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Riistan valmistaminen onnistuu ensikertalaisel-
ta. Laadukas liha ei välttämättä perusmausteita 
monimutkaisempia asioita kaipaa Alkuun pää-
see hyvin jo suolan, pippurin ja sipulin turvin. 
Omien mieltymysten mukaan voi makumaail-
maa rikastaa erilaisilla muilla mausteilla, yrteillä 
ja marjoilla. 

Riistan valmistus ei eroa juuri lainkaan esimer-
kiksi naudan tai sian lihan käytöstä. Huomio 
kannattaa kiinnittää kypsentämiseen ja olla 
sen kanssa tarkkana. Vähärasvaisuuden vuoksi 
riistan maku voi kärsiä liian pitkästä kypsen-
nysajasta ja liha saattaa saada maksamaisen 
maun. 

Etenkin riistapaistien kohdalla paistomittari on 
kotikokin paras kaveri.

Riista on eettisyyden lisäksi ravintoarvoiltaan 
terveellinen vaihtoehto. 

Liha & Herkusta saat riistaa tuoreena aina se-
songin mukaan ja muulloin pakasteena. Lihan 
lisäksi saat mukaasi valmistusvinkit ja maistuvat 
reseptit.

Tähän kirjaseen olemme koostaneet reseptejä ja 
valmistuohjeita.

Hyviä kokkauksia kaikille!

Riista - helppoa ja eettistä ruokaa
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Mitä kannattaa ottaa huomioon 
peuranlihan valmistuksessa?

Peuranliha on huippuraaka-ai-
ne; se on pääsääntöisesti aina 
mureaa. Peuranliha on maultaan 
hienostunutta. Siinä ei ole vah-
vaa riistan makua, vaan maukas 
riistainen aromi.

Peuranlihan valmistuksessa tär-
keää on kypsennys, joka kan-
nattaa tehdä matalalla lämmöllä, 
jotta liha ei ylikypsy. Peuranliha 
ns. maksoittuu, kun se menee 
ylikypsäksi, eli siihen tulee mak-
sainen maku. Tämä tulee esiin 
erityisesti peuranlihassa, mutta 
myös muussa riistassa. 

Peura kannattaa kypsentää mie-
dolla lämmöllä ja jättää mediu-
miksi.

Pitkään uunissa haudutettava 
peuranliha, kuten potka, kyp-
sennetään ylikypsäksi. Haudutus 
valmistustapana kuitenkin säilyt-
tää peuralle ominaisen maun ja 
mureuden.

Peuranlihan valmistus

Vähärasvainen liha säilyy hyvin pakkasessa. 
Pitkään säilytettynä lihan laatu huononee, 
mutta vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ai-
heudu. Liha kannattaa käyttää ennen seu-
raavan metsästyskauden alkua.

Ravintoarvo* 100g
Energia kcal 122,0 kcal 
Energia kJ 510,6 kJ 
Rasva  3,6 g 
Hiilihydraatti 0,0 g 
Proteiini  22,4 g

*Suuntaa-antava
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Beef Wellington
Wellingtonin tapaan valmistetulla pihvillä tarkoitetaan 
voitaikinassa kypsennettyä lihaa, jolle makua antaa 
taikinan sisälle kätketty sienitäyte. Wellingtonin pihvi on 
liharuokien aatelia ja se sopii erinomaisesti tarjottavaksi 
myös juhlavammalle aterialle. Beef Wellingtonin voi tehdä 
hirven, poron tai peuran sisä- tai ulkofileestä.

Ainekset
• noin 300 g hirven (noin 150 g syöjää kohden 

peuran tai poron sisä- tai ulkofilettä
• suolaa, pippuria
• noin 1 l metsäsieniä (esim. tatti, kanttarelli,  

suppilovahvero)
• 1 sipuli
• 1 ruukku persiljaa
• tuoretta tai kuivattua timjamia
• 0,45 dl madeiraa
• 1 paketti voitaikinaa
• kananmunaa voiteluun

• Paista pihveihin nopeasti väri kuumalla pannulla. 
Mausta suolalla ja pippurilla. Anna jäähtyä.

