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#kakkuonvale #peliruoka

Tässä julkaisussa tutustutaan peliruoka- 
blogien ja -kirjojen kirjoittamiseen, tehdään 
nopea vilkaus kokkaussimulaattoreiden suun-
taan ja hämmästytään UnReal Worldin rauta-
kautisen maailman ruokatavoista. Julkaisuun 
kuuluu myös nippu herkullisia pelireseptejä, 
joita kannattaa kokeilla.

Ruudulta lautaselle on lisäosa eli dlc (downloa-
dable content) näyttelylle, ja sen kautta käsit-
telemme peliruoan ulottuvuuksia, jotka eivät 
mahtuneet näyttelyteksteihin. Halusimme myös 
tuoda suomalaista peliruokaa esiin ja kokeilta-
vaksi, ja UnReal Worldin tekijä Sami Maaranen 
innostui luomaan kokonaisen menun lukijoiden 
iloksi. Tervetuloa tuomaan peliruokaa meidän 
maailmaamme!

Riina & Elisa

Ruudulta lautaselle DLC



Miksi peliruoka kiinnostaa sinua?

Victoria: 
Ruoka ja videopelit ovat aina olleet tärkeitä asioita 
elämässäni, joten niiden yhdistäminen oli vain luon-
nollista. Mikä olisikaan parempi tapa siihen kuin 
tehdä ruokaa ja juomaa peleistä? Kokkaaminen ja 
pelaaminen ovat minulle rauhoittavia ja rentouttavia 
harrastuksia. Olen itseoppinut kotikokki, ja on ihanaa 
kokeilla ja oppia uusia reseptejä sekä ruoanvalmis-
tustapoja.

Olen pelannut koko elämäni. Lapsuudessani isäni oli 
kiinnostunut tekniikasta ja toi aina kotiin uusimmat  
tietokonepelit. Pelit olivat tapa viettää aikaa yhdessä: 
isäni katseli, kun pelasin esimerkiksi Marathonia ja 
Tomb Raideria, tai koko perhe yhdisti muutaman  
tietokoneen Warcraftin tai Unreal Tournamentin parissa 
tapahtuvia yhteisiä pelisessioita varten.

Muutama vuosi sitten halusin kannustaa ystäviäni  
tekemään ruokaa. Aloitin tavallisen ruokablogin, jossa 
oli lempireseptejäni yksityiskohtaisin valmistusohjein. 
Sitä kesti vain kolme kuukautta, sillä en jaksanut  
kirjoittaa postauksia joka viikko. Siitä vuoden päästä 
annoin blogille uuden mahdollisuuden. Vihdoinkin  
pystyin yhdistämään rakkauteni ruokaan ja video- 
peleihin Pixelated Provisions-blogin kautta. Blogini  
tavoite on inspiroida muitakin pelaajia tekemään  
herkullisia ruokia lempipeleistään.

Cassandra: 
Ensimmäinen videopelirakkauteni oli The Secret of 
Monkey Island, jossa on paljon hyviä ruokakohtauksia. 
Olin pieni lapsi siihen aikaan, joten en oikein ymmär- 
tänyt kaikkea, mutta sen jälkeen lempijuomiani oli 
Root Beer-virvoitusjuoma ja ”Grog” (aika lailla vain 
Mountain Dew-limpparia mukissa). Söin myös mie-
lelläni kanankoipia ja banaaneja. 

Nyt vanhempana ymmärrän, että kyseessä on yksi 
immersion muoto. Siinä on samanlaista viehätystä 
kuin cosplayssa, mutta pukujen sijasta tarinaan pää-
see sisälle ruoan avulla.

Fiktionaalinen ruoka, peliruoka mukaan lukien, 
on kiehtonut jo pitkään bloggaajia ja Youtube 
-videoiden tekijöitä. Peleissä nähty ja koettu ruoka 

houkuttelee tekemään mielikuvituksesta totta ja tie-
tyistä suosituimmista ruoista voikin nähdä monta 
erilaista toteutusta. Näitä hittiruokia ovat ainakin  
Kingdom Hearts -sarjan merisuolajäätelö, Elder Scrolls 
-sarjan sweetroll-pulla ja Portalin kakku. Lähivuosina 
on ilmestynyt myös useita painettuja keittokirjoja,  
joiden kirjoittajat ovat aloittaneet bloggaajina. 

