
Taina Vuohelainen, Marja Samuli & Arto Vuohelainen: 
Meillä on joulu (Otava 2010), 160 s.
• Kauniin katselukirjan äärellä voi tunnelmoida joulua 
odotellessa.  Kirja sisältää runsaasti uusia ja perinteisiä  
jouluruokia, -leivonnaisia, -makeisia ja –juomia. Lisä-
herkkuna on jouluisia askarteluohjeita, kukkia, somisteita, 
sisustus- ja kattausvinkkejä sekä tarinaa joulutavoista.  
Joululeikki on aikataulutettu adventista loppiaiseen.

Katja Bäcksbacka: Ruokatorstain joulu 
(Bookwell 2010), 108 s.
• Helsingin Sanomien Ruokatorstai-sivujen parhaat joulu-
ruokaohjeet on koottu nyt jättikirjaksi. Ruokatorstain joulu 
tarjoaa vuoden suurimpaan ruokajuhlaan herkkuja jokai-
seen makuun; perinteistä, uutta ja muunneltua.

Phil Vickery: Minulle myös! Herkullista gluteenitonta 
ruokaa (Nemo 2010), suom. Irina Siimes & Elisa Hela-
vuori, 292 s.
• Englantilaisen Michelin-palkitun keittiömestarin ja 
leipomoyrittäjän Phil Vickeryn kirja on virkistävä poik-
keus ankeasti kuvitettujen ja tylsien ravitsemus-ja dieetti-
kirjojen loputtomassa sarjassa. Dieettikirjakin voi olla  
kaunis ja houkuttava.

Christer Lindgren: Kiehuu! Uusi suomalainen keittiö 
(Otava 2010), 291 s.
• Christer Lindgren uskoo suomalaisen ruokakulttuurin 
uuteen aikaan; lähiruokaan ja luomutuotteisiin, aitoihin 
makuihin, ekologisen ja eettisen ruoan tuotantoon. Kirja 
sisältää kahdenkymmenen suomalaisen huippukokin 
menut. Hauskana lisänä kokit tarjoavat filosofiaa ja visioita 
suomalaisesta ruoasta vuonna 2010. Hauskat ja komeat 
kuvat on ottanut Sami Repo.

Tatu Lehtovaara: Suomalaiset kalaherkut 
(Otava 2010), 160 s.
• Keittokirja yltää harvoin Tieto Finlandia -kilpailun voit-
tajaehdokkaaksi. Tatu Lehtovaaran Suomalaiset kala-
herkut teki sen tänä vuonna. Kirja opastaa kalan käsitte-
lyssä, valmistamisessa, lisukkeiden ja ruokajuomien valin-
nassa. Tärkeintä on kalan tuoreus ja kotimaisuus.

Miikka Järvinen & Maija Koski: Apukokin keittokirja 
(Moreeni 2010), 256 s.
• Lapsiperheille suunnatusta, modernista kokkauskirjasta 
löytyy ohje sushille, viininlehtikääryleille, pestolle, pastalle 
ja pizzalle mutta myös perunarieskalle, savustetuille  
sinteille ja mamman marjapiirakalle. Työvaiheet on  
hauskasti väreillä eritelty aikuiselle, apukokille ja  
yhdessä tehtäväksi sopiviksi osioiksi. K
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Helsingin Sanomien ruokasivujen parhaat ohjeet 
vuoden maukkaimpaan ruokajuhlaan.

Katja Bäcksbacka

Ruokatorstain

JOULU

IL
M

O
IT

US Lisää kirjoja:  
www.suurikuu.fi