• Pieni sienet hienoksi ja paista hienonnetun sipulin 
kanssa kevyesti ruskistaen. Lisää hienonnettu persilja, 
timjami sekä madeira. Jatka paistamista niin että neste 
haihtuu ja seos on mahdollisimman kuivaa.

• Pistä seos tehosekoittimeen ja sekoita niin kauan, että 
muuttuu tahnamaiseksi. Mausta suolalla ja pippurilla. 
Jäähdytä.

• Anna voitaikinan olla hetki huoneenlämmössä. Kauli 
takinaa leivinpaperin välissä niin että saat leikattua 
siitä kaksi levyä, jotka riittävät pihvien ympärille. 

• Ota jäähtynyt sienimassa ja taputtele siitä muovipus-
sissa yhtenäinen laatta, ja kiedo se kokonaisuudessaan 
lihan ympärille. Kääri taikina sienimassalla verhotun 
lihan ympärille. Jätä saumakohta sivuille ja varmista 
sauman kestävyys vedellä. Voitele kananmunalla.  

• Paista 225–250-asteisessa uunissa niin kauan, että 
voitaikina kypsyy ja lihan sisälämpötila on 38–42 as-
tetta. Anna seistä noin 10 minuuttia ennen tarjoilua.

 
Kastikkeeksi sopii punaviinikastike, jota voi 
maustaa madeiralla.v

”Beef Wellingtonin voi tehdä hirven, poron tai 
peuran sisä- tai ulkofileestä.

Beef Wellington
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Peuratartar

Aromikas riista ei läheskään aina kaipaa kyp-
sennystä. Suussasulavan herkun valmistuminen 
ottaa aikansa maustuessaan, mutta aktiivista 
työtä ei juurikaan ole.

Ainekset
• 400 g peuran kalvotonta paistia tai filettä
• 3 rkl hienonnettua salottisipulia
• 0,5 dl kokojyvä Dijon-sinappia
• 3 rkl rypsiöljyä
• tuoretta timjamia
• 3 rkl Worcester-kastiketta
• suolaa, pippuria

• Hienonna liha pieniksi kuutioiksi.
• Hienonna tuoreen timjamin lehdet.
• Sekoita muut aineet lihan joukkoon ja mausta reilulla 

suolalla ja pippurilla.

Tarjoile esim. tattimajoneesin kanssa.v

Tattimajoneesi
 
Ainekset
• 2 dl valmista majoneesia
• n. 2 rkl tattiöljyä
• ripaus pippuria
 

Sekoita kaikki aineet keskenään. 
Tarjoile peuratartarin kanssa. v

Peuratartar
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Peurapata

Peurapata

Ainekset
• Peuran paistia 150 g per ruokailija kuutioituna
• 2 porkkanaa isoina paloina
• 1 sipuli isoina lohkoina
• 100-200 g pekonia
• 1 prk tomaattipyrettä
• Mustaherukkahyytelöä
• Vasikan tai riistafondia
• 2-4 valkosipulin kynttä
• Muutama oksa Timjamia
• Muutama oksa Rosmariinia
• Laakerinlehti
• Noin 5 dl Punaviiniä

• Aloita laittamalla pekonit kylmään pataan. Laita pata 
hellalle ja hella täysille. Näin saat rapeamman peko-
nin. Kun pekonit on paistettu, ota huoneenlämpöisiin 
kuutioituihin peuranlihoihin väri padassa. 

• Laita pataan tomaattipyre, paista 1-2 min. Lisää jouk-
koon punaviiniä sen verran, että kaikki peittyvät. Keitä 
punaviini kasaan, noin puoleen alkuperäisestä. 

