ja kasvien ja 

sienten viljelyyn sekä imeyttämisaineksena.  
 

HEDELMÄ: Kookoksen hedelmä sisältää kirkasta 
nestettä eli "kookosvettä”, jota käytetään usein 

sellaisenaan janojuomana. Kookosmaito (ja –kerma) on 
hedelmän lihasta jauhamalla, puristamalla ja uuttamalla 

saatua valkoista nestettä. Kookosmaitoa ja -kermaa 
käytetään paljon etenkin thaimaalaisessa ruuassa. 

 
Hedelmän lihaa voidaan myös raastaa, jolloin siitä 

saadaan kookoshiutaleita. Niitä käytetään pääasiassa 
jälkiruokiin ja makeisiin. Valkoisesta kookoksen mallosta 

saadaan myös kookosöljyä.  
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YDIN: Kasvista tuotetaan ruokosokeria (sakkaroosi), 
ruokosokerisiirappia, melassia, rommia ja vahaa. 

Varsista voidaan myös puristaa mehua ja tehdä likööriä. 
Ruo’on ytimestä puristetaan sokeripitoinen mehu, joka 

haihdutetaan siirapiksi ja kiteytetään edelleen 
raakasokeriksi.   

 
KORSI: Sokeriruo'on korsia, joista neste on jo poistettu, 

voidaan käyttää polttoaineena tai kuitulähteenä paperin 
tai pahvin valmistuksessa. Kasvista on lisäksi valmistettu 

kyniä, mattoja, varjostimia ja olkikattoja. 
 

MUUT OSAT: Useita kasvin osia voidaan käyttää 
ravinnoksi sellaisenaan tai kypsennettynä.  
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HEDELMÄ: Viinirypäleistä valmistetaan viiniä. 
Viinirypäleistä puristetaan myös mehua ja niitä syödään 

sellaisenaan. Kuivatut rypäleet ovat rusinoita. 
 

Valkoviiniin käytettävät rypäleet voivat olla vihreitä tai 
tummia. Punaviini valmistetaan tummista rypäleistä. 

Rypäleet irrotetaan tertuista käsin. Valkoviiniä tehtäessä 
rypäleistä puristetaan mehu yleensä saman tien. 

Punaviinin valmistuksessa kuoret jätetään käymään 
viinimehussa noin 2-3 päivän ajaksi. Tänä aikana 

kuorista irtoaa viinimehuun tärkeitä aromi- ja 
väriaineita. Kun rypälemehu on käymisastiassa, lisätään 

viinihiiva ja ravintosuola, ja käymisastia suljetaan. 
Käyminen 20-24 °C:een lämpötilassa voi kestää viikosta 

muutamaan viikkoon. Tämän jälkeen käyminen 
pysäytetään ja viini kirkastetaan. 
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HEDELMÄ: Hedelmää hyödynnetään ravinnoksi 
tuoreena, kuivattuna, mehuna tai säilöttynä. 
Ananas sisältää runsaasti A- ja C-vitamiineja. 

 
LEHDET: Lehdistä saa kuitua, ananashamppua eli piñaa. 

Sitä käytetään kankaiden ja köysien valmistukseen. 
Kuitu valmistetaan leikkaamalla lehti irti kasvista ja 

raapimalla kuitu siitä esiin. Useimmat kuidut ovat pitkiä 
ja kovia. Jokainen säie erotetaan käsin ja solmitaan 

yksitellen yhteen pitkän kuidun muodostamiseksi, jonka 
jälkeen siitä kudotaan käsin esimerkiksi vaatteita.  
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HEDELMÄ: Banaanilajikkeita on hyvin monenlaisia. Osa 
on makeita ja osa jauhoisia, suolaisen ruoan 

tekemiseen sopivia. Banaanit voidaan kuoria ja syödä, 
muussata, leipoa taikinaan, säilöä, kuivattaa, keittää 
siirapiksi ja käyttää alkoholiksi. Banaanilla on useita 

terveydellisiä vaikutuksia. 
 

LEHDET:. Lehtiä voi käyttää kypsennykseen, kattojen 
rakentamiseen tai lautasina ja niistä saa kuitua. 

 
KUORI: Kuivattua banaanin kuorta voidaan käyttää 

nahan mustaamiseen ja siitä saatavaa tuhkaa saippuan 
valmistamiseen. 
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SIEMENET: Hedelmän sisällä on noin  
20-25 siementä eli kaakaopapua. Papujen annetaan 

käydä eli fermentoitua auringon lämmössä muutama 
vuorokausi, jotta niiden maku kehittyisi aromikkaaksi. 

