
Kertomakirjallisuudessa 

  
  
ALASALMI, PÄIVI: Ystävä sä naisien. Gummerus 2002 
  
Armista tuli keittäjä rakkaudesta ihmisiin. Kuitenkin työskentely niin taidepainotteisessa 
kansanopistossa kuin uskonnollisessa yhteisössä tuottaa pettymyksen: hyvä ruokakaan ei 
estä ihmisiä haavoittamasta toisiaan. Hurjia ihmissuhdesokkeloita. 
  
AMADO, JORGE: Dona Flor ja hänen kaksi aviomiestään : moraalinen rakkauskertomus. Otava 1986 

Dona Florin ensimmäinen mies oli todellinen huithapeli, mutta ihastuttava rakastaja. 
Toinen aviomies taas on turvallinen ja varakas, mutta pitkäpiimäisen säntillinen. 
Haaveillessaan näiden kahden yhdistämisestä Dona Flor pitää keittokoulua ja antaa 
lukijalle pari reseptiäkin. 

  
BARBERY, MURIEL: Kulinaristin kuolema. Gummerus 2011 
  
Ranskan vaikutusvaltaisin ravintolakriitikko Pierre Arthens tietää kuolevansa kahden 
vuorokauden kuluttua. Hän haluaisi vielä kerran maistaa erään tietyn maun, mutta mikä 

tuo maku on? Arthens kaivelee muististaan aistinautintojen täyttämän elämänsä kohokohtia ja paljastaa 
samalla omaa sisintään. Hänen muistojensa lomaan liittävät omat puheenvuoronsa lähiomaiset ja tuttavat, 
jopa perheen kissa.  
  
BARREAU, NICOLAS: Rakkausromaanin resepti. Tammi 2013 

Pariisilainen Aurélie törmää yllättäen romaaniin, jossa kuvataan hänen 
perimäänsä ravintolaa ja jopa häntä itseään. Kirja on kaiken kaikkiaan niin 
hyvä, että Aurélie haluaisi kiittää sen tekijää. Nuori kustannustoimittaja 
André on kuitenkin kovin haluton antamaan osoitetta - kirjailija kuulemma 
elää erakkona Englannin maaseudulla. Auttaisiko Aurélien isän kuuluisa 
menu d'amour? Sen ohje annetaan kirjan lopussa. 

BAUERMEISTER, ERICA: Elämän lempeät maut. Bazar 2009 

Ruoanlaittokurssille osallistuu seitsemän hyvin eri-ikäistä ja erilaista 
henkilöä. Kirjan kukin luku keskittyy yhteen kokoontumiskertaan ja kertoo samalla yhden osallistujan 
elämäntarinan. Varsinaisia reseptejä ei ole, mutta ideoita voi kotikokkikin täältä silti löytää. Kirja on lempeä, 
aisteihin vetoava ja hieman mystinen. 

  CAMILLERI, ANDREA: Komisario Montalbano -sarja. WSOY 2003- 

Italialaisessa Vigatan kaupungissa työskentelevä poliisikomisario Salvo 
Montalbano on herkkusuu, joka ennättää syödä hyvää italialaista ruokaa 
rikoksia ratkaistessaankin. Merenelävät ovat hänellä suuressa suosiossa. 

CAPELLA, ANTHONY: Napolilainen naimakauppa. Tammi 2008 

Toisen maailmansodan loppupuolella liittoutuneet yrittävät saada Napoliin kuria 
ja järjestystä. Kaunis kokki Livia hillitsee liian virkaintoista upseeria hyvillä 
ruoilla. Ja kuinkas sitten käykään... 

CAPELLA, ANTHONY: Ruokaa amore. Tammi 2004 

Yhdysvaltalainen Laura on Roomassa perehtymässä taidehistoriaan. Ystäviltään hän on 
kuullut, että kokit ovat parhaita seuralaisia, koska ymmärtävät vivahteiden päälle. Komean 
Tommason kohdalla tuntuu tärppäävän, mutta miksi ujo Brunokin pyörii jatkuvasti 
kuvioissa? Herkullisia ruokaohjeita. 

CASARETT, DAVID: Kuhn Ladart -sarja. Otava 2016- 

Kuhn Ladart on eettinen sairaanhoitaja Chiang Main sairaalassa Thaimaassa. Hyvin usein 
hän sotkeutuu kuin huomaamattaan poliisitutkimuksiin, mutta ennättää toki syömään 
thaimaalaista herkkuruokaa, etenkin glooai taawtia. 

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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Ayst%C3%A4v%C3%A4+AND+title_index%3As%C3%A4+AND+title_index%3Anaisien%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=dona+flor+ja+h%C3%A4nen+kaksi+aviomiest%C3%A4%C3%A4n+moraalinen+rakkauskertomus
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%3Akulinaristin+AND+title_index%3Akuolema%29
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%3Arakkausromaanin+AND+title_index%3Aresepti%29
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%3Ael%C3%A4m%C3%A4n+AND+title_index%3Alempe%C3%A4t+AND+title_index%3Amaut%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+author_index%3A%22camilleri%2C+andrea%22
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Anapolilainen+AND+title_index%3Anaimakauppa%29
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%3Aruokaa+AND+title_index%3Aamore%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=mediaClass_index%3Abook+AND+%28author_index%3A%22casarett%2C+david%22+OR+contributor_index%3A%22casarett%2C+david%22%29


DORRESTEIN, RENATE: Lainaa vain. WSOY 2011 

Nettie on 16-vuotiaan tyttärenpoikansa holhooja. Helppoa se ei ole, sillä Igor kärsii 
aivovauriosta ja käyttäytyy siksi toisinaan väkivaltaisesti. Mummin hyvät leivonnaiset ja 
jälkiruoat pitävät hänet rauhallisena (ja lihavana). Entä sitten, kun Igor pääsee töihin ja 
tutustuu tyttöihin? Jääkö Nettie ikuisesti yleiseen vessaan töihin vai aukeaako hänelle uusi 
ura? 