Victoria Rosenthal on kirjoittanut vuodesta 2012 
Pixelated Provisions -blogia, joka keskittyy pelkäs-
tään peliruokaan. Blogin lähtöajatuksena oli näyttää 
pelaajille, että kokkaaminen ei ole vaikeaa, ja resep-

Tässä haastattelussa Victoria Rosenthal ja Cassandra Reeder kertovat, 
miten he päätyivät tekemään videopeliruokaa.

Millainen on prosessi ruudulta lautaselle?

Victoria: 
Prosessi yleensä alkaa sillä, että pelaan peliä ja löydän 
sen maailmasta ruokaa. Se voi olla osa mekaniikkaa 
tai vain ympäristön elementti. Jos pelissä ei ole siitä  
informaatiota tai kuvausta, lähestyn sen luomista 
omalla tavallani. Esimerkiksi pelissä Bugsnax kaikki 
olennot ovat syötäviä, mutta niistä ei ole reseptejä. 
Koska ne ovat osaksi ötököitä ja osaksi välipaloja,  
jokainen tekemäni Bugsnax sisältää ötökkäelementtinä 
sirkkajauhoa, jotta ne olisivat pelin hengen mukaisia.

Jos pelissä on enemmän yksityiskohtia, esimerkiksi  
ainesosalista, kuvailu ruoan mausta tai valmistusta-
vasta, aloitan prosessin siitä. Guild Wars 2 ja Final Fan-
tasy XIV ovat kaksi hyvää esimerkkiä peleistä, joissa 
on paljon yksityiskohtia joihin tarttua. Jokaisella ruoalla 
on resepti, ainekset ja valmistustapa, joten yritän py-
syä uskollisena pelille ja luoda jotakin samantapaista. 
Sen jälkeen hienosäädän reseptiä vielä lisäämällä 
mausteita ja makuja, jotta ruoka maistuu hyvältä ja 
toimii hyvin myös virtuaalimaailman ulkopuolella.

teissä onkin paljon kuvia eri työvaiheista. Victorialta 
on tähän mennessä ilmestynyt kaksi keittokirjaa:  
Fallout – The Vault Dweller’s Official Cookbook ja  
Destiny – the Official Cookbook. Kesäkuussa 2021 hä-
neltä ilmestyy Street Fighter: The Official Street Food 
Cookbook.

Cassandra Reeder on kirjoittanut The Geeky Chef 
-blogia jo vuodesta 2008. Hänen blogissaan on  
reseptejä kirjoista, elokuvista, televisiosarjoista ja  
videopeleistä. Nykyään lukijat voivat lähettää blogiin 
omia reseptejä, ja jos ne ovat tarpeeksi hyviä, ne  
julkaistaan. Cassandralta on ilmestynyt kolme keitto-
kirjaa: The Geeky Chef Cookbook, The Geeky Chef Stri-
kes Back ja The Geeky Chef Drinks. 

Fallout-keittokirja, kuvaaja: Elisa Wiik

Ruudulta  lautaselle

The Geeky Chef Cookbook.
kuva: Elisa Wiik



Cooking Mama 
ilmestyi vuonna 
2006 Nintendo 

DS:lle. Keskinkertai-
sista aikalaisarvioista 
huolimatta se oli suuri 
myyntimenestys, ja 
luotsasi kokkauspelit 
ihmisten tietoon. Coo-
king Mamassa pelaaja 
tekee erilaisia aterioita 
nimihahmon ohjauksen 
alla, ja jokaisen aines-
osan valmistelu on oma 
minipelinsä. Cooking 
Mama hyödynsi Nin-
tendo DS:n kosketus-
näyttöä monipuolisesti, 
mikä teki leikkaamisesta 
ja sekoittamisesta hieman immersiivisempää. 

2000-luvun puolivälissä ruokareality-sarjat kuten 
Masterchef, Iron Chef ja Hell’s Kitchen nousivat uuteen 
kukoistukseen televisiossa. Julkkiskokeista muovattiin 
räväköitä supertähtiä, ja ohjelmien kilpailullinen  
aspekti vetosi myös niihin katsojiin, jotka eivät olleet 
kiinnostuneet ruoanlaiton hienouksista omassa 
arjessaan. Cooking Mama tavoitti ilmestyessään  
ruokareality-sarjojen tapaan suuren yleisön, ja vain 
pari vuotta myöhemmin Hell’s Kitchen (2008), Iron 
Chef America (2008) sekä What’s Cooking? With Jamie 
Oliver (2008) saivat omat lisenssipelinsä.

