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Villiyrttien käyttö salaateissa ja lisäkkeissä

Käytettävät kasvinosat

- lehdet, kukat, varret, juuret, siemenet

Yleisemmät villiyrtit mitä käytetään

- nokkonen, voikukka, apila, maitohorsma, mustaherukanlehti, 
vuohenputki, kuusenkerkkä, nuori koivulehti

Sesongit

- lehdet ja nuput, touko-kesäkuu, ennen kukintaa

- kukat kesä-elokuu

- juuret keväällä ennen kasvukautta, syksyllä kasvukauden jälkeen

Käyttö keittiössä

- vihreissä salaateissa sidesalaatin kaverina, pestona, 
maustamisessa, mauste-öljyissä ja salaatinkastikkeissa, juomissa 



Maitohorsma (Epilobium angustifolium)

Tuntomerkit Maitohorsma on koko maassa yleinen 0,5-1,5 m korkea 
monivuotinen ruoho. Sen varsi on haaraton, ontto ja usein punertava. 

Lehdet Kapeat, suikeat, ehytlaitaiset, selväsuoniset, alta usein 
sinertävän vihreät, kaljut, lehtiasento kierteinen. 

Kukat Väri sinipunainen, pitkässä runsaskukkaisessa latvatertussa. 

Kasvupaikat Maitohorsma on koko Suomessa yleinen. Palo- ja 
hakkuuaukeat, teiden ja rantojen varret, peltojen reunat. 

Sato Nuoria punertavia maitohorsman versoja voidaan kerätä pian 
lumien sulamisen jälkeen pitkälle alkukesään. Lehdet voidaan kerätä 
myöhemmin kesällä, mutta kuitenkin ennen kukintaa. Kukkien 
poiminta-aika on heti kukkien avauduttua kesä-heinäkuussa. 
Maitohorsman juurien paras keruuaika on varhain keväällä tai 
myöhään syksyllä. 

Käyttö Nuoret maitohorsman versot sopivat tarjottavaksi mm. parsan 
tapaan. Nuorista lehdistä tehty silppu antaa vaihtelua salaatteihin ja 
vihannespaistoksiin. Maitohorsma tunnetaankin parhaiten 
yrttijuomakasvina esim. teen valmistuksessa. Maitohorsmankukista 
voidaan valmistaa kauniinväristä juomaa. Maitohorsman juurista 
voidaan valmistaa jauhoja leipätaikinassa tai puurossa käytettäväksi. 
Niitä on käytetty myös kahvinkorvikkeena

Ravintoarvot Sisältää runsaasti ravintokuitua, kaliumia, kalsiumia, 
fosforia, magnesiumia ja C-vitamiinia.



Nokkonen (Ultrica dioica)

Tuntomerkit Korkeus: 30–150 cm. Varsi tavallisesti 
haaraton, 4-särmäinen, poltinkarvainen.

Kasvupaikat Rantalehdot, laitumet, pihapiirit, tienvarret. 
Yleinen koko maassa.

Sato Nuoret versot, lehdet, siemenet, juuret.

Keräysaika Kevät ja alkukesä: nuoret versot ja lehdet ennen 
kukintaa, siemenet kukinnan jälkeen, heinäsyyskuussa. Jos 
kasvusto niitetään, niin satoa on mahdollista saada koko 
kesän. Juuret kerätään aikaisin keväällä ja myöhään 
syksyllä.

Käyttö Käytetään pinaatin tavoin, muhennoksiin , 
keittoihin, leivontaan, kylpy-yrttinä ym.

Ravintoarvot Runsaasti A-, E-, K- ja C-vitamiineja sekä 
paljon magnesiumia, rautaa ja kalsiumia.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY
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Voikukka (Taraxacum) 

Tuntomerkit Voikukalla on useita satoja alalajeja. Se on 10–
40 cm korkea monivuotinen ruoho. Yhteen mykeröön 
päättyvä ontto, lehdetön, vaalea vana. Kasvin vihreissä 
osissa on valkoista maitiaisnestettä.

Keräysaika Lehdet kerätään keväällä ja alkukesällä ennen 
kukintaa lehtien ollessa 10–15 cm halkaisijaltaan. Pohjois-
Suomessa lehtien keruuaika on ennen heinäkuun 
puoltaväliä. Juuret kerätään joko keväällä ennen kukintaa 
tai myöhään syksyllä lehtien lakastuessa. Mykeröt 
poimitaan niiden avauduttua ja mykerönuput ennen 
avautumista.

