
Keittokirjoissa 

  

AHOLA, SUVI: Koko suku keittiössä : kirjoituksia ruoasta, perheestä ja muistamisesta. 
WSOY 2002 

Kirja kuvaa elämää Suomessa eri vuosikymmenillä Suvi Aholan oman suvun välityksellä. 
Kertomukset arjesta ja juhlasta niin kartanossa kuin torpassa liitetään suvussa säilyneisiin 
ruokaresepteihin. Kuvituksena mustavalkoisia valokuvia perhealbumista. Ruokaohjehakemisto kirjan 
lopussa. 

ALÉN, HENRI: Sydän lautasella. Tammi 2007 

Kokemuksia ravintoloista niin Irlannissa kuin Suomessa ja pohdintoja siitä, miten raaka-aineet saadaan 
yhdistymään lautasella suussa sulavaksi kokonaisuudeksi. Paljastetaan suosikkireseptit. 

ANTTILA, RISTO: Hailiserpaa ja tuhlipuuroa. Suomenlahden kulttuuriperinneseura 2007 

Suomenlahden ulkosaaret, Lavansaari, Seiskari, Suursaari ja Tytärsaari menetettiin sodassa Venäjälle ja 
samalla menetettiin saarten omaperäinen kulttuuriympäristö. Kirjaan on kerätty saarten historiaa ja kulttuuria 
sekä runsaasti ruokaohjeita. Ruokaohjehakemisto on kirjan lopussa. 

ARVAS, PAULA: Murhaavan herkullista : Ruumiin kulttuurin koekeittiö. Book Kari 2007 

Kirjoittaja on laatinut ohjeet jännityskirjallisuudessa vastaan tulleisiin ruokiin ja joihinkin juomiin. Kirjan 
lopussa on luettelo koekokkia innoittaneista teoksista ja lukuvinkkejä. Hakemistosta löytyvät ruoat 
aakkosjärjestyksessä, samaten kirjailijat ja sankarit tai sankarittaret. 

BAUR, EVA GESINE: Mozartin ruokavieraana. Ajatus 2006 

Komeasti kuvitettu kirja Mozartin elämästä. Säilyneiden kirjeiden ansiosta 
tiedetään, millaisista ruoista Mozart piti ja miten hän kestitsi vieraitaan. 
Ruokaohjeita on muokattu nykykokkaajalle sopiviksi. 

BLOMQVIST, JUKKA: Keskiajan keittiön salaisuudet : Tuokiokuvia, 
reseptejä, mausteita. Minerva 2006 

Kauniisti vanhahtavan näköiseen kirjaan on koottu keskiaikaisia 
ruokailutapoja ja ruokaan liittyviä uskomuksia. Tekijät ovat Tallinnassa sijaitsevan Olde Hansan isäntiä, jotka 
kokeilemalla ovat kehittäneet alkuperäisistä keskiaikaisista resepteistä kirjan ohjeet. 

BREMER, CAJ: Mämmikoiran keittiössä. Musta Taide 2014 

Valokuvaaja Caj Bremer kertoo parhaimmista herkuistaan ja kummallisimmista kokeiluistaan. Mukana on 
kuvia kotialbumista ja monenmoisia humoristisia (ruoka)muistoja elämän varrelta.  

BRILLAT-SAVARIN, ANTHELME: Maun fysiologia. Gummerus 1988 

Gastronomisen kirjallisuuden suuri klassikko. Brillat-Savarin (1755–1826) oli perehtynyt niin fysiikkaan ja 
kemiaan kuin lääketieteeseenkin. Kirjassaan hän opettaa ja ohjaa, filosofoi ja kertoo anekdootteja. Nimensä 
hän on antanut mehulla tai viinillä litimäräksi kostutetulle sokerikakulle, savariinille. Kirjan tekstin 
lomasta löytyy joitakin suhteellisen tarkkoja ruokaohjeitakin. 

BRÜCK, ARJA: Kuninkaan matkassa. Otava 2002 

Kauniisti kuvitettu kirja vie lukijan Viipurin ja Turun yhdistävälle Kuninkaantielle. Poiketaan 
kartanoissa, pappiloissa ja kestikievareissa ja tutustutaan 1700-luvun tapoihin ja ruokiin. Reseptit 
on mukailtu nykykeittiössä helposti toteutettaviksi. 

CHAPELLE, GUN DE LA: Kartanoruokia. WSOY 1993 

Kirja esittelee 25 ruokaperinteistään kuulua Suomen kartanoa, kertoo sukutraditioista ja tarjoaa 
parhaat reseptit. 

COURTINE, ROBERT J.: Madame Maigret´n keittokirja. Otava 1990 

Georges Simenonin dekkareissa Madame Maigret hellii miestään ruoilla, joiden 
tekemisessä ei ole säästetty aikaa eikä vaivaa. Tähän kirjaan on muotoiltu 
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resepteiksi Madamen parhaat herkut, mutta mukana on myös komisario 
Maigret´n kantaravintoloiden erikoisuuksia. 