Kokkaussimulaattorien 
lyhyt historia

Ennen vuosituhannen vaihdetta kokkaaminen oli yleensä 
vain sivutoimi jonkin toisen genren pelissä. Pizza  
Tycoon (1994) on peligenreltään pääasiassa bisnes- 
managerointia, mutta itse perustetussa pizzaravin-
tolassa saa askarella omat täytteet pizzan päälle. 
Sims-pelissä (2000) ruoanlaitto oli aluksi vain yksi 
taito muiden joukossa, mutta uudemmissa osissa mini-
peliä on laajennettu. Myös JRPG-genressä kokkausmini- 
pelit yleistyivät 90-luvun lopulla. Tales of Phantasian 
PSX-julkaisu (1998) laajensi alkuperäisen SNESille  
julkaistun pelin kokkausmahdollisuuksia, ja myös  
Suikoden II (1998) sisälsi hieman Iron Chef -henki-
sen kokkauskilpailun muiden kokkien kanssa.

Cook, Serve, Delicious! (2013) vie kokkaamisen takaisin 
ravintolamaailmaan. Pelaajan tehtävänä on tehdä pie-
nestä ja nukkavierusta ravintolasta jälleen menestyvä, 
ja taloudenhoidon lisäksi omistajalta edellytetään myös 
kokin taitoja. Sarjan kolmas osa (2020) vie pelaajan  
sodan runtelemaan, dystooppiseen Amerikkaan vuonna 
2042, ja muuttaa ravintolan mobiiliksi ruokakojuksi.

Ravintoloiden pyörittämiseen ja ruoan onnistuneesti 
valmistamiseen keskittyneet pelit tekivät myöhemmin 
tilaa humoristisimmille tulkinnoille. Viime vuosien 
suosituimpiin kokkauspeleihin lukeutuu Overcooked 
-sarja (2016), jossa pelaajat voivat koheltaa pelikeitti- 
öissä yhdessä samalta sohvalta tai netin yli. Tiukat  
aikarajat, tarkkuutta vaativat reseptit sekä lennossa muo-
toaan muuttavat keittiöt aiheuttavat rutkasti kaaosta, 
itkunaurua ja lattialle päätyviä sapuskoja. 

Kokkaaminen on hervotonta 
sähellystä myös Job Simulator 
VR-pelissä (2016), jossa pe-
laaja voi kokeilla eri ammatteja 
robottien johtamassa tulevai- 
suuden museossa. Yksi amma- 
teista on gourmet-kokki, mutta 
robottien käsitys ruoanlaitosta 
koostuu lähinnä yhteensopi- 
mattomien ainesosien heittä-
misestä mikroon tai avaamat-
toman keittopurkin lämmittä-
misestä kattilassa.

Overcooked 2 (2018, Team17)

Wasteland-munakas

Cassandra: 
Ensimmäinen askel on tutkimuksen tekeminen. Se tar-
koittaa kaiken ruokainformaation keräämistä pelistä: 
kuka tekee sitä, kuka syö sitä, miltä se maistuu, millai-
nen sen tekstuuri on? Joskus jopa onnistaa ja peli kertoo 
myös ainesosat! Tämän tiedon pohjalta teen konsepti-
annoksen ja testausvaihe alkaa. Sitten joko hienosäädän 
reseptiä tai uudelleenarvioin konseptin ja aloitan koko 
prosessin alusta. Sen jälkeen resepti on lopulta valmis!

Miten päädyit julkaisemaan 
teemakeittokirjoja?

Victoria:
Ensimmäinen keittokirjaprojektini alkoi noin kolme 
vuotta sitten, kun hurrikaani Harvey iski Houstoniin. 
Päätimme linnoittautua sisälle, ja kestimme päivä-
kausien rankkasateet, tornadovaroitukset ja myrskyn  
pitkät, pitkät yöt. Olimme onnekkaita ja kotimme 
säästyi, mutta peruimme lomasuunnitelmamme aut-
taaksemme ystäviämme alueella myrskyn jälkeen ja 

Mausta lohi suolalla ja pippurilla, ja paista pannulla  
keskilämpötilassa 5 minuuttia nahkapuolelta. Käännä 
lohi ja paista vielä 4 minuuttia, tai kunnes lohi on kypsää. 
Laita lohi lautaselle jäähtymään.

Kuullota sipuleita korkeassa lämpötilassa pannulla noin 
5 minuuttia, kunnes ne ovat läpikuultavia. Lisää omena-
viipaleet ja kypsennä kunnes ne ovat pehmenneet.