Tämän jälkeen papujen annetaan kuivua ja kuoret 
poistetaan. Pavut paahdetaan ja jauhetaan kuumana 
juoksevaksi tahnaksi, jota kutsutaan kaakaomassaksi. 

 
Kaakaojauhetta valmistetaan teollisesti puristamalla 

kaakaomassasta suurin osa rasvasta pois. Näin saatua 
rasvaa nimitetään kaakaovoiksi. Kun kuiva kaakaokakku 

jauhetaan, saadaan kaakaojauhetta. Suklaata 
valmistetaan yhdistämällä kaakaojauhetta, sokeria ja 

kaakaovoita. 
 

Kaakao sisältää yli 1200 aktiivista ainesosaa ja 10 % 
kaakaon painosta on antioksidantteja. Kaakaolajikkeet 
sisältävät vaihtelevia pitoisuuksia piristäviä alkaloideja 

(kofeiinia, teobromiinia ja teofylliiniä). 
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SIEMENET: Siemenistä puristetaan öljyä, jonka 
myrkyllistä puristejätettä käytetään lannoitteena. 

 
LEHDET: Lehdet poimitaan ja kerätään käsin tai 

keruupussilla varustetuilla pensassaksilla ja 
esikuivatetaan laakeilla kuivausritilöillä (12-24h). Lehdet 

rullataan yleensä koneellisesti, mikä rikkoo solukon, 
jolloin solunesteet ja öljyt vapautuvat. Lehdet 

hapetetaan suurilla pöydillä kosteassa tilassa (1-3h), 
jolloin muodostuu erilaisia maku- ja väriaineita, lehdet 

tummenevat ja aromit vahvistuvat. Lopuksi lehdet 
kuivataan kevyiksi ja hauraiksi ja lajitellaan ravistelemalla 

niitä erilaisten siivilöiden läpi, jotta erikokoiset lehdet 
saadaan eroteltua toisistaan. Kuivattuja teelehtiä 

haudutetaan teeksi teetyypistä ja tarkemmasta lajista 
riippuen 1-15 min. Lehtien tuoreus, hapetusprosessi ja 

jälkifermentointi määrittävät teen laadun.  
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HEDELMÄT: Hedelmiä käytetään sellaisenaan juomissa, 
leivonnaisissa tai säilykkeissä. Niillä voidaan myös 

kiillottaa messinkiesineitä. Puut voivat kantaa hedelmää 
koko vuoden, jos olosuhteet ovat hyvät. Samassa 

yksilössä voi olla yhtä aikaa sekä raakoja että kypsiä 
hedelmiä ja kukkia. Hedelmät poimitaan myyntiin 

hieman raakoina, vielä vihreinä. 
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HEDELMÄT: Oliivit kerätään levittämällä verkkoja 

öljypuun alle, jonka jälkeen ne joko "haravoidaan" 
pienellä haravalla, puuta ravistellaan koneellisesti tai 

annetaan syysmyrskyjen pudottaa oliivit. Oliivit on 
käsiteltävä ennen syömistä. Ne suolataan tai hapatetaan 
kitkeryyden poistamiseksi ja säilyvyyden parantamiseksi. 

Purkitetut (mustat) oliivit on usein liotettu lipeässä, 
minkä jälkeen ne käsitellään väriä muuttavalla hapolla.  

 
Oliiveista voidaan valmistaa myös öljyä: oliivit 

huuhdotaan kylmällä vedellä, poistetaan roskat ja 
punnitaan. Oliivit kaadetaan myllyyn, jossa hedelmäliha 

rikkoutuu ja vaivaantuu massaksi. Kasvineste, öljy ja 
siemenet erotetaan laittamalla massa puristuksiin 

kuitumattojen väliin (lämpötila korkeimmillaan n. 30 °C), 
jonka jälkeen tehdään vielä öljyseparaattorissa 

tapahtuva viimeistelevä erottelu. 
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HEDELMÄT: Hedelmät kypsyvät 4-5 kk:n kuluttua 
kukinnasta. Jalostetut mangolajikkeet saattavat tuottaa 

hedelmää hyvinkin vaihteleviin aikoihin tai kaksikin 
kertaa vuodessa. Useimmat mangot kuitenkin tuottavat 

runsaasti hedelmiä vain joka toinen vuosi. Mangot 
poimitaan usein käsin raakoina pilaantumisen ja lintujen 
aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Hedelmä kypsyy 

vielä poimimisen jälkeenkin, mutta hedelmät usein 
käsitellään kypsymistä edistävällä eteenillä ennen 

myyntiä. 
 