CRICK, MARK: Kafkan kanssa keittiössä : maailman kirjallisuuden 
historia 14 reseptissä. Kirjava 2009 

Maailmankirjallisuudesta tuttujen kirjailijoiden teoksissaan esittelemiä 
ruokalajeja. Mukana ovat mm. nopea misokeitto Franz Kafkan tapaan, rakuunamunat Jane 
Austenin tapaan ja tiramisu Marcel Proustin tapaan. Reseptin perässä on katkelma kirjasta. 

ENANDER, BARBARA: Rakastavaisten keittokirja. Pientä hyvää rakastavaisille ja muille 
jotka nauttivat elämästä. Tammi 1987 

Kirjan ruokaohjeet ovat melko summittaisia, sillä päätarkoituksena on luoda ruokailuhetkeen leikkimielistä 
tunnelmaa ja tuottaa yllätyksiä rakkaille ihmisille. Menuehdotuksia on mm. viettelylounaalle, 
sovintopäivälliselle ja kuutamoillalliselle. 

ERVASTI, KAIJUS: Juristi liemessä : lakimiehen keittokirja. Lakimiesliiton kustannus 2013 

Kirjassa seurataan juristin urapolkua eli aluksi esitellään opiskelijankin kukkarolle sopivia ruokia ja 
seuraavaksi ruokia oikeusoppineille ja käytännön juristeille. Jälkiruoat ovat luvussa "lakinaisen makeat 
herkut". Jokaiseen reseptiin liittyy jokin kyseistä ruokaa koskeva tietoisku, tarina tai kasku. 

FLETCHER, NICHOLA: Kaarle Suuren pöytäliina : juhlapitojen historia. Sitruuna 2006 

Kirja alkaa Paratiisin pidoista ja jatkuu sitten maanpäällisissä juhlissa eri puolilla maailmaa eri aikakausina. 
Pikkutietoa ja anekdootteja lennokkaassa muodossa. Tekstiin piilotettuja ruokalajeja kirjoittaja on itse 
kokeillut, mutta tarkkoja ohjeita hän ei kuitenkaan anna. 

GARAM, SIRKKA: Murkinoita. WSOY 1988 

Makumuistumia elämän varrelta: lapsuudesta, ulkomailta (etenkin Unkarista) ja ystäviltä. 
Intiimejä tuokiokuvia ja sattumuksia. 

GRONOW, KIRA: Pop sop paa : kotikokkeja A. W. Yrjänästä Kata Kärkkäiseen. Tammi 
2000 

Kirjaan on koottu ruokakohtaamisia neljänkymmenen suomalaisen kulttuuri-ihmisen kanssa: 
muusikoita, kirjailijoita, näyttelijöitä, tutkijoita, toimittajia, suunnittelijoita… Ruokaohjeet on ryhmitelty 
vuodenaikojen mukaan ja keväisistä ruuista lähdetään liikkeelle. Kirjan lopussa on ensin hakemisto 
ruokalajeittain ja sitten aakkosellinen hakemisto. 

HAACK, ERIK: Gastronomian maailmasta. WSOY 1968 

Pakinoita maailman keittiöistä ja ruokakulttuurin muutoksista. Joitakin reseptejäkin tekstistä löytää. 

HANHENSULAN RAVINTOLA : kirjallinen keittokirja. Otava 1983 

Tunnetut suomalaiset kirjailijat kertovat tarinoita, jossa ruoalla on merkittävä osa. Useimpiin tarinoihin on 
otettu mukaan myös reseptejä, joskaan kaikkia ei ole tarkoitettu kokeiltaviksi. Kirjan lopussa on hakemisto 
ruokalajeittain. 

HEINO, HANNU: Oikke hyvä ruaklysti. Sanomalehti Länsi-Suomi 2012 

Raumalaiskolmikko Hannu Heino, Matti Pursiheimo ja Kalle Saarinen kokosivat yksiin kansiin omat omituiset 
ruokareseptinsä. On enemmän tai vähemmän summittaisia ohjeita perinneruokiin ja aivan uutukaisiin 
makuoivalluksiin. On syömiseen ja juomiseen liittyviä pakinoita ja muisteluksia sekä raumanmurteella että 
pitkällä suomella. Muidenkin tunnettujen raumalaisten suosikkiohjeita on saatu mukaan.  

HELAKISA, KAARINA: Koska vasta syödään. Otava 1990 

Kellon kierron mukaan jaoteltuja makumuistoja ja tarinoita maailmalta ja elämän varrelta. 
Ohjeet eivät tekijöiden mukaan sovi terveysintoilijoille eivätkä kalliita ruoka-aineita 
rakastaville. 

HELKAMA, IRIS: Arkkitehdin pöydässä : miljöitä ja makuja. SKS 2012 
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Komeasti kuvitetussa kirjassa kuljetaan vanhasta maalaistalosta moderniin 
ateljeerakennukseen ja yksityiskodeista julkisiin tiloihin. Ruokia tarjotaan 
ajallisesti joulusta syksyyn ja ja lajillisesti ehtoollisleivästä mustutettuun 
tonnikalaan. Mukana on useita kokonaisia menuita, esimerkiksi "Kevät 
Engelin aikaan" ja "Rapukekkerit Hasselbackassa". 

HÄRKÖNEN, ANNA-LEENA: Sopan syvin olemus : 42 ruokaohjetta, 687 
ajatusta. Otava 2000 

Kirjoittajan mukaan tässä on tajuttoman hyviä, sopivasti epäterveellisiä ja tarpeeksi suoraviivaisia 
ruokaohjeita. Mukana muistoja, mielipiteitä ja ajatuksia – humoristisessa muodossa. 