Tee seuraavaksi juustokastike. Sulata voi kattilassa  
keskilämpötilassa. Vispaa mukaan jauho. Kun seos alkaa 
tuoksua leivältä, vispaa hitaasti joukkoon maito. Laita 
levy pois päältä ja sekoita seokseen juustoraaste. Sekoita 
kunnes juusto on sulanut.

varmistaaksemme että kaikki oli hyvin. Pian sen jälkeen 
sain yllättäen sähköpostia Insight Editions-kustannus-
yhtiön työntekijältä, joka oli ihastunut blogiini ja jonka 
mielestä sopisin tulevan Fallout -keittokirjan kirjoittajaksi.

Sähköposti ei olisi voinut tulla parempaan aikaan. Se  
piristi mieltäni ikävän kokemuksen jälkeen ja minulla 
oli yllättäen ylimääräistä vapaata päivätyöstäni! Olin  
ajatellut lomallani vierailla kansallispuistoissa, mutta 
sen sijaan käytinkin aikani reseptien keksimiseen, ja 
lopulta kirjoitin sopimuksen Fallout-keittokirjan suun-
nittelusta ja toteutuksesta! Siitä asti olen tehnyt töitä 
Insight Editions-kustannusyhtiön kanssa, ja saanut  
aikaan muutaman projektin eri pelien tiimoilta, joista 
olen todella ylpeä.

Cassandra: 
Kustantajat oikeastaan lähestyivät minua. Blogini oli 
ensimmäisiä laatuaan ja oli ruokablogiksi vielä aika 
tuntematon, joten en ollut edes uskaltanut unelmoida 
keittokirjasta tuolloin. Keskustelimme asiasta ja pian 
sen jälkeen allekirjoitin sopimuksen!

Fallout New Vegas: Wasteland munakas

3 munaa, vatkattuna (per munakas)
1/2 sipuli, ohuesti viipaloituna
1/2 omena, ohuesti viipaloituna
1 lohifilee
suolaa
pippuria
2 rkl jauhoa
2 rkl voita
1/2 tl valkosipulijauhetta
2,4 dl maitoa
2,4 dl cheddarjuustoa raastettuna
cayennepippuria, valinnainen

Resepti  2–3 munakkaalle

Lämmitä paistinpannu keskilämpötilassa. Kun se on 
lämmin, lisää vispatut munat ja sekoita seosta muuta-
man kerran kunnolla lastalla. Levitä munaseos tasaisesti 
pannulle ja anna sen paistua noin kolme minuuttia tai 
kunnes reunat alkavat kiinteytyä. Käännä munakas  
varovasti lastalla ja anna sen kypsyä vielä minuutin  
verran. Siirrä se varovasti pannulta lautaselle.

Kaada paksu kerros juustokastiketta munakkaan päälle. 
Seuraavaksi asettele pari lusikallista sipuli-omena  
seosta munakkaalle ja lisää sen päälle paloiteltu lohi. Jos 
haluat antaa munakkaalle deathclaw-potkua, lisää hie-
man cayennepippuria lohen päälle, ennen kuin käännät 
munakkaan kiinni.

Lähde: Victoria Rosenthal, Pixelated Provisions-blogi 
www.pixelatedprovisions.com/2015/06/15/
fallout-new-vegas-wasteland-delight/

Kuvaaja: Victoria Rosenthal



UnReal World Selviytymispeli UnReal World sijoittuu rauta- 
kauden Suomea muistuttavaan fantasiamaail-
maan, ja pelin kehitys on jatkunut keskeytyksettä 

jo vuodesta 1992. Pelinkehittäjä Sami Maaranen on 
perehtynyt muinaiseränkäynnin saloihin, ja avaa haas-
tattelussa UnReal Worldin pelimaailman sekä rauta-
kautisen Suomen kiehtovaa ruokakulttuuria.

Millainen rooli ruoalla on UnReal Worldissa? 

Ruoan rooli pelissä on melko keskeinen. Kun kyseessä 
on selviytymispeli ja elämäsimulaattori, niin syömättä 
ei luonnollisesti pitkään pysy hengissä. Tässä mielessä 
ruoka kuuluu, tai sen ainakin soisi kuuluvan, pelihah-
mon jokaiseen pelipäivään. Ravinnonhankinta viljelyk-
siltä, erämailta, kalavesiltä sekä marja- ja sienimetsistä 
muodostaakin suuren osa pelihahmojen päivittäisistä 
toimista. UnReal Worldin tavoittelema historiallinen 
tarkkuus ja realismi näkyy myös ruokaa koskevassa 
pelimekaniikassa, esimerkiksi lukuisina erilaisina ruoan 
valmistustapoina sekä kulttuurisina ja alueellisina eroi-
na eri heimojen ruokavaliossa.

