Kuukkelikirje – Villiyrtit
Kuukkelikirjeet ovat osa Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (Lutunen) -hankkeen tiedonväliltyskanava. Lähetimme toukokuussa Kuukkelikirjeen erikseen rajatulle kohderyhmälle ja tämä Kuukkelikirje
tulee nyt laajemmalle joukolle. Uudistetun tietosuoja-asetuksen mukaisesti emme enää lähetä Kuukkelikirjeitä, mikäli et ole tilannut niitä erikseen. Tilaa Kuukkelikirje sähköpostiisi tästä. Jos olet jo ehtinyt tehdä
tilauksen, niin asia on osaltasi kunnossa. Lapin AMKin tietosuojasta voit lukea täältä.
Tiedote jakautuu tästä kirjeestä lähtien yleis- ja ammattikuukkeliin hankkeen kohderyhmien mukaisesti. Käsissäsi on tällä hetkellä ns. yleiskuukkeli, jonka tavoitteena on jakaa yleisluontoista tietoa luonnontuotteista.
Tämä tiedote lähetetään kaikille, myös niille, jotka ovat tilanneet vain ammattikuukkelin.

Lutunen-hankkeen päätösseminaari

Seminaari pidetään keskiviikkona 24.10.2018. Laita päivämäärä jo ylös, tarkemmat tiedot seminaarista saat myöhemmin.

Reseptejä ajankohtaisille luonnonkasveille, kokeile ja ihastu!
Lapin Martat on yksi Lutusen yhteistyökumppani, joten kokosimme Marttojen sivuilta jokusia ajankohtaisia reseptejä, joita voit kokeilla. Muista kuitenkin, että kasvit pitää aina tunnistaa varmuudella ennen niiden
hyödyntämistä. Kasvien tunnistukseen luotettava sivusto on mm. www.luontoportti.fi. Kaikkein paras tapa opetella kasvien tunnistamista, on osallistua kurssille.

Nokkonen
Nokkonen on parhaimpia villivihanneksia, mitä Suomessa kasvaa. Sen ravinto- ja kivennäisainepitoisuudet ovat moninkertaiset verrattuna esimerkiksi pinaattiin. Nokkosen
kerrotaan sisältävän myös proteiinia, jopa enemmän kuin maito.
Nokkoskeitto
1 1/2 l maitoa
4 dl kiehautettua, hienonnettua nokkosta
3 rkl vehnäjauhoja
1 tl suolaa
1 tl sokeria
Lisää kiehuvaan maitoon hienonnettu nokkonen sekä vesitilkkaan sekoitetut jauhot. Anna kypsyä muutama minuutti. Mausta keitto ja tarjoa keitettyjen munalohkojen kera.
Pastakastike nokkosista
7─8 dl tuoretta nokkosta
2 rkl öljyä
2─3 valkosipulinkynttä
1 dl auringonkukansiemeniä
1 dl ruokakermaa
½ tl suolaa
mustapippuria
pinnalle: ruohosipulia, persiljaa, fetajuustoa
Keitä nokkosia vähässä vedessä pari minuuttia. Valuta hyvin lävikössä käsin painellen ja leikkele vähän pienemmiksi. Kuumenna öljy kasarissa. Lisää joukkoon hienonnetut valkosipulinkynnet, auringonkukansiemenet ja nokkoset. Anna muhia hiljakseen muutama minuutti. Lisää tilkka vettä, jos seos näyttää kuivuvan. Lisää lopuksi kermaa. Mausta juuri ennen ruokailua suolalla ja pippurilla. Ripottele pinnalle yrttejä ja
murustettua fetaa. Tarjoa keitetyn pastan kanssa