Mangoja voidaan jalostaa monenlaisiksi tuotteiksi. 
Perinteisiä ruokia ovat esimerkiksi säilykkeet, chutney ja 

murabba. Ennen jatkojalostamista mangot pestään, 
lajitellaan, niistä poistetaan kivet ja ne kuoritaan. 
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SIEMENET:  
Liotetaan ja jauhetaan eläinrehuksi.  

Siemenistä puristettavaa öljyä käytetään kosmetiikassa ja 
saippuan valmistuksessa.  

 
HEDELMÄT: Taatelirypästä harvennetaan ja se 

pussitetaan tai peitetään ennen kypsymistä, jotta jäljelle 
jääneet hedelmät kasvavat suuremmiksi ja ovat suojassa 

säältä ja tuholaisilta. Usein taatelit kerätään ennen 
puusta putoamista, jotta kuivumisprosessia voidaan 

paremmin kontrolloida. Taatelit pestään, niistä 
poistetaan siemenet, ne levitetään suoraan 

auringonvaloon ja suojataan tuholaisilta ja kosteudelta. 
 

LEHDET & PUU: Nuoria lehtiä voi valmistaa vihannesten 
tapaan. Lehtiä käytetään myös monipuolisesti 

esimerkiksi majoihin, mattoihin, koreihin ja köysiin. 
Puuta voidaan käyttää esimerkiksi veneisiin ja majojen, 

siltojen ja katosten rakentamiseen. Ylijäämäpaloja 
voidaan käyttää myös lämmitykseen. 
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HEDELMÄT: Hedelmät kypsyvät useita kuukausia ja ne 
kerätään käsin. Hedelmiä käytetään monipuolisesti 
ravinnoksi, juomiin, leivontaan ja säilöntään (mehu, 
kuori ja hedelmäliha). Mehua käytetään myös esim. 

siivouksessa. Hedelmä sisältää runsaasti C-vitamiinia ja 
sitruunahappoa, jota voidaan hyödyntää säilömisessä. 

 
Hedelmistä saadaan myös öljyä, joka kylmäpuristetaan 

kuoresta mekaanisesti ilman lämpökäsittelyä. Öljyä 
(limoneeni) käytetään pesuaineisiin, kosmetiikkaan ja 

lääkkeisiin. 
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SIEMENET: Kahvin kypsät punaiset marjat kerätään ja 
rikotaan. Sisällä on kaksi siementä (kahvipavut), jotka 
kuoritaan ja otetaan erilleen. Hedelmälihallisia papuja 

liotetaan yö, jolloin niissä alkaa käymisprosessi. Sen 
jälkeen niitä kuivatetaan. Auringossa kuivattaminen 
vaikuttaa aromiin. Kuivatus kestää jopa kuukauden. 

Kuivatuksen jälkeen pavut kuoritaan vielä kertaalleen, 
paahdetaan ja annetaan viikon ajan levätä, minkä jälkeen 

niistä jauhetaan kahvia. 
 

MARJA: Marjasta valmistetaan Jahwa Cahwa-
hedelmäjuomaa ja ei-kaupallista hedelmähilloa. 
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VARSI: Varsi on erittäin kuitupitoinen, ja sitä käytetään 
rakennusmateriaalina, polttopuuna, työkalujen ja 

tarveastioiden valmistukseen sekä tekstiilien raaka-
aineena.  Bambusta voi rakentaa taloja, jotka kestävät 

jopa hirmumyrskyjä.  
Ekovaatteissa päivän sana on bambu: siitä saadaan 

mukavia alusvaatteita, yöpaitoja, sukkia, pyyhkeitä ja 
vauvanvaatteita. Bambukuitu on pehmeä ja 

imukykyinen sekä varsin mukava iholla. Bambu täytyy 
hajottaa, jotta sen kova, puumainen kuitu saadaan 

muutettua pehmeäksi, puuvillamaiseksi 
selluloosahaituvaksi, joka voidaan kehrätä langaksi. 
Hajottaminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla – 

mekaanisesti tai kemiallisesti.  
 

VERSOT: Nuoria versoja syödään keitettyinä. Isopandat 
käyttävät bambua pääravintonaan. 
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LEHDET: Hamppukuidun tunnetuin käyttökohde on 

hamppuköysi, mutta hampusta saatavista kuiduista voidaan 
valmistaa myös kestäviä kankaita, selluloosaa paperin 

raaka-aineeksi sekä teollista raaka-ainetta käytettäväksi 
eristeenä, levyinä tai huonekalujen materiaalina. 