ISOÄIDIN KEITTIÖSSÄ : makuja ja muistoja.Otava 2004 

Kirjaan on koottu Kotiliedessä julkaistuja ruokaohjeita 1920-luvulta lähtien. Kaikki reseptit on uudistettu 
nykyhetken vaatimuksia vastaaviksi. Kirja etenee vuosikymmenittäin ja esittelee niin keittiön sisustusta kuin 
tyypillisiä ruokia. Kirjan lopussa on hakemisto ruokalajeittain. Nostalgisia kuvia. 

JAGER, REBECCA FIELD: Annetaan muhia! : 200 reseptiä keittiöön ja makuuhuoneeseen. Sivuosa 
2004 

Hieman kaksimielistä puhetta hitaan ja hellän kypsentämisen puolesta. Reseptit on valittu niin, että ruuan 
valmisteluun kuluu aikaa enintään puoli tuntia – oli kyseessä sitten perusruoka tai omaperäinen uutuus. 
Oheen on liitetty "patapuheita" eli poimintoja vuosien aikana keittiössä käydyistä keskusteluista. Aiheena 
miehet, naiset ja perhe… 

JORDANOVA, VERA: Don't miss a bite: makuja ja muistoja maailmalta. WSOY 2014 

Suomalais-bulgarialainen malli ja näyttelijä on kerännyt paikallisia herkkuohjeita kuvausmatkoillaan eri 
puolilla maailmaa. Reseptien lisäksi kirjassa on elämyksiä, muistoja ja tarinoita. 

JOUTJÄRVI, MARITA & GIANNINI, VITTORIO: Herkullisten ruokien ja tarinoiden 
Toscana. Readme.fi 2016 

Kymmeniä hupaisia, liikuttavia ja surullisiakin tarinoita, vanhojen albumien aarteita, juttuja 
italialaisista tavoista ja tottumuksista sekä lähes 70 reseptiä herkullisine ruokakuvineen. 
Kaikki ohjeet pohjautuvat Toscanassa nautittuihin ruokakokemuksiin, aina keskiajalta näihin 
päiviin asti. Tekijät ovat huomioineet myös ainesten saatavuuden. 

JUVONEN, RIIKKA: Väinämöisen viettelys : kalevalainen keittokirja. Ajatus 2005 

Kirja esittelee 18 Kalevalasta tuttua mieshahmoa nykyaikaistetussa muodossa. Jokaiselle miehelle on 
räätälöity herkulliset ateriat kattausvinkkeineen. Hauskaa tekstiä, jota Juvosen kuvitus tukee. 

KAARO, JANI: Ruoka-Kalevala, eli, Makumuistoja Suomesta. SKS 2017 

Meidän tavallisten suomalaisten ruokamuistoja ja -tarinoita. Miten ruokakulttuuri on kehittynyt? Miten eri 
ainekset ovat Suomeen tulleet? Rakkaimmat muistot liittyvät mummolaan. Lisäksi kirjassa on ruokanovelli 
kahdeksalta suomalaiselta nykykirjailijalta, joiden joukossa mm. Juha Hurme, Enni Mustonen ja Outi 
Pakkanen. 

KANNINEN, ELLA: Ellan Toscana : kyläelämää Italiassa. Tammi 2016 

Toscana on täynnä lumoavia maisemia ja herkullisia ruokia, mutta kyllä sielläkin osataan nälviä naapureita ja 
lähikyliä. Ruokaohjeet ovat Ellan kotikeittiöstä ja Ellan tapaamilta ihmisiltä. 

KANTOJÄRVI, PIRITTA: Viiden tähden vaellus. Tammi 2014 

Kirja rakentuu kuuden erilaisen vaellusretken ympärille. Ohjeita annetaan itse retken suunnitteluun, 
varusteisiin, ongelmatilanteiden ratkaisuun – ja ennen kaikkea ruokailuun.  

KERÄNEN, JARI: Valkokankaan herkkuja. Otava 2006 

Kirjassa esitellään kaksikymmentä elokuvaa ja kunkin elokuvan kohdalla sen innoittama 
ruokaohje. Ruoat ovat mahdollisimman pitkälle samanlaisia kuin elokuvissa, mutta eivät 
orjallisesti. 

KLEMETTILÄ, HANNELE: Keskiajan keittiö. Atena 2007 
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Upeasti kuvitetun kirjan avulla tutustutaan keskiajan ruokakulttuuriin, tapoihin ja uskomuksiin 
ja todetaan, että hyvää ja monipuolista ruokaa syötiin tuolloinkin. Alkuperäislähteistä 
poimittuja ruokaohjeita on muokattu nykyajan kotikokille sopiviksi.  