EDWARDSON, ÅKE: Sen kutsuu elohon. Like 2010 

Göteborgilainen Jonathan Wide on entinen poliisi, nykyinen yksityisetsivä. Hän on eronnut ja viinaan 
menevä, mutta empaattinen ja oikeamielinen mies. Sattumalta hän joutuu mukaan huumerikoksen tutkintaan 

ja onnistuukin ratkaisemaan sen älynsä ja intuitionsa ansiosta. Välillä lapsille tehdään 
herkkuruokaa.  

EDWARDSON, ÅKE: Joudu jo sieluni. Like 2011 

Jonathan Widea kohtalo kuljettaa taas. Göteborgissa tehdään rasistisia murhia ja Wide 
sattuu tutustumaan uhrien omaisiin. Kadonneen rikostutkijan tapauksessakin hän on 
mukana, mutta ennättää silti tehdä lapsilleen ihanaa banaanin- ja sitruunanmakuista 
kardemummajäätelöä. 

EPHRON, NORA: Sydän karrella. WSOY 1986 

Rachel on onnellinen, sillä raskaus sujuu hyvin ja ura keittokirjojen tekijänä on 
nousujohteinen. Sitten elämä hajoaa: mies on uskoton ja ystävät kipuilevat omien 
ongelmiensa parissa. Ephron kirjoittaa tuskallisista asioista vetävästi ja etenkin dialogit ovat 
napakoita. Reseptihakemisto on kirjan lopussa. 

ESQUIVEL, LAURA: Pöytään ja vuoteeseen : jatkokertomus kuukausi 
kuukaudelta : mukana rakkautta, ruokaohjeita ja kotoisia parannuskeinoja. WSOY 1993 

Tarina toivottomasta rakkaudesta, täynnä intohimoa ja yliluonnollisia käänteitä. Kuhunkin 
merkittävään tapahtumaan – nimetty kuukausien mukaan - liittyy jokin ruokalaji, jonka ohje 
on mukana. Kesäkuussa tosin tehdään tulitikkuja… 

FLACH, JAKOB: Minestra : kiitos pyystä, parsasta ja porsaasta.Gummerus 1981 

Maalariystävykset vaeltelevat halki Euroopan nauttien mitä erilaisimmista ruuista ja 
ruokakumppaneista. Lyhyissä ilkikurisissa kertomuksissa tarjoillaan ruokareseptien lisäksi hauskoja 
sattumuksia. 

Fingerporin ruokakirja. Arktinen Banaani 2015 

Kieli poskessa tehtyjä ruokaohjeita, joita värittävät Pentti Jarlan kyseenalaista makua osoittavat piirrokset. 

GAVALDA, ANNA: Kimpassa. Gummerus 2004 

Kolme elämän (ja perhesuhteiden) haavoittamaa nuorta ajautuu yhteistalouteen. Yksi heistä on lupaava 
kokki Franck, jonka työtä teoksessa kuvataan jonkin verran. Nuoret pääsevät toistensa avulla pahimmista 
vaikeuksistaan - asiaa auttaa myös Franckin isoäiti, joka otetaan porukkaan mukaan. Rakkautta koetaan ja 
murhettakin hieman. 

GEORGE, NINA: Pieni kirjapuoti Pariisissa. Bazar 2016 

Viisikymppinen Jean Perdu pitää laivassaan ”kaunokirjallisuusapteekkia” eli kirjakauppaa, josta tarjoaa 
jokaiselle asiakkaalle juuri tämän tarvitseman kirjan. Eräänä päivänä Perdu irrottaa touvit ja lähtee 
kaksikymmentä vuotta aiemmin kadonneen rakastettunsa perään mukanaan pari 
elämäänsä uutta sisältöä etsivää ystävää. Matkalla syödään herkkuja, joiden ohjeita löytyy 
kirjan lopusta (mm. laventelijäätelöä). Mukana on myös Jean Perdun kaunokirjallinen 
ensiapupakkaus, josta löytyy apua tunne-elämän katastrofeihin. 

GIESBERT, FRANZ-OLIVIER: Rakkauden ja koston kokki. Tammi 2015 

Armenialaissyntyisen Rosen koko perhe tuhoutuu ja Rose itse kulkee turkkilaisen 
haaremin kautta Marseilleen. Ruoasta ja erotiikasta nauttiva Rose perustaa ravintolan, 
josta Heinrich Himmler nappaa hänet kokkaamaan Hitlerille. Rose ennättää kokkailla myös 
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New Yorkissa ja Beijingissä ennen paluuta Marseillesiin. 105-vuotiaan Rosen 
voimien salaisuus on toisaalta rakkaudelle antautuminen aina tilaisuuden 
tullen ja toisaalta kostaminen niille, jotka ovat häntä vastaan rikkoneet. Kirjan 
lopussa on reseptejä muutamaan Rosen nimikkoruokaan. 