Hamppukuitu on erittäin luja ja märkäkestävä. Se on 
puuvillaa lämpimämpi ja pehmeämpi materiaali ja tärkeä 

raaka-aine luontoystävällisessä vaateteollisuudessa.  
 

SIEMENET: Ravintopitoisia siemeniä hyödynnetään 
ruuanlaitossa ja leivonnassa. Hampunsiemenet sisältävät 

helposti imeytyvää proteiinia, 
monityydyttymätöntä rasvaa ja 20:tä eri aminohappoa. 
Hampunsiemen on valmis proteiininlähde sellaisenaan. 

Siemenistä puristetaan myös öljyä, jota käytetään lamppu- 
ja voiteluöljynä. Terveellistä, syötävää hamppuöljyä voidaan 

valmistaa kylmäpuristamalla öljy siemenistä.  
 

Lisäksi hamppu on nopeasti kasvava energiakasvi, jota 
voidaan hyödyntää kuivattuna poltettavaksi 

tai kaasutettavaksi biomassaksi. 
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LEHDET: Puusta saadaan mausteena käytettävää laakerinlehteä 
sekä laakerinlehtiöljyä. Sitä käytetään perinteisesti kuivattuna 

liharuokien, patojen, keittojen ja liemien maustamiseen. 
Kypsistä ruoista laakerinlehdet poistetaan eikä niitä pidä käyttää 

sellaisenaan sisäisesti, koska ne raapivat suolenseinämiä. 
Laakerinlehdistä puristetaan myös öljyä, jota käytetään 
leivonnaisten, pikkelssien, säilykkeiden ja lihatuotteiden 

maustamiseen. Samaa öljyä käytetään myös 
hajusteteollisuudessa, esimerkiksi hammastahnoissa. 

  
Laakerinlehteä on käytetty myös suolisto- ja virtsatieinfektioiden 

hoitoon.  Lehdet sisältävät paljon rautaa, fenoleja ja C-
vitamiinia. Laakerin tiedetään lisäävän ruokahalua ja poistavan 
ilmavaivoja. Pieninä määrinä lehdet ovat diureettisia, suurina 
määrinä niitä käytetään oksettavina aineina. Laakeri sisältää 

ainesosia, jotka estävät migreeniä ja erilaisia tulehduksia. Sitä 
käytetään myös yskän torjuntaan.  

 
Laakerinlehtiä voi käyttää jauhopusseissa karkottamaan 

tuhohyönteisiä. Sitä on käytetty myös koiden torjumiseen. 
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Muinaisessa Egyptissä papyrusta käytettiin 

ravinnoksi, lääkkeeksi, kuituna ja rakennusaineena.  
 

KUITU: Papyrus tunnetaan kirjoitusalustana, mutta 
kuidusta tehtiin myös sandaaleja, koreja, veneitä ja 

viuhkoja. 
 

VARSI: Meheviä maavarsia ja varren alaosia syötiin 
raakoina ja keitettyinä.  

 
TUHKA: Papyruksen tuhkaa käytettiin 

silmäsairauksien hoitoon ja estämään rakkuloiden 
leviämistä. 
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HEDELMÄ: Hedelmät irrotetaan kaktuksesta terävällä 
veitsellä ja kerätään astiaan. Tämän jälkeen ne 

kaadetaan  maahan ja pyöritetään pitkävartisella 
harjalla tai luudalla. Esipuhdistetut hedelmät kerätään 

hiekkavatiin, jossa niitä edelleen hierotaan hiekkaa 
vasten piikkien irrottamiseksi. Hedelmät pestään vielä 

useaan kertaan vesiruiskulla ja laitetaan siivilään 
valumaan. Piikkien irrottua hedelmän voi kuoria. 

Hedelmiä voidaan syödä raakana tai kypsennettynä; 
niistä voidaan puristaa mehua, valmistaa hilloa ja 

likööriä. Myös kaktuksen lehdet ovat syötäviä.. 
 

KUKAT: Viikunaopuntian kukkia on käytetty lääkkeenä 
verenvuodon tyrehdyttämiseen sekä ripulin, 

paksusuolentulehduksen ja ärtyneen paksusuolen 
hoitoon.  

 
Kasvia käytetään myös savitiilessä sitovana ja 

vesitiiviyden tuovana ainesosana. 
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HEDELMÄ: Avokado halkaistaan ja keskiosan suuri 
siemen poistetaan ennen käyttöä. Halkaistu avokado 

voidaan kuoria ja viipaloida salaatteihin tai leiville. 
Kuumennettaessa maku pilaantuu. Tutuin käyttötapa 

avokadolle on meksikolainen kastike ja lisäke, 
guacamole. Hedelmästä valmistetaan myös öljyä.  