KNUUTTILA, MAARIT: Kauha ja kynä : keittokirjojen kulttuurihistoriaa. SKS 2010 

Kirja esittelee ruokakulttuurin historiaa eurooppalaiskeittiön syntyajoista ja ensimmäisistä 
käsikirjoituksista tähän päivään saakka. Terveysihanteet ja termit ovat vuosisatojen aikana melko tavalla 
muuttuneet ja samalla tapa kirjoittaa reseptejä. Muutama esimerkki valottaa kehitystä 

KULTTUURIHISTORIALLINEN KEITTOKIRJA. SKS 2001 

Kirjan artikkelit esittelevät kaupunkiporvariston elämää 1700-luvulta nykyaikaan asti. Eri aikakausien 
ruokaohjeita on poimittu vanhoista kirjeistä, käsin kirjoitetuista reseptikokoelmista ja painetuista 
keittokirjoista. Kirjan lopussa ovat reseptihakemisto sekä aakkosjärjestyksessä että ruokalajeittain. 

KYRÖ, TUOMAS: Mielensäpahoittajan keittiössä. WSOY 2016 

Mielensäpahoittaja tarjoaa ruokaohjeita, joiden avulla lättähatutkin onnistuvat! Mukana on aitosuomalaista 
kotiruokaa kuten läskisoosia ja kananmunakastiketta, mutta myös muutama eksoottinen ruokaohje (vaikkapa 
Pankalesialainen vihreä curry). Nasevia näkemyksiä nykymenosta ja hilpeää huumoria. 

LAHTINEN, MYSI: Mysi kokkaa ja kertoo. HS kirjat 2016 

Helsingin Sanomain Kuukausiliitteessä 1986-1999 ilmestyneet Mysi Lahtisen reseptit on koottu yksiin 
kansiin. Reseptejä höystävät lämminhenkiset tarinat ja näppärät vinkit. Kirja näyttää reseptivihkolta, yhtään 
kuvaa ei ole. 

LAPSUUTENI RUOKAMUISTOT. Gummerus 1994 

Kirjaan on koottu 25 suomalaisen ruokatoimittajan lapsuusajan 
ruokamuistoja. Tarinat ovat pienimuotoisia dokumentteja, jotka kattavat 
vuosikymmenet 1930-luvulta 1970-luvulle. On arkea ja on juhlaa, on pulaa ja 
on korkeaa elintasoa. Kirjan lopussa on reseptihakemisto ruokalajeittain. 
Kuvituksena on sekä nostalgisia vanhoja valokuvia että kirjan henkeen 
sopivia värivalokuvia. 

LARNEMAA, ARI: Suomalainen ruokaretki. Tammi 2001 

Utsjoelta lähdetään liikkeelle ja Helsinkiin päädytään. Siinä välissä syödään esim. mustaa makkaraa 
Tampereella, särää Lemillä, nahkiaisia Ulvilassa ja kanaa Lyonissa. Tutustutaan ruoasta kiinnostuneisiin 
ihmisiin ja pohditaan hyvän ruoan ominaisuuksia. Jonkun verran annetaan ruokaohjeitakin. 

LAUTASELLINEN ILOA : kirjallinen keittokirja. Kirjapaja 2013 

Kirjaan on koottu Naisten Pankin ystävien ja vapaaehtoisten lempireseptejä. Mukana on kotoisia klassikoita 
(mm. Mummon kaalilaatikko) ja eksoottisia uutuuksia (mm. Liberialainen kana-bataattigratiini).Ruoka-aiheisia 
tarinoita ja runoja ovat luovuttaneet Hannu-Pekka Björkman, Laura Honkasalo, Leena Lehtolainen, 
Irja Askola, Jari Tervo, Sinikka Nopola, Ilpo Tiihonen ja Aki Ollikainen. 

LEHMUSOKSA, RISTO: Jean Sibeliuksen pöydässä. Auditorium 2014 

Kotona Ainolassa Jean Sibelius söi tuoreista aineista tehtyä kotimaista ruokaa tai sitten Aino-
vaimon äidiltä omaksuttua venäläistä ruokaa, mutta pääsi matkoillaan kansainvälisten herkkujen 
makuun. Ravintoloista valittiin aina kallein eikä Helsingissäkään kelvannut kuin Kämp. Kevyesti 
elämäkerrallista tietoa runsain ruokaohjein höystettynä. 

LEHMUSOKSA, RISTO: Päästä pakaroihin : tarinoita pöydän iloista, ruoan retkistä ja maun 
matkoista. Ajatus 2004 

Hauskoja pakinoita ruokamuistoista, ruokien ja ruokasanojen synnystä ja ruokailijoiden 
kummallisuuksista. Kirjassa liikutaan sujuvasti eri puolilla maailmaa eri vuosisadoilla. Joitakin 
ylimalkaisia ruokaohjeitakin pakinoista löytyy. 

https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Akauha+AND+title_index%3Aja+AND+title_index%3Akyn%C3%A4%29
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LEHMUSOKSA, RISTO: Vuoksen lohta ja Pietarin kaviaaria : Imatran 
seudun gastronomiaa ja kartanoelämää. Otava 2008 

Upeasti kuvitettu kirja kertoo Imatran alueen loistokkaasta kulttuurihistoriasta 
- kartanoista, matkailijoista ja yltäkylläisistä ruokailuista. Ruokahakemisto on 
kirjan lopussa. 

LEHTINEN, SIRKKA-LIISA: Ellen Svinhufvud : Rakkaudesta ruokaan ja 
Ukko-Pekkaan. Otava 2010 

Ellen Svinhufvud kirjoitti käsin vahakantisiin vihkoihin ystäviltään, lehdistä ja matkoilta keräämiään reseptejä 
(yli 800). Kirjassa reseptit lomittuvat Ellenin värikkääseen elämäntarinaan. 

