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ASUNTA-JOHNSTON, MAIJA: Punapukuisen naisen talo. WSOY 2000 

Vuonna 1994 Wienissä asuva Maija Asunta-Johnston ostaa loma-
asunnokseen rapistuneen talon unkarilaisesta Várbalogin kylästä. 
Päiväkirjassaan hän kertoo rakennuksen ja villintyneen puutarhan 
kunnostamisesta. Suuria asioita ovat oman puutarhan kirsikoista, persikoista 

ja viinimarjoista tehdyt hillot ja mehut. 

ASUNTA-JOHNSTON, MAIJA: Onnellisen naisen vuosi. WSOY 2002 

Maija on nyt eläkkeellä. On aikaa tutustua ihmisiin, seurustella sukulaisten kanssa, saunoa ja säilöä 
puutarhan satoa. Kuvioihin astuu Tamas, jonka kanssa on hyvä olla. Kirjan lopussa on pari "helppoa" 
reseptiä 

ASUNTA-JOHNSTON, MAIJA: Naiset eivät syö retiisejä. WSOY 2003 

Várbalogin kylä alkaa kasvaa wieniläisten lomailijoiden ansiosta. Maijan arki on kuitenkin leppoisaa ja hyvin 
makujen täyttämää. On aikaa kirjata päiväkirjaan pohdintoja elämänmenoa ja etenkin unkarilaista 
elämänmuotoa. 

ASUNTA-JOHNSTON, MAIJA: Punainen jääkaappi. WSOY 2006 

Maija kestitsee ystäviään ja entisiä työtovereitaan tuoreella leivällä ja pitkään haudutetuilla herkuilla. 
Puutarhassa puuhailu antaa ajatuksille tilaa. Kirjassa on joitakin reseptejä ja lopussa "Maijan puutarhan 
rakka-aineaakkoset". 

BOURDAIN, ANTHONY: Kitchen confidential : mestarikokin tunnustuksia. Otava 2001 

Mitä keittiön ovien takana todella tapahtuu? Anthony Bourdain kertoo 
onnistumisista ja epäonnistumisista, loisteliaista mestareista ja surkeista 
räpeltäjistä 25 vuoden kokemuksella. 

HARVILAHTI, ANJA: Valkoisen kaapin tarinoita. Otava 2002 

Olga-tädin kaapista löytyy muistoja, kaskuja ja ruokaohjeita vuosilta 1853–
1953. Käydään niin Helsingissä kuin Viipurissakin, kartanoissa ja pappiloissa. 

HERKULLISTA HISTORIAA : kulttuurisia makupaloja Italian keittiöistä kautta aikain. WSOY 2004 

Italialaista ruokakulttuuria antiikin ajoista nykypäivään. Anekdootteja, pikkutietoa, reseptejäkin. 

HERTZEN, PIRJO VON: Ragni Rissanen : elämä lautasella. Siltala 2014 

Ragni Rissanen on uransa aikana tuonut Suomeen kansainvälistä ruokakulttuuria: ranskalaisen ravintolan 
vuonna 1962, kala-äyriäisravintolan vuonna 1966, amerikkalaistyylisen ravintolan vuonna 1970 ja pizzerian 
vuonna 1971. Tulipalot ja lama ovat koetelleet, mutteivät lannistaneet. Kirjan lopussa on joitakin 
ravintoloiden suosikkireseptejä. 

KARILUOTO, ASKO A.: Leo Lampi : renkipojasta tasavallan hovikokiksi . Aikamedia 2007 

Leo Lampi eteni siuntiolaisesta renkipojasta ravintola Smolnan keittiöpäälliköksi. Hän on valmistanut ruokaa 
kuuluisille valtiovieraille, mutta myös tuhansille helluntaiherätyksen konferenssivieraille. Kirjan lopussa ovat 
resepteistä rakkaimmat. 

KARTTUNEN, KLAUS: Oranssi omena : kulinaristi Karttusen kulttuurikirja. Yliopistopaino 1995 

Kulttuurihistoriallisia ja kielitieteellisiä pakinoita hedelmistä, vihanneksista ja mausteista. Mistä ovat ruokalajit 
saaneet nimensä? Mitä yhteistä on Suomen ja muiden maiden ruokakulttuureilla? 

KOSKINEN, PIRKKO K.: Illallisella Pirkko K. Koskinen. WSOY 2012 

Työoikeuden professorina ja eduskunna apulaisoikeusasiamiehenä työskennellyt Pirkko K. 
Koskinen ennätti juuri ennen kuolemaansa saada valmiiksi kirjan, jossa syödään ja juodaan, 
muistellaan menneitä ja pohditaan nykyisyyttä. Kahdeksan erilaista menyytä ja kuvaus 
ruoanlaittoprosessista, mutta ei varsinaisia reseptejä.   
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LEHMUSOKSA, RISTO: Hyvä syömämies. Otava 2001 

Ruokapitoisia muistelmia lapsuusvuosilta. Pula-aikana pystyttiin nauttimaan vähästäkin, 
esimerkiksi tomaattivoileivästä ja hammastahnasta (joka syötiin karkkina). 

LEHMUSOKSA, RISTO: Mannerheimin pöydässä. Gummerus 2003 

Kirjaan on kerätty marsalkka Mannerheimiin liittyviä tarinoita, kaskuja ja anekdootteja, mutta 
ennen kaikkea Mannerheimin mieliruokia ja ruokakokemuksia. Kulttuurihistoriallista tietoa, kiinnostavia kuvia, 
tarkkoja ruokaohjeita. 

LEHMUSOKSA, RISTO: Urho Kekkosen pöydässä. Gummerus 2005 

Kirja kertoo presidentti Urho Kekkosen kulinaarisesta historiasta, mutta laajemmin myös Suomen 
ruokakulttuurin suuresta muutoksesta 1900-luvulla. Tarinoita ja kauniita kuvia. Tarkat ruokaohjeet. 

UTRIO, MERI: Pois pula, pois puute : kun kansa selviytyi. Tammi 1994 

Sota-aikana 1940-luvulla joitakin elintarvikkeita sai ostaa vain säännösteltyjen korttiannosten verran. Pimeä 
kauppa kukoisti, mutta myös ihmisten kekseliäisyys. Kirjassa annetaan ohjeita luonnonkasvien käyttämisestä 
mm. leivän ja keittojen teossa. Omat lukunsa ovat kahvin, teen ja tupakan korvikkeista. 
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