• Lisää pataan isoina paloina porkkanat ja sipuli sekä 
murskatut valkosipulin kynnet ja tuoreet yrtit. Kaada 
päälle vedestä ja fondista tehtyä vahvaa lihalientä niin 
paljon, että kaikki peittyvät. Anna kiehua hiljalleen ai-
nakin 1,5-2 tuntia lisäten lihalientä taas peittäen juuri 
ja juuri padassa olevat raaka-aineet, jos neste alkaa 
käymään vähiin. 

• Kun peura on vielä kasassa pysyvää, mutta todella 
mureaa, maista pataa! Pata on tässä kohtaa yleensä 
liian suolaista. Lisää joukkoon mustaherukkahyytelöä 
ruokalusikka kerrallaan, kunnes pata on miellyttävän 
makuista. Maista aina lisäysten välissä.  Suurusta lo-
puksi maizenalla varovasti sekoittaen, ettei peuranliha 
hajoa. 

Tarjoile lempilisukkeesi kanssa! Esimerkiksi riisi 
tai peruna sopii hyvin. v
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Jos vertaa peuraa ja hirveä kes-
kenään, peuranlihassa on voi-
makkaampi riistan maku kuin 
hirvenlihassa. Hirven paistit ei-
vät ole yhtä mureita kuin peuran 
paistit: siksi hirvenlihaa valmis-
taessa sisälämpöä pitää nostaa 
peuraan verrattuna, myös kokon-
sakin puolesta.

Hirven paisti vai ulkofile?

Hirven paisti on maukkaampi 
ja sitkeämpi kuin file: siksi se 
soveltuu hyvin kylmäksi alku-
ruoaksi tartar- tai carpaccio-hen-
kisesti valmistettuna, kun liha 
rapsutetaan tartariksi tai vuollaan 
ohueksi carpaccioksi. v

Hirvenliha ruoanlaitossa - mitä on 
hyvä tietää?

Pintasavustaminen toimii hyvin peuralle 
ja hirvelle ja savun aromi sopii riistan 

makumaailmaan.

Ravintoarvo* 100g
Energia kcal 112,3 kcal 
Energia kJ 470,1 kJ 
Rasva  3,0 g 
Hiilihydraatti 0,0 g 
Proteiini  21,1 g 
Suola  0,1 g

*Suuntaa-antava

Fileet ja paistit 
kannattaa kypsentää 

52-58 asteen sisälämpöön.

Riistan kyljessä maistuvat metsäiset maut.
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Riimiliha peurasta, hirvestä tai 
porosta
.

Ainekset
• 500 g esim. peuran ulkofilettä
• 2-3 rkl suolaa
• 1 rkl hunajaa tai sokeria
• 2 rkl konjakkia tai jaloviinaa
• tuoretta rosmariinia
• tuoretta timjamia
• tuoretta persiljaa
• ½ rkl mustapippurirouhetta

• Sekoita hunaja, konjakki, mausteet ja hienonnetut 
yrtit keskenään ja hiero ne lihan päälle kauttaal-
taan.

• Kääri liha kelmuun tiiviiksi paketiksi ja anna sen 
vetäytyä jääkaapissa vuorokauden ajan.

• Laita liha pakkaseen vähintään muutamaksi tun-
niksi, kunnes kohmettuu.

• Leikkaa kohmeisesta lihasta mahdollisimman 
ohuita siivuja.

Tarjoile esim. balsamicosiirapin, rucolan ja  
parmesanlastujen kanssa.v

Riimiliha
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Hirven lihapullat
Hirven lihapullat maistuvat koko perheelle. Tämän 
lisäksi ne ovat helppo valmistaa ja kerralla voi tehdä 
vaikka suuremman määrän ja pakastaa myöhempiä 
herkkuhetkiä varten.