GRANTA : uuden kirjallisuuden areena : 1 : Ruoka. Otava 2013 

Granta-novellikokoelmassa on ruokaa käsitteleviä tekstejä niin suomalaisilta 
kuin ulkomaisilta kirjailijoilta. Esimerkiksi Antti Tuuri kertoo 

juurileipäreseptistään ja Rosa Liksom isänsä 50-vuotisjuhlista, Ryszard Kapuściński viettää jouluaattoa Ugandassa 
ja Roberto Bolaño ruokkii nälkäisiä zombeja. 

GRASS, GÜNTHER: Kampela. Tammi 1979 

Monitasoisessa ja paljon symboliikkaa sisältävässä kirjassa käydään läpi kulttuurin kehitys kivikaudelta 
1970-luvulle yhdentoista "keittäjättären" välityksellä. Paljon syödään ja tehdään ruokaa. 

GREEN, JANE: Vuosi maalla. Karisto 2012 

Kolmikymppinen newyorkilainen Steffi muuttaa vuodeksi englantilaiseen maalaishuvilaan. Elämä olisi 
leppoisaa kotieläinten hoitoa ja naapureille kokkailua, jollei isonsiskon salaperäinen sairaus aiheuttaisi 
huolta. Kasvisruokareseptejä. 

HAGHENBECK, F. G.: Pyhän lehden kirja. Ivan Rotta & Co 2013 

Romaani perustuu meksikolaisen taidemaalarin Frida Kahlon myrskyisiin ja traagisiin elämänvaiheisiin. 
Jokaisen luvun lopussa on ruokareseptejä, joita Frida keräsi "Pyhän lehden kirja" -nimiseen muistikirjaansa. 

HALL, TARQUIN: Vish Puri -sarja. Gummerus 2012- 

Vish Puri on delhiläinen yksityisetsivä, jonka työtehtävät liikkuvat morsian- ja 
sulhasehdokkaiden taustojen tarkistuksista murhiin. Hän rakastaa intialaista 
ruokaa yli kaiken, mikä lienee syynä Pullukka-lempinimeen. Joidenkin kirjojen 
lopusta löytyy Vish Purin lempiruokien reseptejä, esimerkiksi 
kohtalokkaaseen voikanaan.  

HAMILTON-PATERSON, J.: Mausteena Fernet Branca. Gummerus 2006 

Toscanassa asuva englantilainen kirjailija ja hänen naapurinsa, 
itäeurooppalainen nainen, tapailevat ruuan ja Fernet Brancan merkeissä. Absurdit tapahtumat pönkittävät 
molemminpuolisia ennakkoluuloja, joita väärinkäsitykset vielä lisäävät. Mukaan liitetyt ruokaohjeet ovat peräti 
kummallisia. 

HARRIS, JOANNE: Appelsiinin tuoksu. Otava 2002 

Äidin muistikirjaan on tallennettu reseptejä, joista osa on itse keksittyjä ruokaohjeita ja osa 
omia versioita perinteisistä herkuista. Tytär nousee niiden ansiosta kuuluisuuteen, kilpailevan 
sukulaisen harmiksi. Vuosien takainen salaisuuskin selviää. Romantiikkaa. 

HARRIS, JOANNE: Pieni suklaapuoti. Otava 1999 

Mystinen ja romanttinen kertomus siitä, miten suklaa voi vaikuttaa ihmisiin. Kiertolaiselämää 
viettävä Vianne ajautuu tyttärineen pieneen kylään ja saattaa sen sekasortoon perustamalla 
sinne suklaapuodin. Jotkut löytävät suklaan avulla rohkeutta ja positiivista voimaa, mutta jotkut vihaavat koko 
asiaa. Onnistuuko Vianne sovittelemaan ihmisten välisiä ristiriitoja vai jatkuuko kiertolaiselämä? 

HARRIS, JOANNE: Persikoiden aikaan. Otava 2013 

Haudan takaa saapuu viesti, joka kehottaa Viannea palaamaan suklaapuodin maisemiin. 
Vanhojen kyläläisten ja Pohjois-Afrikasta saapuneen muslimiyhteisön välille on syntynyt 
kahnausta, jota Vianne ryhtyy sovittelemaan suklaan ja 
persikkahillon voimalla. Keitä hän saakaan avuksi?  

HAWES, ANNIE: Extra virgin. Tammi 2001 

Kaksi nuorta englantilaisnaista ihastuu Italian Rivieraan 
ja ostaa syrjäisestä pikkukylästä ränsistyneen talon. 

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%3Agranta+AND+title_index%3A1%29
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=title_index%3Akampela+AND+author_index%3A%22grass%22
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%3Avuosi+AND+title_index%3Amaalla%29+AND+author_index%3A%22green%22
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%3Apyh%C3%A4n+AND+title_index%3Alehden+AND+title_index%3Akirja%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+%28title_index%3Avish+AND+title_index%3Apuri%29
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%3Amausteena+AND+title_index%3Afernet+AND+title_index%3Abranca%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aappelsiinin+AND+title_index%3Atuoksu%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Apieni+AND+title_index%3Asuklaapuoti%29
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%3Apersikoiden+AND+title_index%3Aaikaan%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aextra+AND+title_index%3Avirgin%29+AND+author_index%3A%22hawes%22


Kyläläisten keskuudessa sisarukset herättävät ihmetystä ja paheksuntaa, 
koska eivät hallitse paikallisia tapoja. Syövät salaattia pastan kanssa 
samalta lautaselta! Elämänläheistä huumoria. 