 
Kypsän avokadon tuntee, kun tyvipuolelta kevyesti 

painettaessa pinta antaa hieman periksi. Kypsä avokado 
kannattaa käyttää pikaisesti, sillä se ei säily kauaa.  

 
Avokado sisältää muista hedelmistä poiketen 20–30% 

rasvaa, joka koostuu tyydyttymättömistä eli 
hyvälaatuisista rasvahapoista. Energiapitoinen avokado 

sisältää noin 200 kcal/100 g. Hedelmässä on lisäksi 
runsaasti kuituja, kaliumia, B- ja E-vitamiineja sekä 

foolihappoa.  
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LEHDET: Lehti halkaistaan ja siitä puristetaan geeliä,  
jota voi levittää iholle sellaisenaan tai sen voi säilöä. 
Aloeta lisätään monenlaisiin juomiin sekä terveyttä 

edistäviin tuotteisiin.  
 

Aloe vera sisältää yli 200:aa vaikuttavaa ainetta, 
joista kaikki ovat elimistöllemme tärkeitä itsessään, 

mutta niiden yhteisvaikutus mahdollistaa aaloen 
parantavan vaikutuksen. Päivittäisannos Aloe Veraa 

pitää vatsan limakalvon kunnossa, säilyttää hyvien ja 
huonojen bakteerien tasapainon, lisää 

ravintoaineiden imeytymistä syödystä ruoasta ja 
ehkäisee liian happaman ympäristön 

muodostumista vatsaan. 
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KUITU: Kuitua saadaan puuvillan siemenhahtuvasta, 
josta valmistetaan kangasta. Puuvilla on 

tekstiiliteollisuuden yleisin luonnonkuitu. 
Siemenkodat kerätään ja silputaan pitkiksi ja ohuiksi 

suikaleiksi, jotka voidaan punoa tai kutoa yhteen.  
Lyhyitä kuituja lisätään kosmeettisiin tuotteisiin, 

makkarankuoriin, dynamiittiin ja muoveihin. Jäätelö, 
eräiden ilotulitteiden ajoaine ja purukumi sisältävät 

puuvillasta tehtyä selluloosaa. 
 

SIEMENET: Siemenistä puristetaan öljyä, jota 
käytetään runsaasti elintarvikkeiden teollisessa 

jalostamisessa. Siemenistä tehdään myös saippuaa 
ja margariinia.  
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LEHDET: Sisalagaaven lehdistä saadaan sisalia – 
väriltään vaaleaa, voimakaskiiltoista ja karkeaa 
kuitua, jota käytetään narujen ja köysien raaka-

aineena. Sisalia käytetään mm. kissojen 
raapimispuiden päällysteenä. 

 
RUUSUKE: Kun agaaven varsi katkaistaan, sen sisälle 

syntyy ontelo, joka täyttyy nesteellä. Mehusta 
valmistetaan agaavelajista riippuen erilaisia juomia. 

Mehusta keitetään myös agaave-siirappia. 
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VERSOT: Kanelitangot ja -jauhe valmistetaan 

kanelipuun nuorten versojen kuivatetusta kuoresta.  
 

Suomalaisessa perinteessä kaneli kuuluu lähinnä 
leivonnaisiin. Eri ruokakulttuureissa (esim. intialaisessa) 

kanelia käytetään yleisesti maustamiseen.  
 

Kaneli tasoittaa diabeetikoiden verensokeria sekä 
alentaa kolesterolipitoisuutta. Sitä on käytetty myös 
ripulin, ruoansulatusvaivojen, kuukautisvaivojen ja 

oksentelun lääkkeenä. Kaneli myös alentaa kuumetta ja 
helpottaa vilustumisoireita. Bakteeritulehdukset ja 

hiivatulehdukset häviävät kanelin käytöllä. 
 

LEHDET: Kaneliöljy valmistetaan yleensä vihreistä 
kanelinlehdistä, ja lehtiä käytetään myös teenä. 

Kaneliöljyä käytetään pieniä määriä hammastahnassa, 
suuvedessä, voiteissa ja kosmetiikassa. 
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LEHDET: Neulasmaisia lehtiä käytetään 
ruoanlaitossa ja yleensä maustamisessa. Rosmariini 

sopii erityisesti lampaan-, porsaan-, vasikanlihan 
sekä kanapatojen mausteeksi. Hienonnettuna sitä 

voi ripotella kalan ja lihan pinnalle ennen parilointia. 
Kasvista tislataan myös eteeristä rosmariiniöljyä. 

 
 