Ruoka on muinoin toiminut myös vaihdon välineenä, 
ja tämä pätee luonnollisesti myös pelimaailmassa. Jos 
kalansaalista sattuu kertymään yli oman tarpeen, sen 
voi valmistaa esimerkiksi suolakalaksi ja lähteä vaihto-
kauppaa käymään. Omia talvivarastojakin kannattaa 
toki ajatella, ja ehkä se suolavarantokin täytyi ensin 
hankkia parilla viljasäkillä. 

Ruoka ei UnReal Worldissa liity yksinomaan ihmisten 
maailmaan. Rautakautisessa maailmanpiirissä moni-
naiset haltijat kaipaavat ajoittain kestitystä tai lepyt-
telyä ruokauhrien muodossa. Haltijoille annetaan osa 
vaikkapa riista- tai kalasaaliista, ja ruoalla on keskeinen 
osa myös ihmisten ja haltijoiden välisten suhteiden 
vaalimisessa. Haltijoiden tyytyväisyys tai tyytymättö-
myys voi vaikuttaa siihen miten ihminen elinkeinois-
saan menestyy. 

Ravinnon hankinta ja ruokatalous näyttäytyy näin  
monisyisenä koko pelimaailmaa koskevana elementtinä, 
kulttuurisia ja yliluonnollisia ulottuvuuksia unohtamatta.

Millaisia rituaaleja syömiseen liittyi? 

Historiallisesti ajatellen syömiseen liittyvät rituaalit ja 
tavat ovat olleet monenkirjavia. Esimerkiksi vuoden-
kierron tai ihmiselämän merkkikohtiin liittyen on syöty 
erityyppisiä aterioita, joihin on voinut liittyä maagisia 
käytänteitä tai pöytätapoja. Esimerkkeinä voidaan 
mainita vaikkapa satovuoden päätösjuhla kekri tai 
karhunpeijaiset. Molemmissa juhlissa on omanlaisen-
sa vakioitunut kattaus sekä vahvasti ritualisoituneet 

ja ruokauhrit haltijoille
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pöytä- ja syömätavat. UnReal Worldissa vuotuisjuhliin 
liittyviä ruokailutapoja ei varsinaisesti ole, mutta myyt-
tiseen maailmankuvaan ja taikakeinoihin pohjaavia  
rituaalisia ruoka- ja syömätapoja kyllä löytyy.

Uhrit haltioille ovat ehkä useimmiten pelissä vastaan-
tuleva ruokarituaali, vaikka ruoan nauttijana ei näissä 
tapauksissa ole pelaajahahmo. Haltijoille tarjottavan 
ruoan on usein oltava tietyn tyyppistä, mutta myös 
ruokauhrin sijaintipaikka ja valmistustapa voi olla  
tarkoin määrätty jotain tiettyä maagista tarkoitusta 
varten. Esimerkiksi kevään ensimmäisestä kalansaa-
liista on valmistettu heti rantaan tultua kalakeitto  
kiitokseksi vedenhaltijalle. Kattilalta on pitänyt poistua 
siksi aikaa, että haltija on saanut syödäkseen, ja vasta 
sen jälkeen on kenties nautittu oma pieni kala-ateria. 

Ruoan maagisuus näyttelee osaa myös muutamissa 
juonellisissa pelitehtävissä, questeissa. Erään kansanus-
komuksen mukaan syystä tai toisesta suden hahmon 
ottaneet ihmiset voidaan palauttaa takaisin ihmishah-
moonsa tarjoamalla tällaisille olennoille leipää. Leipä 
tavallaan symboloi ihmisyhteisöä ja saa sitä maistaneen 
suden muistamaan oikean olomuotonsa ja kotikontunsa. 

Myös kärpässienen rituaalinen käyttö tuonpuolei-
seen matkaamistarkoituksessa on UnReal Worldissa 
mahdollista. Tapa on muinoin ollut tunnettu lapinnoi-
tien ja shamaanien keskuudessa, mutta pelimaailman 
vapaus sallii tämän kaikille pelaajahahmoille kulttuu-
ripiiristä riippumatta.

Millaista ruokaa pelissä syödään?