HAWES, ANNIE: Kypsä poimittavaksi. Tammi 2003 

Annie on asunut Liguriassa jo vuosia ja oppinut paikalliset tavat. Hän on 
alkanut seurustella paikallisen ravintoloitsija Ciccion kanssa ja oppinut 
suhtautumaan ruokaan miltei italialaisella vakavuudella. Lukijalle tarjotaan 
kuvauksia rakkaudella valmistettujen ruokien mauista ja tuoksuista. 

HAWES, ANNIE: Calabrian perintö. Tammi 2007 

Annie tutustuu kumppaninsa Ciccion kotiseutuun Calabriaan. Italian eteläistä maakuntaa pidetään Pohjois-
Italissa köyhänä ja korruptoituneena mafian hallitsemana takapajulana, jota on syytä välttää. Kuitenkin Annie 
tapaa useita kiehtovia ihmisiä, jotka suhtautuvat ruokaan yhtä intohimoisesti kuin esimerkiksi Ligurian 
asukkaat. 

HOOPER, EMMA: Etta ja Otto ja Russell ja James. Gummerus 2015 

Eräänä aamuna 82-vuotias Etta lähtee kävelemään kohti merta, koska ei ole sitä koskaan nähnyt. Matkaa on 
3 200 kilometriä, mutta Etta haluaa kulkea sen yksin – vain Jamesiksi ristitty kojootti seuranaan. Kotona 
aviopuoliso Otto yrittää pärjätä Ettan reseptikortiston avulla ja leipoo mm. kanelipullia (muistuttavat 
suomalaisia korvapuusteja, ohje kirjassa).  

HUOVINEN, VEIKKO: Lampaansyöjät. WSOY 1970 

Valtteri ja Sepe ajelevat pitkin Suomea. Omin luvin ammutuista lampaista ja joesta 
pyydetyistä kaloista syntyy luonnon helmassa herkullista ruokaa. Hurttia 
huumoria. 

HUSTON, NANCY: Kiitospäivän illallinen. Gummerus 2002 

Amerikkalaisperhe valmistelee kiitospäivään kuuluvia ruokia. Samalla tulee 
kelattua paikalle kokoontuneiden henkilöiden entisiä ja nykyisiä ongelmia, 
iloja ja suruja. Myös tulevaisuuteen kurkistetaan. 

JACOBS, KATE: Pieni lankakauppa. Gummerus 2007 

Pienen lankakaupan yhteyteen syntyy naisten neulontakerho, jossa 
kudotaan, setvitään ihmissuhdeongelmia ja syödään herkullisia leivonnaisia. Pääasiallinen leipoja on 12-
vuotias Dakota, jonka äiti Georgia omistaa kaupan. Kirjan lopussa on herkkumuffinien resepti ( ja myös ohje 
kaulaliinan neulomiseen). 

JACOB, KATE: Lankakaupan tyttö. Gummerus 2009 

Dakota on 18-vuotias opiskelija. Georgia on kuollut, mutta Dakota pitää hänen 
perustamaansa lankakauppaa toiminnassa ja tapaa tuttuja neulontakerholaisia. Erään 
mestarineulojan seurassa Dakota pääsee Italiaan ja siellä hänelle selvenee elämän 
todellinen suunta. Kirjan lopussa on jälleen muffiniresepti ja sen lisäksi sekä jäliruoan että 
tilkkupeiton ohje.  

JACOBS, KATE: Lankakaupan talvi. Gummerus 2010 

Dakota haaveilee kondiittorin urasta, mutta lankakauppakin on vielä kuvioissa mukana. Dakota kutoo äitinsä 
aloittamaa neulepuseroa ja kerää samalla tietoa siitä, millainen ihminen Georgia oli. Muiden 
neulontakerholaisten elämässä tapahtuu monenlaista. Kirjan lopussa on joitakin neulemalleja ja lisää 
muffinireseptejä sekä muita herkkuja. 

JACOBS, KATE: Lohturuokaa. Gummerus 2011 

Kuuluisa televisiokokki Gus (Augusta) Simpson joutuu ottamaan 
ohjelmaan parikseen nuoren kilpailuhenkisen Carmen Vegasin, entisen 
Miss Espanjan. Onko edessä katkera taistelu omasta ohjelmasta? 
Millainen soppa syntyy uuden tuottajan, Oliverin, kanssa?  

JANSSON, ANNA: Amorin kiehkurat. Gummerus 2014 

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%3Akyps%C3%A4+AND+title_index%3Apoimittavaksi%29
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%3Acalabrian+AND+title_index%3Aperint%C3%B6%29
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_col_count=5&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&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=etta+ja+otto+ja+russell+ja+james
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=mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+title_index%3Alampaansy%C3%B6j%C3%A4t+AND+author_index%3A%22huovinen%22
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%3Akiitosp%C3%A4iv%C3%A4n+AND+title_index%3Aillallinen%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Apieni+AND+title_index%3Alankakauppa%29
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%3Alankakaupan+AND+title_index%3Atytt%C3%B6%29
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%3ALANKAKAUPAN+AND+title_index%3ATALVI%29
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=title_index%3Alohturuokaa
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aamorin+AND+title_index%3Akiehkurat%29


Salong d'Amour on Visbyn paras kampaamo, mutta Angelika ja Ricky pitävät 
kuitenkin tärkeimpänä tehtävänään löytää kumppanit yksinäisille ihmisille. 
Moni yritys onnistuu yli odotusten, mutta entäpä heidän oma elämänsä? 
Kirjan lopussa on "Poimintoja Kohtalottaren keittokirjasta", nuukailevalle 
sopivia ruokareseptejä. 

