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Miksi  villivihannekset?

• monipuolistavat kasvisvalikoimaa

• ruokiin uusia makuvivahteita, paljon aromia

• hyvä ravintoarvo, vähän energiaa, paljon kuituja

• keruukelpoisia jo varhain keväällä

• katovuosina pelastavaa ravintoa

• puhdasta ruokaa, kun tietää oikeat keruupaikat

• parantavat ruoansulatusta

• voidaan vähentää suolan ja muiden mausteiden käyttöä

• huvi ja hyöty yhdistyvät, hyvä harrastus, matkailullisesti nouseva trendi ruokana ja elämyksinä

• käytetty meillä ja muualla ravintona ja lääkkeenä sekä ihmisille että eläimille jo satoja vuosia

• helppoa edullista lähiruokaa, ei katovuosia

• Superfoodia, nouseva ruokatrendi johon tulee osata vastata, ala kasvussa selkeästi

• mahdollisissa katastrofeissa jopa globaaliyhteiskunnan hätäravintoa, miten koronan vaikutus on  

käyttöön ja käytön lisääntymiseen…jää nähtäväksi



Mihin kerätään

• ilmavaan puhtaaseen koriin tai laatikkoon, sienikori on erinomainen 
yrttikori, myös pahvilaatikot käyvät( esim. tomaatti- ja kurkkulaatikot)

• kerättäessä pidetään eri kasvit toisistaan erillään

• (HUOMIOI kasvit, joissa vaikuttavia aineita, esim. siankärsämö, 
mesiangervo jne.)

• rohdos- ja kosmetiikkateollisuuden käyttämät kasvilajit on koko käsittelyn 
ajan pidettävä tarkoin erillään muista 

• huolehdi käsihygieniasta, varaa mukaan käsineet,  sakset ja esim. ohut liina 
(estää roskaantumisen) laatikossa olevien kasvien päälle

• muovipusseissa ja -sangoissa yrtit pilaantuvat nopeasti 

• keruuosaaminen, paikkatieto ja kasvintuntemus takaavat hyvä tuloksen



Milloin kerätään?

• paras keruusää on kuiva ja aurinkoinen

• aamukasteen annetaan haihtua ennen keruuretkelle lähtöä, siis ….jos 
keräät yrttejä myyntiin ja kuivattavaksi

• lehdet, siemenet ja juuret ovat parhaimmillaan eri aikoina kesästä

• vihanneskasvien lehdet poimitaan nuorina, ennen kukintaa, salaattikasvien 
lehdet mieluiten mahdollisimman nuorina, silloin ravinto - ja 
aromipitoisuudet ovat yleensä parhaimmillaan. 

• vanhemmiten lehdet kovenevat, niihin kerääntyvät parkkihapot muuttavat 
ne kitkeriksi, ja moniin kasveihin iskeytyvät loissienet ja hyönteistuholaiset 

• Ole nopea kesä ja kasvit eivät odota!!!!!



Milloin kerätään?

• jos kyseessä on keruu ammattikeittiötä varten ja tuotteet käytetään 
tuoreena, sadesääkin käy,  hyvä kerääjä ei pelkkää huonoakaan keliä 

• Kesällä ja syksyllä eräät kasvit kuten ahomansikka, vuohenputki, 
nokkonen ja voikukka kasvattavat uusia käyttökelpoisia lehtiä 

• kestävä talteenotto takaa sadon useammalle vuodelle

• poimijalla, ostokanavalla ja käyttäjällä on tieto siitä, miten, mistä ja 
millä tavoin tuotteet on kerätty 

• helle ei ole hyväksi kasveille, eikä myöskään sadesää, jos keräät 
kasveja kuivuriin tai myyntiin



Millaisina kasvin eri osat kerätään

• kukat poimitaan täysin kehittyneinä (kuihtuneita kukkia ei saa olla 
mukana).

• hiostettaviksi sopivat vain täysikasvuiset lehdet

• kukat ja kukinnot kerätään juuri auenneina, siemenet kypsinä

• voikukan nuput kiinni olevina, (ei keltaista väriä näkyvillä) ja ei 
kukkavanaa mukana

• yrttijuomiin käytettävien kasvien versot ja lehdet poimitaan täysin 
kehittyneinä ennen kukintaa tai kukkien juuri puhjetessa



Millaisina kasvien osat kerätään

• kasvien juuret ja juurakot kerätään joko varhain keväällä (ennen 
lehtien puhkeamista) tai myöhään syksyllä (lehtien lakastuessa). 
Keskikesällä juurten ravinto- ja aromiainepitoisuus on pienimmillään. 
Juuret helpointa nostaa sateella kun maa on kosteaa

• ole nopea, kuusenkerkät, pihlajan silmut, maitohorsman versot ja 
voikukat nuput vain hetken kerättävissä, paras sesonki nopeasti ohi

• huomioi kevään eteneminen, huomioi varjoisat paikat, kasvu 
myöhässä siellä missä lumi on pitkään

• maitohorsma ei uusiudu, ei myöskään kuusen ja männyt kerkät eikä 
pihlajan silmut ja koivun lehdet



Mistä saa kerätä?