Ainekset
• 500 g hirven jauhelihaa
• 1 tl suolaa
• ripaus mustapippurirouhetta
• 3 rosepippuria hienonnettuna
• 1 tl kuivattua timjamia
• 1 rkl Dijon-sinappia
• ½ dl korppujauhoja
• 1 sipuli
• 1 dl smetanaa
• 1 kananmuna
• voita ja öljyä paistamiseen

• Sekoita korppujauho, mausteet, smetana, sipuli 
ja kananmuna keskenään. Lisää joukkoon hirven 
jauheliha ja sekoita nopeasti tasaiseksi massaksi.

• Pyörittele taikinasta lihapullia ja paista ne pan-
nulla voi-öljyseoksessa kauniin ruskeiksi joka 
puolelta. Sisus saa halutessa jäädä hieman 
roseeksi. 

Tarjoile esimerkiksi perunamuussin, suolakur-
kun ja puolukkasurvoksen kanssa.v

Hirven lihapullat
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Hirviburger

Hirviburger

Ainekset hirvipihvi
• 1 sipuli
• 500-600 g hirvenlihaa jauhettuna
• 2tl Dijon sinappia, 1tl suolaa
• 1/2tl mustapippuri, 100 g pekonia
• Rosmariini oliiviöljyä 1 sipuli 

 
 

Puolukkamajoneesi
• 1dl majoneesia, 1/2 dl puolukoita  (voit myös 

kokeilla karpaloista)

Lisäksi:
• 4 Hampurilaissämpylää,  1 juustoviipale/ 

pihvi (esim. Royal Gouda tai vahva Cheddar)
• Suolakurkkua, salaattia (esim. rucola)

• Hienonna kuorittu sipuli. Leikkaa pekoni pieniksi kuu-
tioiksi

• Laita hirven jauheliha kulhoon, mausta pippurilla ja 
suolalla, lisää pekonit ja sipulit. Vaivaa tasainen massa 
burgereita varten. Paina pihvin keskelle kuoppa, jotta 
pihvi pysyy tasaisena paistettaessa.

• Grillaa tai paista pihvit kuumalla pannulla noin 8 
minuuttia välillä kääntäen. Kun olet paistanut n. 6 min 
laita goudajuusto-viipale pihvin päälle sulamaan.

• Lämmitä halkaistut sämpylät (esim. leivänpaahtimessa 
tai grillissä)

• Murskaa sulatetut puolukat kevyesti haarukalla kul-
hossa. Sekoita joukkoon majoneesi. Lisää tarvittaessa 
suolaa ja/tai sokeria.

• Kokoa hampurilaiset sämpylöistä, rucola-salaatista,  
puolukkamajoneesista, juustokuorrutetusta hirvipih-
vistä ja suolakurkuista.v

Herkkuvinkki: Jos haluat pihvin mediumina niin paista peko-
nit ensin pannulla ja lisää jauhelihamassaan kypsänä! 
Herkkuherkkuvinkki: Pyöräytä rucolat muutamassa tipassa 
rosmariiniöljyä ennen kuin laitat ne sämpylään. Sivele  
rosmariiniöljyä pihvien pintaan ennen paistoa.
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SELKÄ
Selkäosaan sijoittuvat mureat ulkofi-
leet ja mureimmat eli sisäfileet. Fileet 
ovat nopeasti kypsyviä. Ne kypsen-
netään roseeksi, eli hieman punerta-
vaksi. Selästä voidaan valmistaa myös 
poron kareeta ja kyljyksiä.

ETUSELKÄ
Etuselkää käytetään luuttomana 
käristyksessä. Se sopii luuttomana ja 
luullisena hyvin myös haudutettaviin 
pata- ja keittoruokiin. Kypsennysaika 
1-2 tuntia.

NISKA
Luuttomana poron niskaa käytetään 
usein jauhelihana. Luun kanssa sitä 
voidaan leikata myös kiekoiksi, jotka 
sopivat erinomaisesti pataruokiin. 
Vaatii kypsyäkseen noin 2-3 tunnin 
haudutuksen.