JOKINEN, SEPPO: Kuka sellaista tekisi. Karisto 2008 

Koskinen tutkii asunnottomien alkoholistien omituisia kuolemantapauksia ja 
tarjoilee rakastetulleen kaljahaukea. Valmistusvaiheet selitetään tarkkaan.. 

KERRIGAN, KATE: Onnellisen avioliiton reseptejä. Bazar 2008 

Tyttärentytär löytää isoäitinsä päiväkirjasta ikiaikaisen totuuden: helppoa avioliittoa ei ole olemassakaan, 
mutta onnellisia avioliittoja voi kyllä olla. Vanhat irlantilaiset ruokaohjeet rytmittävät tarinaa. 

KINSELLA, SOPHIE: Varsinainen talousihme. WSOY 2007 

Samantha on suuren lakifirman lupaavin työntekijä, mutta ura näyttää loppuvan juuri suuren 
menestyksen kynnyksellä. Kuinka naisesta, joka ei eläessään ole tehnyt minkäänlaisia 
taloustöitä, saattaa tulla huippukokki ja tehokas taloudenhoitaja? Huumoria ja romantiikkaa. 

KOCH, HERMAN: Illallinen. Siltala 2012 

Kesäilta hienossa amsterdamilaisessa ravintolassa, kaksi pariskuntaa 
herkullisen aterian äärellä. Nauttimaan ei kuitenkaan pysty kukaan, sillä 
kokoontumisen syynä on kummankin perheen 15-vuotiaiden poikien tekemä 
hirvittävä rikos. Pitääkö nuoria suojella tekonsa seuraamuksilta vai vaatia vastuuseen? Kirja 
jakaantuu lukuihin illallisen etenemisen mukaan eli aperitiivista juomarahoihin. 

KOKKO, OLAVI: Varo valhetta, matkamies. Tammi 1990 

Seuramatkalla Leningradiin joudutaan idän ja lännen huumemafioiden välienselvittelyn keskelle. 
Railakkaiden käänteiden lomassa onnistutaan kuitenkin syömään ja juomaan hyvin. 

KOSKINEN, JUHA-PEKKA: Kannibaalien keittokirja. Like 2017 

Ohjeita siitä, miten pyydystää ja valmistaa ruuaksi erilaisia ihmislajeja (esimerkiksi taiteilijoita, 
kansanedustajia ja toimitusjohtajia). Mustan huumorin sävyttämä kirja naureskelee ihmisten 
ikäville erityispiirteille: toimitusjohtajan pienelle sydämelle, taiteilijan turpealle sapelle, 
kansanedustajan niljakkuudelle... Se on myös kannanotto lihansyöntiä ja ruuan tuhlaamista 
vastaan. Voi lukea myös dekkarina. 

KYRÖ, TUOMAS: Mielensäpahoittaja ja ruskeakastike. WSOY 2012 

Yksinään asuvan vanhan herran on tartuttava vaimon reseptivihkoon, kauhaan ja kattilaan, 
jotta saisi hyvää vanhan ajan kotiruokaa: perunoita, karjalanpaistia ja ruskeaa 

kastiketta. Ensi kokeiluissa on parannettavaa, mutta vähitellen taito karttuu jo naapureitakin 
ihastuttavaksi. 

LEON, DONNA: Guido Brunetti -sarja. Otava 1997- 

Venetsialaisella komisario Brunettilla on ruoanlaiton niksit hallitseva vaimo, mutta joskus 
syödään kaupungillakin. Italialaiselle ruoka on pyhä asia, joskin lasten tekemien 
ruokalajien kohdalla vaatimuksia madalletaan. 

LINDGREN, TORGNY: Pylssy. Tammi 2003 

Västerbottenissa eletään 1940-lukua. Keuhkotautiepidemian keskellä kaksi miestä etsii 
väsymättä täydellisen pylssyn (= syltyn) ohjetta. 

LU, WENFU: Herkkusuu. WSOY 1994 

Kiinalainen kommunisti joutuu myöntämään, että perinteinen ruokakulttuuri on kansalle 
elintärkeä myös vallankumouksen jälkeen. Kansanruokalan muuttaminen huippuravintolaksi 
vaatii halveksitun herkuttelijan apua. 

LUHTANEN, SARI: Murusia. Tammi 2013 
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Emmi on aina jäänyt hohdokkaan ystävänsä Lilin varjoon, mutta rakkaus ruokaan on pitänyt 
heitä yhdessä. Vedonlyönnin tuloksena he osallistuvat ravintolapäivään ja yllättäen se onkin 
Emmi, johon kuuluisa ravintoloitsija Sandra iskee silmänsä. Ystävyys on koetuksella, 
useammastakin syystä. 

MARBLE, JOAN: Puutarha Italiassa. Otava 2001 

Yhdysvaltalainen aviopari ostaa tontin etruskien vanhalta asuma-alueelta Italiasta ja 
rakentaa sinne puutarhan, vaikka olosuhteet ovatkin epäsuotuisat. Kyläyhteisö elää täysillä 

mukana ja hemmottelee vieraita paikallisilla ruuilla, jotka ovat yksinkertaisia ja herkullisia. 

MAYLE, PETER: Hotelli Pastis. WSOY 1994 

Avioerosta toipuva englantilaismies matkustaa Provenceen, rakastuu ja perustaa hotellin. 
Myöhemmin hän sotkeutuu paikallisen rikolliskoplan toimintaan. Kaiken toiminnan keskellä 
nautitaan hyvää ruokaa. 