Käyttö Lehdet, nuput, kukat ja juuret. Lehdet sopivat 
salaatteihin, muhennoksiin ja keittoihin. Juuria voi käyttää 
lisäkkeeksi keittoihin, patoihin, muhennoksiin, mausteena, 
kahvinkorvikkeeksi, jauhettuna jauhojen jatkeena, 
leivontaan ja puuroihin.

Ravintoarvot Sisältää kalsiumia, kaliumia ja seleeniä, B-
vitamiineja, C-, A-, ja E-vitamiinia 



Kuusi (Picea abies)

Tuntomerkit Ainavihanta havupuu. Korkeus 20–30 m 
(Suomen korkein kuusi 45,1 m). 

Kukinta Touko–kesäkuu.

Keräysaika Kerkät kerätään keväällä niiden puhjettua n. 2 
– 4 cm:n mittaisina, ennen neulasten kovettumista. 

Käyttö Siirapit, hillot, makeiset, juomissa, kosmetiikassa, 
ravintolisissä.

Ravintoarvot Sisältää c-vitamiinia runsaasti, 
kivennäisaineita ja flavonoideja 



Vuohenputki (Aegopodium podagraria)

Noin 30–100 cm korkea monivuotinen sarjakukkaiskasvi, joka esiintyy 
tiheinä kasvustoina. Juurakot ovat pitkät ja valkoiset. 

Lehdet ja kukat Toistamiseen 3-sormiset ja lehdykät epäsymmetriset. 
Vihertävän valkoiset kukat

Kasvupaikat Lehdot, puronvarret, metsänreunat, laitumet pientareet, 
puutarhat, pihat, puistot. 

Keräysaika Touko-kesäkuu, nuoret aluslehdet. 

Kasvuston niittämisen jälkeen myös myöhemminkin kesällä.

Käyttö Lehdet sopivat erityisesti tomaattiruokiin. Lisäksi niitä voi käyttää 
keittoihin, patoihin, muhennoksiin, tuoresalaatissa, leivissä. 

Versoja voi säilöä ryöpättynä pakastamalla tai kuivaamalla.

Ravintoarvot C-vitamiinipitoinen, kivennäisaineita sisältävä



Paikallisten raaka-aineiden käyttö salaateissa ja 
lisäkkeissä

Miksi Kanattaa käyttää paikallisia raaka-aineita?

✓ hiilijalanjälki pienempi

✓ kuljetushävikki pienempi

✓ auttaa paikallista maataloutta pysymään 
kannattavana

✓ sesonkiaikoina hintataso ei juurikaan eroa 
kauempaa tuodulta

✓ monesti raaka-aineet ovat puhtaampia lisäksi se 
on myös imagollisesti hyvä asia 



Seisovanpöydän ja linjaston salaatit ja lisäkkeet

✓ Antavat keveyttä ja monipuolisuutta seisovaan pöytää

✓ Tuovat visuaalisuutta (näkö)

✓ Vaikuttaa myös raaka-aineiden hinnanmuodostukseen

✓ Täydentää lämpimän ruuan makua ja näköä

✓ Pääruoka vaikuttaa koko seisovan pöydän salaattien ja lisäkkeiden 
valintaan

▪ onko liha, kala vai kasvispääruoka

▪ mitkä lisäkkeet käyvät pääruualle

▪ mitä raskaampi pääruoka, sitä kevyemmät salaatit

▪ jos on teema pääruuassa, myös salaatit ja lisäkkeet teeman 
mukaan

▪ vuodenaika, kausituotteet

▪ jos salaateissa koristelu, niin teeman mukainen 

✓ Salaattipöydän lämpötila vaikuttaa makuun näköön ja säilyvyyteen 



Salaatit ja lisäkkeet

✓Lisäkesalaatit

- kasvispohjaisia kevyitä salaatteja

- sienisalaatteja

- juuressalaatteja

✓Ruokaisat salaatit

- salaatin joukkoon lisätty usein proteiinipitoisia raaka-aineita, esim. liha, kala, 
kananmuna, proteiinikasvis, juustot, palkokasvit, majoneesi pohjainen kastike 

- tärkkelyspitoiset salaatit, peruna, bataatti, viljat, riisi, pasta

- voivat olla myös pääruokasalaatteja

✓ Jälkiruokasalaatit

- monesti marja- tai hedelmäpohjaisia salaatteja  

✓Lisäkkeet

- pikkelssit, maku öljyt, etikat, pestot, vihannessäilykkeet, salsat, humukset ym.