LINNILÄ, KAI: Jazztyttö keittää : Aino Helmisen ruokavuosi 1928. Karisto 2005 

Aino Helminen kuvailee vuodelta 1928 olevissa päiväkirjamerkinnöissään elämää Helsingissä ja kertoo 
lämmöllä ystävistään – ja ruuasta. Kirjan mielenkiintoinen kuvitus henkii 1920-luvun tunnelmaa. Ruokaohjeet 
on muutettu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Ruokalajihakemisto on kirjan lopussa. 

LINNILÄ, KAI: Linnan pidoista pappilan pöytään : Kaari Utrion romaanien herkut. Tammi 2008 

Kirja kertoo Kaari Utrion historiallisten romaanien pöydänantimista. Ensimmäisessä luvussa edetään 
historiallisessa järjestyksessä keskiajalta Titanicin viimeiseen illalliseen. Toisessa luvussa puolestaan 
käsitellään erilaisten raaka-aineiden käyttöä eri aikakausina ja viimeisessä osiossa osallistutaan erilaisiin 
aterioihin ja saadaan niiden teko-ohjeet. Kirjan lopussa on sekä aakkosellinen hakemisto että 
reseptihakemisto. 

LINNILÄ, KAI: Pihalla kasvaa lammaskaali : omavarainen kokki. Tammi 2004 

Kaari Utrio ja Kai Linnilä kokeilivat 1970-luvulla omavaraistaloutta kasvimaineen ja kotieläimineen. Kokeilu 
loppui parissa vuodessa, mutta poiki keittokirjan, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1977. 
Uuteen painokseen on lisätty jälkiviisautta ja muuta mieleen tullutta. Kirjan 
lopussa on reseptihakemisto ruokalajeittain. Kaunis kuvitus. 

LÄCKBERG, CAMILLA: Camilla Läckbergin suosikkireseptit : merellisiä 
makuja Fjällbackasta.  Gummerus 2016  

Kirja tarjoaa merellisten ruokalajien lisäksi mahdollisuuden tutustua Läckbergin dekkareista 
tutun Fjällbackan maisemiin Länsi-Götanmaan rannikolla. 

MANNERKORPI, JUKKA: Makuhermolla. WSOY 1998 

Esseitä eurooppalaisesta ruokakulttuurista. Esitellään kuuluisia kulinaristeja ja kuuluisia ruokalajeja sekä 
juomia. Joitakin reseptejäkin on esseisiin piilotettuina. 

MANNERKORPI, JUKKA: Ranskalaisia makupaloja. WSOY 1994 

Pakinoita ranskalaisen keittiön historiasta ja tunnetuista ranskalaisista herkkusuista sekä itse herkuista niin 
Pariisissa kuin maaseudullakin. Varsinaisia reseptejä kirjassa ei ole, mutta monet ruokakuvaukset ovat niin 
tarkkoja, että niilläkin pärjää. 

MARTIALA, KARI & LYLYHARJU, HELENA: Lapin makuja. Karisto 2014 

Lapinhullu aviopari kiertelee ympäri Lappia, kuvailee luontoa, kertoo historiasta ja haastattelee tunnettuja 
kokkeja. Resepteissä hyödynnetään modernilla otteella Lapin hienoja raaka-aineita, esimerkiksi kurppaa ja 
jäkälää.  

MAYLE, PETER: Bon appétit : herkuttelua ja hyvää elämää Ranskassa. WSOY 2002 

Brittihumoristin mukana kierrellään ympäri Ranskaa tutustumassa toreihin ja tapahtumiin, 
pikkuravintoloihin ja gourmet-paikkoihin. 

MILONOFF, TUOMAS & RANTALA, RIKU: Mad cook : kulinaristinen seikkailukirja. 
Johnny Kniga 2010 

Seikkaileva kaksikko tutustuu maapallon hämmästyttävimpiin keittiöihin. 
Hullun tarinoinnin lomasta voi poimia oikeita herkkuruokia, täyttä asiaa ja 
todellisia hirvityksiä. Kirjaan on liitetty DVD-levy. 
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MÄKELÄ, EERO: Talon tapaan : suomalaisten keittiömestarien 50 vuotta. Tammi 2000 

Kirjassa kerrataan suomalaisten ravintoloiden historiaa 1950-luvusta nykypäivään. Esitellään 
joitakin legendaarisia keittiömestareita ja kertoillaan värikkäästi ruokakulttuurin muutoksista. 
Ruokareseptit on jaoteltu vuosikymmenittäin. Kirjan lopussa on lyhyt keittiön slangisanasto. 

NYMAN, RIA: Yövieras. Paasilinna 2014 

Keittiö Vallillassa ja yövieraita vastaanottava emäntä. Kaikki kokkailevat makunsa mukaan ja juttu luistaa. 
Resepteihin on liitetty myös juomasuositukset. 

OJALA, KARI: Insinöörin keittokirja. Etukeno 2005 

Runsaat puolet kirjasta käytetään vastaamalla kysymyksiin: Mitä insinööri syö? Miten ja millä asenteella hän 
tekee ruokaa? Miten hän käyttäytyy kaupassa, keittiössä ja ravintolassa? Loppuosa kirjasta on omistettu 
resepteille ja pilkuntarkoille teko-ohjeille. Hauskaa luettavaa! 