PAISTI
Paisti voidaan valmistaa kokonaise-
na, joko luullisena tai luuttomana, 
irrottamalla reisiluu. Sisäpaisti ja 
paahtopaisti soveltuvat hyvin mu-
reutensa ansiosta myös pihviksi tai 
kokonaisena paistettuna lämpimäksi 
tai kylmäksi leikkeleeksi. Ulko- ja 
kulmapaisti soveltuvat haudutettaviin 
lihakastikkeisiin. Paistista saa myös 
erinomaista perinteistä poronkäris-
tystä lyhyellä kypsennysajalla.

KYLKI
Luullisena kylki sopii mainiosti keit-
toihin. Luuttomana se pääsee hyvin 
oikeuksiinsa esimerkiksi täytettävään 
rullaan. Grillikyljet ovat mainiota 
herkkua ja kylkiä voi myös savustaa. 
Poron kylki vaatii kypsyäkseen noin 
3 tuntia.

LAPA
Luuttomana lapa soveltuu erityisesti 
käristykseen pataruokiin ja keittoihin. 
Kypsennysaika on ½-1 tuntia riippuen 
lihapalan koosta.

POTKA
Potkasta voidaan valmistaa luullisia 
potkakiekkoja, jotka sopivat hyvin 
haudutettaviin pataruokiin. Potkan 
haudutusaika on noin 2 tuntia.

JAUHELIHA
Porojauhelihaa valmistetaan pääosin 
etuselästä, niskasta, kyljestä, rinnasta 
ja kuvelihoista. Jauhettu poronliha on 
maistuva raaka-aine mihin tahansa 
jauheliharuokaan, kuten lihakastik-
keisiin ja -keittoihin, murekkeisiin, 
lasagneen tai vaikkapa tortillojen ja 
wrappien täytteeksi.

PORON RUHONOSAT

SISÄLÄMPÖTILA + 55º C, Rare
Liha on mureaa ja mehukasta, mutta hieman vetisen tuntuista.
Väri on melko punainen.
Tällainen liha soveltuu viipaloitavaksi ja uudelleen lämmitettäväksi.
Kypsennyshävikki on pieni.

SISÄLÄMPÖTILA + 60º C, Rare/Medium
Liha on mureaa ja mehukasta.
Väri on tasaisen punertavaa.

SISÄLÄMPÖTILA + 65º C, Medium / Well Done
Liha on mureaa ja mehukasta.
Väri on keskeltä hieman punertavaa.

SISÄLÄMPÖTILA + 70º C, Well Done
Liha on mureaa, kuivahkoa.
Väri on harmaan ruskea.
Kypsyyshävikki on suuri.

Lähde: pororeseptit.fi

POROPAISTIEN KYPSENTÄMINEN
Puolivillit porot syövät poh-
joisen luonnon antimia, kuten 
villikasveja, sieniä ja jäkälää, 
joten porossa maistuu ainutlaa-
tuinen riistan maku. Tämän on 
arveltu olevan syynä poronlihan 
terveellisyyteen. Se on vähä-
rasvaista ja proteiinirikasta, ja 
sisältää muihin lihoihin ver-
rattuna runsaasti kivennäis- ja 
hivenaineita, kuten rautaa ja 
seleeniä sekä A-, E- ja B-vita-
miineja.

Poronlihan omaa hienoa aromia 
ei kannata peittää liiallisel-
la maustamisella, vaan usein 
pelkkä suola- ja pippuriripaus 
riittävät. Pororuokien makua 
täydentämään sopivat myös 
muut pohjoisen luonnon anti-
met, kuten karpalo, puolukka, 
hunaja ja katajanmarja. v

Poronliha

Ravintoarvo 100g
Energia kcal 127 kcal 
Energia kJ 533 kJ 
Rasva  4,5 g 
Hiilihydraatti 0,0 g 
Proteiini  21,6 g 
Suola  0,2 g

Karpalo, puolukka, hunaja ja 
katajanmarja maustavat 
poron hienostuneesti.