MAYLE, PETER: Mainio vuosi. WSOY 2005 

Lontoolainen liikemies Max perii ranskalaisen viinitilan ja joutuu melkoiseen pyöritykseen. 
Perinnölle löytyy muitakin jakajia, tilan toiminnassa on jotain hämärää ja ihmissuhdekuvioissa riittää 
setvimistä. Kirjassa maistellaan paljon viinejä ja syödäänkin hieman. 

MEHRAN, MARSHA: Lumoavien mausteiden kahvila. Helmi 2006 

Kolme Iranista paennutta sisarusta perustaa persialaista ruokaa tarjoavan kahvilan pieneen irlantilaiskylään. 
Syntyy voimakkaita tunteita: ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä, ystävyyttä ja rakkautta. Kirjan jokaisen luvun 
alussa on resepti ja luvun tapahtumat kietoutuvat sen ympärille. 

MEHRAN, MARSHA: Ruusuvettä ja lammaspataa. Helmi 2009  

Iranilainen sisaruskolmikko on vakinnuttanut asemansa kylässä ja kahvila 
menestyy. Kylään saadaan draamaa, kun rantaan huuhtoutuu 
kuolemankielissä oleva tuntematon tyttö. Lisää kuohuntaa aiheuttaa 
kartanonherran rakastuminen Marjaniin, kahvilan sieluun. Kirjan lopussa on 
reseptejä, esimerkiksi korintti-soodaleipä. 

MORAIS, RICHARD: Herkullinen elämä. WSOY 2012 

Hassanin ensimmäinen aistimus on kalacurryn tuoksu. Ruoasta tulee hänen intohimonsa ja ammatinsa, joka 
vie Mumbaista ensin Lontooseen ja sitten ranskalaiseen Lumièren pikkukylään. Siellä Hassan saa viimeisen 
silauksen, jonka ansiosta hänestä tulee Pariisissa pienen ravintolan menestyksekäs omistaja.  

MURHA À LA CARTE: rikos- ja jännityskirjallisuuden Gordon Bleu -tarinoita. Book Studio 1996 

Kertomuksia eri tavoista, joilla lähimmäinen voidaan murhata ruokapöydän ääreen. Myrkyttäminen on ollut 
suosittu keino, mutta muitakin keinoja on… 

NAUTINNON NÄLKÄ : kahdeksan kertomusta ruuasta. Hotelli- ja ravintolamuseo 2017 

Kahdeksan suomalaisen kirjailijan ruokanovelleja. Miksi Marilyn Monroe tuli Suomeen 
syömään kalakukkoa? Miten ruokapöytä kostaa? Miten neurootikko valmistaa kanaviilokkia? 

OLSSON, LINDA: Laulaisin sinulle lempeitä lauluja. Gummerus 2009 

Vanha Astrid on elämän murjomana erakoitunut. Naapuriin muuttava nuori Veronika yrittää 
kirjoittaa romaania, mutta suru on vienyt voimat. Naiset löytävät yllättäen sukulaissielun 
toisistaan ja ryhtyvät lettujen ja metsämansikkahillon äärellä rohkaisemaan ja auttamaan 
toisiaan. 

ORKOMA, MARJA: Lesti & Lautanen. Mäkelä 2013 

jatko-osat: 

Pepperoni & pikilanka. Mäkelä 2014 

Villiminttu & Vetoketju. Mäkelä 2015 
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Auri perustaa vanhan puutalon toiseen päähän unelmiensa ravintolan ja 
Henna puolestaan toiseen päähän suutarinverstaan. Nuoret naiset 
solahtavat pian pikkukaupungin elämänmenoon ja säilyttävät uskolliset 
asiakkaansa lama-aikanakin, mutta toki ongelmiakin on niin työssä kuin 
yksityiselämässä. 

OZEKI, RUTH L.: Lihan oppivuosi. Otava 1998 

Televisiosarja amerikkalaisista liharuuista vaikuttaa monen ihmisen elämään. 
Ihmissuhdekiemuroiden ohella käsitellään vakavasti karjatuotannon negatiivisia puolia kuten kasvuhormonin 
käyttöä. Muutama (aika outo) ruokaohjekin annetaan. Karmaiseva kirja, mutta sisältää hieman komiikkaakin. 

PAKKANEN, OUTI: Anna Laine -sarja. Otava 1973- 

Hyvää ruokaa tehdään kaikissa niissä Pakkasen dekkareissa, joissa on mukana graafikko Anna Laine. 
Etenkin uusimmissa teoksissa on Annan tekemistä ruoista reseptit kirjan lopussa. 

PARKKINEN, LEENA: Säädyllinen ainesosa. Teos 2016 

Kahden naisen elämää ja ystävyyttä 1950-luvun Helsingissä. Kirjan jokainen luku on otsikoitu jonkin 
ruokalajin mukaan ja kyseinen ruoka myös esiintyy itse luvussa – tavalla tai toisella. 

PRIOR, LILY: Keittiöhurmio. WSOY 2002 

Rosa Fiore on lapsesta asti purkanut tunteensa laittamalla ruokaa, näin tapahtuu myös rakkaussurujen ja – 
ilojen kohdatessa. Sisilialaisperheen elämästä löytyy myös selvittämättömiä salaisuuksia. 

RABELAIS, FRANCOIS: Suuren Gargantuan hirmuinen elämä. Gummerus 1947 

Klassikkoromaani 1500-luvulta kuvaa Gargantua-jättiläisen ronskia elämää. 
Ruokaa ja juomaa kuluu mahtavasti. 