ONNELLINEN PULLA : Kirjallinen leivontakirja. Kirjapaja 2017 

Naisten Pankin ystävien ja aktiivijäsenten suosikkireseptejä sekä tunnettujen suomalaisten nykykirjailijoiden 
ruokanovelleja. Novellin ovat lahjoittaneet mm. Katja Kettu, Tuomas Kyrö, Rosa Liksom ja Hannu Väisänen. 

PAKKANEN, OUTI: Porosta parmesaaniin : Anna Laineen keittokirja. Otava 2003 

Outi Pakkanen on koonnut dekkareissaan esiintyvän graafikko Anna Laineen parhaat reseptit yksiin kansiin. 
Raaka-aineissa ei säästellä, mutta vaivannäössä kyllä. Samalla tutustutaan Annaankin hieman paremmin. 

PALJAKKA, ANNA: Ruukin ruokia : Fiskars ennen ja nyt. Taide 2001 

Fiskarsin asukkaiden arkea ja juhlaa 1800-luvulta nykypäivään. Kirjan alussa on lyhyt Fiskarsin historia ja 
sitten esimerkkejä hyvistä aterioista ennen ja nyt. Reseptihakemisto ruokalajeittain on kirjan 

lopussa. 

PATALA, ANITA: Iljetystä ja vaskoolisärkiä : irtohippuja kultamailta. 
Patala 2000 

Lyhyitä ruokamuistelmia ja anekdootteja Lapin kultamailta. Ohjeita annetaan 
mm. karhu-, poro- ja nötköttiruokien valmistamiseen. Kirjan lopussa on 
ruokaohjeiden hakemisto. 

PIANARO, ROBERTA: Makupaloja Venetsiasta Guido Brunettin tapaan. Otava 2011 

Leonin Guido Brunetti -dekkarisarjassa mainituista ruoista on muokattu tarkat ohjeet ja oheen on liitetty 
sopivia otteita dekkarista. Myös Donna Leonin ja Roberta Pianaron mietteitä venetsialaisesta 
ruokakulttuurista ennen ja nyt. 

PINKOVÁ, ALICE: Linnunradan keittokirja : sesonkiruokia tähtihetkiin.  Taifuuni 1992 

Tšekkiläisen TV-kokin näkemys siitä, millaiset ruoat sopivat eri tähtimerkeille. Kustakin tähtimerkistä 
analysoidaan ensin luonteenpiirteet ym. ominaisuudet ja mainitaan joitakin kuuluisia kyseisen tähtimerkin 
edustajia. Sitten esitellään joku kansainvälisen gastronomian merkkihenkilö ja annetaan sopivat reseptit. 
Ohjeissa näkyy selvästi tšekkiläisen ja slovakialaisen keittiön vaikutus eli ruoka on tukevahkoa. 

PULLA, ARMAS J.: Leipää ja viiniä : Aatamista isoisän päiviin. Otava 1964 

Hauskoja ja silti täynnä tietoa olevia pakinoita gastronomian historiasta ja eri kulttuuripiirien suhtautumisesta 
ruokaan. Mukana on jokunen resepti. 

PULLA, ARMAS J.: Vatsan muistelmia : gastronomiaa Anakreonista Ville Vallgreniin. Otava 1970 

Maailmakirjallisuudesta poimittuja ruokakuvauksia, gastronomisia kaskuja ja sankarikuvia, 
ruokaohjeita. 

PÄIVÄRINTA, LASSI: Epälineaarinen keittokirja : kulinaarinen runoelma. Tammi 1999 

Kahden matemaatikon hauska keittokirja, jossa haetaan yllättäviä (= epälineaarisia) 
makuyhdistelmiä. Mukaan on ujutettu kaikenlaisia asiaan kuulumattomia mielleyhtymiä ja 
kaskuja tieteen ja taiteen eri aloilta. 
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RANIN, MATTI: Vohveleita ja tillinvarsia. Teos 2006 

Näyttelijä Matti Ranin kertoo teatterista ja elämän varrella kertyneistä 
ruokamuistoista ja resepteistä. Kirjan lopussa on hakemistoja: 
henkilöhakemisto ja reseptit sekä ruokalajeittain jaoteltuna että 
aakkosjärjestyksessä. 

RINNE, KATRIINA: Herkkuja ja herkuttelijoita . Tammi 1997 

Kirjassa puhutaan ruuan lisäksi mielenkiintoisista ihmisistä, matkoista maailmalla, juhlista ja hieman 
kommelluksistakin. Mustavalkoinen kuvitus perhealbumista. Aakkosellinen reseptihakemisto kirjan lopussa. 

RÖNSTRÖM, JON & EKMAN, ANDERS: Stalinin makaronit sekä 30 muuta historiallista huikopalaa, 
herkkua ja viimeistä ateriaa. Atena 2015 

Hauska kirja merkittäviin historiallisiin hetkiin liittyvistä aterioista kautta aikojen. Mukana ovat esimerkiksi 
Stalinin makaronit jauhelihakastikkeen kera, Ernst Hemingwayn viimeinen ateria tai Erik XIV:n hernesoppa. 
Ohjeista suurin osa on helpohkoja, mutta jotkut ovat mukana vain vitsin vuoksi. 