Poronliha sisältää runsaasti kiven-
näis- ja hivenaineita, kuten rautaa ja 
seleeniä sekä A-, E- ja B-vitamiineja.
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Syksyinen sienikäristys porosta

Syksyinen sienikäristys porosta
Perinteinen poronkäristys on luottovalinta. Tässä reseptis-
sä poronkäristys saa kaverikseen metsäsieniä.

Kun varaat kypsymiseen riittävästi aikaa, ohuiksi viipa-
leiksi leikatusta poronlihasta syntyy murea ja maistuva 
käristys. 

Ainekset
• 1 kg poron käristyslihaa (ohueksi viipaloitua 

poron paistia, lapaa tai etuselkää)
•  30 g voita
•  4 dl vettä
•  2 tl suolaa
•  ¾ tl mustapippuria myllystä
• 200 gr suppilovahveroita
• muutama katajanmarja
• 1 dl olutta
• voita ja öljyä paistamiseen

• Sulata ja kuumenna voi isossa padassa. Lisää käris-
tysliha pataan pieni määrä kerrallaan että liha ei ala 
kiehua omassa liemessään. Paista kuumalla liedellä 
kauniin ruskeaksi. Siirrä jo ruskistunutta lihaa padan 
laidalle tai nostele erillisille lautaselle. Jatka käristä-
mistä, kunnes kaikki liha on kauniisti ruskistunutta. 
Kumoa lihat takaisin pataan.

• Paista suppilovahverot ja lisää ne pataan muutaman 
katajanmarjan kera.

• Lisää vesi, suola ja mustapippuri. Kuumenna kiehu-
vaksi ja anna käristyksen hautua miedolla lämmöllä 
kannen alla 1–2 tuntia.

• Lisää haudutuksen lopussa olut pataan.

Tarjoile esimerkiksi perunamuussin tai keitet-
tyjen perunoiden, karpaloiden tai puolukoiden 
kanssa. v
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Poron paahtopaisti 
punajuurien kera

Poron paahtopaisti 
punajuurien kera
Poron paahtopaisti valmistuu kätevästi uunissa yhdessä 
juuresten kanssa. 

Ainekset neljälle
• 500 g poron paahtopaistia
• 1/2 rkl mustapippuria rouhittuna
• suolaa maun mukaan
• 500 g punajuuria
• 2 punasipulia
• rosepippuria/viherpippuria maun mukaan
• tuoretta timjamia
• 2-3 laakerinlehteä
• 2rkl oliiviöljyä, voita
• 1rkl punaviinietikkaa

• Ota poron paahtopaisti huoneenlämpöön ajoissa ennen 
valmistusta, jotta liha ei ole kylmää. Hiero sen pintaan 
rouhittua rosepippuria ja suolaa.

• Kuori ja paloittele punajuuret ja punasipulit reilun 
kokoisiksi paloiksi.

• Voitele uunivuoka oliiviöljyllä. Lisää kasvikset vuokaan 
ja mausta ne suolalla, mustapippurilla ja tuoreella tim-
jamilla. Lisää vuokaan myös laakerinlehdet, oliiviöljyä 
sekä punaviinietikka.

• Paahda kasviksia 200-asteisessa uunissa noin 30 
minuuttia.

• Ruskista poron paahtopaistiin kaunis väri kuumalla 
paistinpannulla voi/öljyseoksessa. Siirrä paisti puna-
juurien ja punasipuleiden päälle. Laita uunin lämpötila 
150 asteeseen. Laita paistiin kiinni paistomittari ja 
kypsennä, kunnes se näyttää 60-65 astetta. Kypsen-
tämisen jälkeen kääri vuoka folioon noin 15 minuutiksi.

• Leikkaa liha ohuiksi siivuiksi ja asettele takaisin puna-
juurien ja sipuleiden päälle.  

Tarjoa esimerkiksi punaviinikastikkeen ja 
palsternakkapyreen kanssa. v
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