RUUSUVUORI, JUHA: Kmpelaa ja kadonneita luumuja : makumuistoja 
laivan kapyysista. John Nurmisen Säätiö 2016 

Lukija pääsee mukaan yhdeksälle merimatkalle, joissa oikeilla aluksilla 
matkustaa aitoja historian henkilöitä. Tarinat sitoo yhteen matkan aikana 
nautittu ruoka: savustettua kampelaa, lapskoussia, tyrnimarjapannacottaa… 
Reseptit löytyvät kirjasta. 

SAMARTIN, CECILIA; Mofongo. Bazar 2016 

Kahdeksanvuotias Sebastian ei voi sydänvikansa vuoksi leikkiä muiden lasten kanssa, joten hän laittaa 
ruokaa yhdessä isoäitinsä kanssa. Herkullinen karibialainen ruoka yhdistää muuten rakoilevaa sukua. 
Reseptiliite kirjan lopussa. 

SANDERS, LAWRENCE: Kolmas kuolemansynti. Gummerus 1988 

Dekkari miesseuralaisiaan murhaavasta naisesta. Kirjan henkilöt syövät melko tavalla – jotkut tietoisen 
terveellisesti ja jotkut pelkästään nautiskellen – mutta erityishuomion saavat eläkkeellä olevan poliisipäällikkö 
Delaneyn tieteellisellä tarkkuudella valmistamat kerrosvoileivät. 

SCHÄTZING, FRANK: Sudennälkä. Gummerus 2001 

Kulinaristina tunnettu kölniläinen rikosetsivä Romanus Cüpper selvittelee upporikkaan liikemiehen vaimon 
murhaa. Ennen pitkää alkaa paljastua ihmisten välillä risteävä suhteiden verkosto kaksoisolentoineen 
kaikkineen. Kirjan lopussa on Cüpperin valitsemia reseptejä, joissa erilaiset hapanpaistit ovat etusijalla. 

SHAFAK, ELIF: Kirottu Istanbul. Gummerus 2012 

Kahden suvun vaiheet kietoutuvat yhteen mystisesti, mutta samoja ruokia valmistetaan niin 
amerikanarmenialaisessa perheessä kuin turkkilaisessa perheessä Istanbulissa. Mausteiset 
tuoksut tuntuvat miltei nenässä kun kirjaa lukee. Mukana on juonen kannalta tärkeän 
jälkiruoan resepti. 

SHARMA, BULBUL: Munakoisojen kiukku : mausteisia tarinoita ja reseptejä Intiasta. 
Like 2003 
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Kirjan novellit kertovat sellaisista intialaisista naisista, joille ruuanlaitto on 
intohimo tai pakkomielle. Lukija tutustuu sekä intialaisen perheen 
elämänmenoon ja suosittuihin ruokaresepteihin. Kirjan lopussa on sanasto ja 
reseptiluettelo. Reseptit on muokattu Suomen oloihin sopiviksi. 

SIMMEL, JOHANNES MARIO: Ei aina kaviaaria : kertomus Thomas 
Lievenistä, mestarivakoilijasta vastoin tahtoaan, hänen uhkarohkeista 
seikkailuistaan ja valituista ruokaresepteistään. Karisto 1987 

Salaiseksi agentiksi pakotettu saksalainen Thomas Lieven pitää kauniista naisista ja 
ruoanlaitosta. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeenkin hän aiheuttaa tavatonta hämmennystä sekä 
Saksan että liittoutuneiden päämajoissa, mutta pysyy itse aina hymyilevänä ja huolettomana. Ruoilla on 
tapahtumissa merkittävä vaikutus, joten ruokalistat on liitetty mukaan. 

STAIKOS, ANDREAS: Herkullisia suhteita. Tammi 2000 

Kaksi nuorta ateenalaismiestä kilpailee hurmaavan Nanan rakkaudesta. Taistelukeinoina ovat erotiikka ja 
ruoka. Viettelevien ruokien ohjeet ovat kunkin luvun lopussa. 

STOUT, REX: Liian monta kokkia. WSOY 1994 

Newyorkilainen Nero Wolfe on kunniavieraana viidentoista huippukokin maailmankonferenssissa, mutta 
joutuukin selvittelemään yhden osallistujan murhaa. Tässä kirjassa Nero Wolfe paljastaa myös joitakin 
reseptejä, mutta ruoasta puhutaan ja sitä syödään kaikissa Nero Wolfe – dekkareissa. 

STRADAL, RYAN J.. Keskilännen keittiöt 

Eva Thorvald perii isältään kiinnostuksen ruokaan ja äidiltään tarkan makuaistin, vaikka kadottaakin 
vanhempansa jo vauvana. Kuinka hänestä tulee maailmankuulu kokki, jonka järjestämille 

päivällisille on vuosien jono? Kirja kuvaa henkilöitään lämpimästi, mutta 
irvailee trendien perässä juoksijoita. Mukana on myös toteuttamiskelpoisia 
reseptejä, esimerkiksi helppo peltikakku. 

TASKINEN, SATU: Täydellinen paisti. Teos 2011 

Taru haluaisi valmistaa itävälatalaisen miehensä perheelle täydellisen 
sianpaistin. Monista kommelluksista huolimatta ruoka riittää ja vieraat 
viihtyvät, vaikka emäntä tuntuukin olevan suurimman osan aikaa hieman 
muissa maailmoissa. 