SALOKORPI, SINIKKA: Marie-Louise ja Gunnar Didrichsen : rakkaudesta ruokaan ja taiteeseen. 
Gummerus 2003 

Helsinkiläisessä Didirichsenin kulttuurikodissa panostettiin taiteen lisäksi myös ruokaan. Kirjan alussa 
kerrotaan itse perheestä ja merkkipaaluista perheen perustaman taidemuseon historiassa ja kirjan lopussa 
tarjotaan parhaat ruokaohjeet. 

SARJAKUVAKEITTOKIRJA. Sammakko 2010 

"Kiroileva siili" -sarjakuvasta tunnettu Milla Paloniemi on toimittanut kollegoidensa kanssa 
kasvisruokareseptejä ja sarjakuvia yhdistelevän keittokirjan. Petri Hiltunen tarjoaa 

leipäressua ja Anssi Kela purjopizzaa. Tarjolla on esimerkiksi 
ketunleipäsalaattia, uunijuureshärdelliä ja soijasoosia.  

SARJAKUVAKEITTOKIRJA 2. Sammakko 2012 

Milla Paloniemi ja kumppanit laativat jatko-osan Sarjakuvakeittokirjalle. Miten 
olisi pohjaton raparperikakku tai Godzilla-pata? Sipsitkin voi tehdä itse. 

SAUKKOLA, MIRVA: Lemmenruokaa : pakinoita & reseptejä. Kustannus-Mäkelä 1999 

Kirjassa on pakinoita kaikesta rakkauteen liittyvästä: lempeä nostattavista ruoka-aineista, romanttisista 
paikoista ja tavoista. Kuhunkin pakinaan on liitetty siihen sopivia reseptejä. Hakemisto ruokalajeittain on 
kirjan lopussa. 

SAUKKOLA, MIRVA: Sinkkutytöt kokkaavat : pakinoita & reseptejä. Kustannus-Mäkelä 1998 

Vuodenaikojen mukaan jaoteltuja pakinoita tyttömäisistä makuelämyksistä eli lapsuuden ruokamuistoista, 
matkakokemuksista ja ruokakauppojen uutuuksista. Hakemisto ruokalajeittain kirjan lopussa. 

SILJA-BUFFET : makumatka merellä. Uusimaa 1995 

Silja Linen laivojen voileipäpöytä on kehittynyt höyrylaivakauden viinapöydästä nykyiseksi monipuoliseksi 
herkkupöydäksi. Kirjassa annetaan vinkkejä siitä, miten koota ruokaa lautaselle (kierroksia kertyy 6-7) ja 
miten valita oikeat juomat. Keittiömestareiden puheenvuorojen jälkeen julkistetaan parhaat reseptit. 

SIVUMAKUJA : kirjallisesta keittiöstäni. WSOY 2005 

Suvi Ahola on poiminut mielikirjoistaan katkelmia, jotka tavalla tai toisella liittyvät ruokaan. Kuhunkin 
katkelmaan hän on liittänyt sen innoittaman reseptin, joko oman tai ystäviltä lahjaksi saadun. Kirja etenee 
vuodenaikojen mukaan. 

SOPRANOS KEITTIÖSSÄ. Otava 2003 

Helppoja italialaisia perusruokia helpoin ohjein. Lisäksi mafiaperheestä 
kertovan Sopranos-sarjan jäsenet tilittävät suhdettaan ruokaan, rakkauteen ja 
rikollisuuteen. 

SPOLJARIC, SIRPA: Ruokaturisti Sloveniassa. Books on Demand 2012 
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Kirjassa esitellään Slovenian eri osia matkailun kannalta ja annetaan 
ruokaerikoisuuksien ohjeita. Ruokakulttuurissa yhdistyvät saksalaiset, 
italialaiset ja paikalliset piirteet, mutta kaiken pohjana ovat kuitenkin tuoreus 
ja maan omat tuotteet.  

SPÅRE, HARRI: Arto Paasilinnan taivaallinen herkkukirja : 
makunautintoja Lapin perukoilta Tyynenmeren saarille. Edico 2006 

Teoksessa käydään läpi Arto Paasilinnan tuotanto kirja kerrallaan, selostetaan juoni lyhyesti 
ja annetaan ohjeet teoksessa mainituille ruuille. 

SUKULA, JYRKI: Hullu kokki Piemontessa. Tammi 2008 

Teoksessa on kahdeksan Piemonten alueen ruokakulttuuriin liittyvää teemaa, joiden toteuttamiseen Sukula 
on saanut ohjeita niin ammattilaisilta kuin torimummoilta. Kunkin osion lopussa on reseptit kolmen tai neljän 
ruokalajin kokonaisuuteen. Hauskoja pakinoita ruoka- ja juomakulttuurista, persoonallisista ihmisistä ja 
Hullun kokin toilailuista. 

TALVI, JUSSI: Gastronomian historia. Otava 1989 

Teos lähtee liikkeelle antiikin ajoista ja päättyy 1900-luvulle "kylmän tekniikan aikaan". Hauskasti kerrottua 
tietoa ruokakulttuurin muutoksista ja muuttajista. Joitakin reseptejäkin pakinoihin on piilotettu. 