Koivu
Suomessa esiintyvät koivut ovat raudus-, hies- ja vaivaiskoivu. Kaikki koivut ovat monikäyttöisiä ja esimerkiksi koivutisleisiin perustuvia tuotteita valmistetaan Ylivieskassa.
Koivujuoma
1 l vettä
2 1/2 dl pieniä koivunlehtiä
hunajaa
sitruunamehua
Keitä lehtiä vedessä noin 10 minuuttia. Siivilöi lehdet ja sekoita joukkoon hiukan hunajaa ja sitruunamehua. Tarjoa kylmänä.
Vihertahna
1 dl silputtuja voikukan lehtiä
½ dl silputtuja koivunlehtiä
½ dl silputtuja poimulehtiä
1 haarukalla hienonnettu avokado
1 pieni sipuli pienenä silppuna
¾ dl kermaviiliä
Kaikki aineet sekoitetaan tahnaksi. Yrttisilppua voidaan vaihdella; mustaherukka antaa tahnaan miellyttävän maun. Kokeile tahnaa leipien, sämpylöiden ja keksien päällysteenä.

Kuusi
Kuusenkerkät sisältävät paljon C- ja A-vitamiinia, hivenaineita ja antioksidantteja. Kerää kuusenkerkät nuorina n. alle 5 cm pituisina.
Kuusenkerkkäsiirappi
5–6 l kuusenkerkkiä, vettä, noin 1 kg sokeria
Huuhtele kerkät ja pane ne kattilaan. Kaada kylmää vettä niin paljon, että kerkät juuri ja juuri peittyvät. Anna liota yön yli. Keitä kerkkiä liotusvedessään noin 2 tuntia. Siivilöi seos. Tässä vaiheessa nestettä tulisi
olla 1 ½–2 litraa. Lisää sokeria noin 1/2 kg liemilitraa kohden. Keitä seosta pari tuntia. Hämmennä seosta silloin tällöin, ettei liemi pala pohjaan. Mitä pidempään keität, sitä paksumpaa siirappia saat. Mausteena
voit käyttää sitruunamehua tai vaniljaa.

Vuohenputki
Sarjakukkaiskasveihin kuuluva vuohenputki on monikäyttöinen villivihannes. Sitä löytää runsaasti myös Lapista ja tänne se on levinnyt eteläisemmästä Suomesta muun muassa kaupallisten taimien mukana. Vuohenputki sekoitetaan joskus karhun- ja väinönputkeen, ja kannattaa olla tarkkana, ettei sitä sekoita myrkyllisiin putkiin kuten myrkkykeisoon.
Kaali-vuohenputkipata
2 sipulia
2-3 rkl öljyä
500–600 g varhais- tai kiinankaalia
pari kourallista nuoria vuohenputken lehtiä
3 dl piimää
2 tl currya
ripaus suolaa
Hauduta hienonnettuja sipuleita hetki öljyssä. Lisää joukkoon suikaloitu kaali ja silputut vuohenputken lehdet. Anna kypsyä hiljalleen jonkin aikaa kannen alla välillä sekoittaen. Lisää joukkoon piimä ja mausteet. Anna hautua kypsäksi.
Vuohenputkipaistos
5 dl keitettyjä ohra- tai riisisuurimoita
2–3 dl vuohenputken nuoria lehtiä
150 g sulatejuustoa
2 sipulia
2 munaa
1 dl maitoa
½–1 tl suolaa
(50 g vuohenjuustoa tai juustoraastetta)
Hienonna vuohenputken lehdet ja sipulit. Leikkaa sulatejuusto kuutioiksi.
Sekoita kaikki ainekset keskenään ja kaada voideltuun vuokaan. Voit halutessasi laittaa pinnalle ohuita vuohenjuustoviipaleita tai juustoraastetta. Paista uunissa 175 °C:ssa tunnin verran.

Mikäli et halua vastaanottaa enää Kuukkelikirjeitä, peruuta tilaus täältä.
Lutunen on Lapin ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke, joka tuottaa, kerää ja esittää luonnontuotteista tietoa Lapin luonnontuotealan toimijoille ja asukkaille.