TERVO, KATI: Jääkaapin henki. WSOY 2011 

Makumuistumia lapsuudesta ja nuoruudesta, seurustelun ja avioliiton ajoilta. Miten pärjää perheenäiti, joka ei 
tunnusta omaavansa keittotaidollista lahjakkuutta (mutta paljon kokeilunhalua ja luovuutta kyllä)? Onko 
jääkaappi perheenjäsen? 

TERÄS, MILA: Harmaat enkelit. Karisto 2014 

Teresa palaa tyttärensä Selman kanssa Istanbulista Suomeen hoitamaan sairastelevaa isoäitiä. Äidin vanha 
reseptikirja tuo mieleen lapsuuden maut. Ruuat kantavat mukanaan perinteitä, niiden avulla lohdutetaan ja 
pyydetään anteeksi. 

TOKARCZUK, OLGA: Päivän talo, yön talo. Otava 2004 

Sleesialaisessa pikkukaupungissa nuori nainen tutkii unia, legendoja ja historiaa. Välillä tehdään ruokaakin, 
mutta kirjaan liitettyihin resepteihin pitää suhtautua varauksella. 

UTRIO, KAARI: Rautalilja. Tammi 1979 

Lilljan rautaruukilla eletään komeasti, mutta käykö ylpeys lankeemuksen edellä? 
Talousmatami Amelie Ståhl tekee herkkuruokaa ja yrittää samalla järjestää kuntoon niin 
oman elämänsä kuin kyläläistenkin kohtalot. 

VALA, VERA: Arianna de Bellis tutkii -sarja. Gummerus 2012- 

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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aei+AND+title_index%3Aaina+AND+title_index%3Akaviaaria%29
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%3Aherkullisia+AND+title_index%3Asuhteita%29
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%3Aliian+AND+title_index%3Amonta+AND+title_index%3Akokkia%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=WEoQlLz7&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=keskil%C3%A4nnen+keitti%C3%B6t
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%3At%C3%A4ydellinen+AND+title_index%3Apaisti%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aj%C3%A4%C3%A4kaapin+AND+title_index%3Ahenki%29
https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=harmaat+enkelit
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%3Ap%C3%A4iv%C3%A4n+AND+title_index%3Atalo%2C+AND+title_index%3Ay%C3%B6n+AND+title_index%3Atalo%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+title_index%3Arautalilja+AND+author_index%3A%22utrio%22
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=mediaClass_index%3Abook+AND+author_index%3A%22vala%2C+vera%22


Nuori italailais-suomalainen Arianna de Bellis on kuuluisan italialaisen poliitikon leski ja contessa, joka 
aikansa kuluksi alkaa tutkia seurapiireissä tapahtuneita rikoksia. Hän myös kokkaa aitoa italialaista ruokaa ja 
lukija miltei tuntee maun kielellään. 

VALKAMA, HEIKKI: Pallokala. Tammi 2017 

Riku Mäki osallistuu huippukokkien kisaan Japaniin, mutta joutuukin epäillyksi murhasta. Yksi tuomareista 
kuolee ilmeisesti pallokalan myrkkyyn. Kirjassa yhdistyvät Japanin kulttuurin esittely ja gastroruoka. 

WALKER, MARTIN: Poliisimestari Bruno -sarja. WSOY 2010- 

Pienen ranskalaisen kaupungin rauha järkkyy, kun iäkäs muslimimies löydetään raa'asti murhattuna. 
Tarvitaan kaupungin poliisimestarin intuitiota ja paikallistuntemusta, jotta tapaus saadaan selvitettyä. Niin 
kiire Brunolla ei kuitenkaan ole, ettei hän ennättäisi tarjota herkullisia aterioita peräti kolmelle kauniille 
naiselle. 

WALL, ANDY: Sopan sinulle keitin : keittokirja ihmisille. Taifuuni 1993 

Entinen toimitusjohtaja romahtaa äärimmäiseen köyhyyteen. Jäljellä on vain kahvinkeitin, jossa porisevat 
mitä erilaisimmin konstein hankituista tarveaineista tehdyt keitot ja jonka levyllä paistetaan vaikkapa leipää. 
Kirjan lopussa on aakkosellinen ruokaohjehakemisto. 

VAZQUEZ MONTALBAN, MANUEL: Aleksandrian ruusu. Loki-kirjat 2002 

Kyyninen yksityisetsivä selvittelee raakaa murhaa La Manchan karuissa maisemissa. Ainoana lohtuna 
hänellä ovat paikallisen maalaiskeittiön herkut. 

VIMMA, TUOMAS: Gourmet. Gummerus 2008 

Ranskalaisen kulinaristisuvun omapäinen jälkeläinen joutuu pakkotilanteeseen: on 
perustettava korkeatasoinen ravintola ilman suvun taloudellista tai ammatillista tukea. Avuksi 
tulee parikin kaunista naista ja ranskalaisen keittiömestarin haamu. Esitellyt ruokalajit ovat 
todellista gourmetia… 

 

https://www.satakirjastot.fi/web/arena/search?p_auth=lBhQMsII&p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=%28title_index%3Apallokala+OR+titleMain_index%3Apallokala%29+AND+%28author_index%3A%22valkama%22+OR+contributor_index%3A%22valkama%22%29
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=category_index%3AfictionCategory+AND+mediaClass_index%3Abook+AND+language_index%3Afin+AND+author_index%3A%22walker%2C+martin%22
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%3Asopan+AND+title_index%3Asinulle+AND+title_index%3Akeitin%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+%28title_index%3Aaleksandrian+AND+title_index%3Aruusu%29
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=mediaClass_index%3Abook+AND+title_index%3Agourmet+AND+author_index%3A%22vimma%22