TANDEFELT, PETRA: Nallerouva Hunajapurkin herkkukirja : nostalgisia leluja ja reseptejä. Tammi 
2012 

Kirjassa kuljetaan satoisasta kesästä joulun kautta toiveikkaaseen uuteen kevääseen. Suurimmalta osalta 
leivonnaisten ja juomien ohjeet ovat perinteisiä klassikoita, mutta uusiakin makuja on mukana. Kaikkia 
yhdistävät aidot ja reilut aineet, sillä herkutellessa ei pihdata! Useimpiin resepteihin Nallerouvan tytär on 

liittänyt jonkin selittävän kommentin tai muistikuvan ja reseptien lomaan 
asiatietoa leluista ja leikkimisestä.   

TANHUANPÄÄ, MARJA: Taivaallista mannaa : ruokaperinnettä 
kristillisessä kulttuurissa. Maahenki 2014 

Kaunis kirja esittelee ruokia, jotka pohjaavat uskonnolliseen perinteeseen. 
Tarinoissa kerrotaan pyhimysten nimikkoruoista, oliiviöljyn merkityksestä, 
hernerokalle omistetusta viikonpäivästä, rinkeleiden muodosta ja monesta 

muusta asiasta. Reseptejä on hieman nykyaikaistettu. 

TANTTU, JUHA: Mies sopassa : harrastelijan ruokakirja. WSOY 1982 

Keittiötä ei kannata pelätä! Tässä kirjassa vasta-alkajaa opastetaan reseptien, vihjeiden, kaskujen, 
muistikuvien ja hauskojen piirrosten avulla ruoanlaiton ja syömisen iloihin. 

TOKLAS, ALICE B.: Alice B. Toklasin keittokirja. Basam Books 2004 

Alice B. Toklas piti ystävänsä Gertrude Steinin kanssa salonkia 1900-luvun alkupuolella Pariisissa. Työnjako 
oli selvä: Gertrude keskusteli nerojen kanssa ja Alice huolehti tarjoilusta. Tarkkanäköinen emäntä kirjasi 
muistiin reseptien lisäksi monenlaisia anekdootteja ja henkilökuvia. 

VALLGREN, VILLE: Ruokaa, juomaa ja hilpeitä herroja. Gummerus 1994 

Kuvanveistäjä Ville Vallgren muistelee 1860- ja 1870-lukujen Porvoota sekä siellä vaikuttaneita elämäniloisia 
herrasmiehiä. Tapaamisiin kuuluivat runsaat herkkupöydät juomineen. Joistakin ruuista annetaan 
ylimalkaisia teko-ohjeita. 

VESI KIELELLÄ : Suomen gastronomisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Schildt 1995 

Kirjassa muistellaan ihania ruokahetkiä ennen ja nyt, pohditaan ruokakulttuurin muutoksia meillä ja muualla 
ja tarjoillaan suussa sulavia reseptejä. 

VILÉN, SEIJA: Sormet sahramissa : ruokaa ja kirjoja Intiasta. Avain 2011 

Suomen oloihin mukautettuja ruokaohjeita Intiasta. Ohjeisiin limittyy tietoja kirjailijoista, joiden juuret ovat 
Intiassa, Bangladeshissa tai Pakistanissa sekä esittelyitä ja otteita heidän teoksistaan. 

VUOSARA, SANTERI: Chef Santeri ja pallogrillauksen lyhyt oppimäärä. Docendo 2014 
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Pallogrilliä rakastava Chef Santeri ohjaa kädestä pitäen monenlaisten grilliherkkujen pariin. 
Ohjeiden lomaan on sarjakuvapiirtäjä Ville Pirinen luonut oman näkemyksensä asiasta. 

VÄINÄMÖ, RAUNI: Paastosta juhlaan ja arkeen : ortodoksinen keittokirja. Maahenki 
2007 

Kirja vie kulttuurimatkalle Venäjälle, Kreikkaan ja Suomeen valottaen ortodoksien 
paastonajan elämää ja tapoja sekä ortodoksien ruokaperinnettä eri maissa. Kirjan lopussa on 
aakkosellinen reseptihakemisto. Riikka Juvosen värikäs kuvitus höystää kerrontaa. 

VÄLIMÄKI, HANS: Hansin matkassa. Readme.fi 2013 

Hans Välimäki matkasi kahden kuukauden ajan Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa haastattelemassa ex-
suomalaisia ja tutustumassa heidän välityksellään paikalliseen ruokakulttuuriin. Ruoat ovat isäntien 
suosikkiravintoloiden innoittamia, mutta eivät kopioita. Kaikissa on siis HV-faktori.  

VÄLIMÄKI, SUSANNA: Syötävät sävelet  vieraana säveltäjien pöydissä. Kirjapaja 2017 

Kierros tunnettujen klassisen musiikin säveltäjien keittiöihin, keittokomeroihin ja kantakuppiloihin. Bach sai 
osan palkastaan oluena, Paganini kehitteli raviolireseptin, Verdi lähetteli kustantajille nuottien lisäksi kinkkuja 
ja keitto-ohjeita. Ruokaohjeita. Kaunis kuvitus. 
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