• Yrttejä kerättäessä on aina otettava huomioon ns. jokamiehen 
oikeudet ja luonnonsuojelun vaatimukset. On myös vain tiettyjä
yrttejä koskevia erityisiä keruurajoituksia. (mm.  villi mustaherukka, 
mesimarja)  Sopiva mustikanlehtien keräilyalue on 
paljaaksihakkuusuunnitteen alainen metsikkö, josta mustikka tulee 
kuitenkin katoamaan. Koivunlehtiä voidaan kerätä vastahakatuista 
puista jne.

• Nokkosta ei lannoitetuilta alueilta eikä tunkioiden läheltä



Vielä kertausta……..

• kerää yrttejä vain kuivalla säällä ja aamukasteen haihduttua. 
• kerää yrtit ilmavaan koriin. 
• kerää vain terveitä ja virheettömiä kasvinosia. 
• älä koskaan kerätessäsi sekoita eri yrttejä. Rohdosyrtit on kaikissa 

vaiheissa pidettävä ravinnoksi tarkoitetuista yrteistä täysin erillään. u älä 
milloinkaan kokeile tuntemattomia kasveja ravinnoksi tai rohdoksi u 
yrttejä ei saa poimia: 

• 50 - 200 m lähempää maantietä 
• kaupunkien ja taajamien keskustoista 
• saastuttavien teollisuuslaitosten läheisyydestä 
• kaatopaikkojen lähistöltä



Huomioitavaa keruussa

• jos et käytä yrttejä tuoreena, pane ne kuivumaan heti poiminnan 
jälkeen 

• ennen kuin keräät yrttejä myyntiin, varmistu ostajasta. Ota ennakolta 
selville ostajan laatu- ja käsittelytoivomukset. Tee mielellään 
kirjallinen keruusopimus 

• noudata aina luonnonsuojelun vaatimuksia, äläkä yrttejä kerätessäsi 
jätä luontoon jälkiä. 



Yrttien kuivaamisesta lyhyesti

• yrttien tavallisin käsittelytapa on kuivaaminen, SILLOIN, KUN NIITÄ EI 
TOIMITETA TUOREENA OSTAJILLE. Kuivaamisen onnistuminen on 
ratkaisevaa yrttien lopullisen laadun kannalta. On tärkeää että yrtit 
saadaan kuivumaan mahdollisimman pian keräämisen jälkeen. Kuivaamisen 
tulee tapahtua nopeasti ilman keskeytyksiä. Kasvit sisältävät vettä 75 – 85 
%. Yleensä tarvitaan esikuivaus huoneenlämmössä.

• yrttejä ei pestä! 

• juuret ja juurakot sen sijaan pestään huolellisesti ja leikataan ohuiksi 
viipaleiksi kuivumisen nopeuttamiseksi. Liian hitaasti kuivuessaan ne 
pilaantuvat helposti

• suuria yrttimääriä voi kuivata viljan lavakuivurissa, ennen kaikkea viljellyt 
yrtit 



Yrttien kuivaamisesta….

• kasveihin ei saa tarttua vierasta hajua tai makua. 

• kuivaustapaa valittaessa on otettava huomioon kuivattavien yrttien määrä, laji ja 
ikä.

• kuivauslämpötilaksi suositellaan korkeintaan 35 °C. Liian korkeassa lämmössä yrtit 
menettävät kauniin vihreän värinsä ja tummuvat (35 °C:n lämmössäkin monet 
tummuvat). 

• paras tulos saavutetaan, jos yrttien annetaan kuivua huoneenlämpötilassa 
ohuena kerroksena yli yön ja ne pannaan sen jälkeen kuivuriin.

• auringossa ei yrttejä saa kuivata

• sopivia kuivaustiloja kotioloissa: ullakko, sauna (lattialämmitys), pannuhuone, 
aitta, leivinuunin tai jääkaapin päälliset yms. 

• kasvien kuivaamiselle tarkoitetut kuivurit, (mm. Sopu ja Orakas) kaupoista 
saatavat kuivurit



Kuivaamisesta…..

• yrtit levitetään kuivaan, ilmavaan, pölyttömään paikkaan ohueksi 
kerrokseksi kuivausseuloille tai puhtaan paperin, esimerkiksi 
voipaperin päälle

• sopivia kuivaustiloja kotioloissa: ullakko, sauna (lattialämmitys), 
pannuhuone, aitta, leivinuunin tai jääkaapin päälliset yms. 

• kasvien kuivaamiselle tarkoitetut kuivurit, (mm. Sopu ja Orakas) ja 
kaupoista saatavat kuivurit

• yrtit kuivataan myös nippuina katon rajaan pingotetussa narussa.

• kun kimput ovat kuivuneet, niistä irrotetaan käytettävät osat heti, sillä 
kasvit pölyyntyvät ja menettävät arominsa nopeasti.