Pääasiassa pelissä syödään erilaisia keittoja, muhen-
noksia, puuroja ja leipää. Joitain raaka-aineita, kuten 
vaikka marjoja ja sieniä, voi yksinkertaisimmillaan 
syödä sellaisenaan, sekä kypsentää lihaa ja kalaa  
yksinkertaisesti avotulella. Lisäksi mukana ovat  
kuivaus, savustus ja suolaus säilöntämenetelminä,  
joiden lopputuloksena syntyy suoraan syömäkelpoisia 
ruokatarvikkeita. Reseptit ja raaka-aineiden yhdistel-
mät taipuvat moneksi, joten padassa voi kiehua niin  
hernekeitto, kalakeitto kuin sienikeittokin ja puuro syn-
tyy yhtä hyvin jauhoista kuin marjoista tai siemenistä-
kin. Monet reseptit sallivat myös valinnaisia ainesosia, 
joten pelihahmot voivat valmistaa ruokansa omien 

mieltymystensä tai saatavilla olevien raaka-aineiden 
mukaan. Näin ollen pelin ruokatalous seurailee luon-
nostaan myös vuodenkiertoa, kuten perinteiseen 
omaisvaraistalouteen pohjaavaan elämänmenoon 
kuuluukin.

Maistuisivatko pelin ruoat nykyajan 
ihmiselle? 

Monet käytetyt raaka-aineet ja maut ovat tuttuja myös 
nykyään. Suolan puute voisi kenties jäädä haittaamaan 
monia, kun siihen ollaan nykyään niin totuttu. Ruokia 
maustettiin toki monenlaisilla yrteillä, mutta niiden 
maut voivat olla äkkiseltään hankalasti omaksuttavia. 
Jos taas ajatellaan valmistustapoja, niin avotulella 
kypsentäminenhän tekee nykyajan ihmisille monista  
yksinkertaisistakin ruoista herkkua jo pelkästään elä-
myksen takia. Luonnollisesti mukana on kyllä myös 
ruokia, jotka eivät juurikaan tarjoa makuelämyksiä 
vaan lähinnä auttavat pysymään ravittuna.

Mitä UnReal Worldin ruoista haluaisit
itse maistaa?

Jonkunlaisessa muodossa valtaosaa UnReal Worldin 
ruoista on varmaan tullut matkan varrella jo mais-
tettuakin. Pelimekaniikka mahdollistaa reseptien  
varioimisen raaka-aineiden osalta, joten on mahdollista 
tehdä esimerkiksi kohottamattomia leipäkakkaroita 
mistä tahansa jauhoseoksesta, tai puuroa erilaisista 
siemenistä. Olisi hauska kokeilla miltä tämäntyyppiset 
perusruoat maistuisivat, jos pääraaka-aineet olisivat 
työläästi kerättävistä luonnonkasveista peräisin. Tällai-
nen voisi olla esimerkiksi järviruo’on juurista jauhettua 
jauhoa sisältävä leipä, tai suolaheinän ja jauhosavikan 
siemenistä keitetty puuro. Näitäkin kasveja on kyllä  
tullut mutusteltua pieninä annoksina, mutta jos  
käytössä olisi isot varastot, joita voisi huoletta käyttää  
kokonaisten annosten tai leipomusten pääraaka 
-aineena, niin olisihan se mielenkiintoista. Mielellään 
kokeilisin myös marjapuuroja erilaisilla yhdistelmillä, 
esimerkiksi karpaloa ja variksenmarjaa ripauksella 
väinönputkenjuurijauhoa. 

Tutustu peliin: www.unrealworld.fi



Hautanauriit (tai naurishaudukkaat)

Naurishauta on maahan kaivetussa kuopassa tulella 
kuumennettujen kivien avulla kypsennettyjen naurii-
den haudutuspaikka ja siten valmistetun ruokalajin 
nimi. Suuret naurismäärät valmistettiin nimenomaan 
naurishaudoissa, pienempiä eriä tehtiin nuotiossa tai 
padassa – kuten tässä reseptissä.

Nauriit ovat herkullisimmillaan lämpiminä, mutta niitä 
syötiin myös kylmenneinä. Kypsä nauris halkaistaan 
ja nautitaan sisus sellaisenaan. Myös nauriin lehdet 
ovat syötäviä, joten naatteja voi maistella lisukkeena.

Lättänäleipäset (3–4 kappaletta)

2 dl jauhoja
1 dl vettä
0,5 dl omavalintaisia mausteita ja lisukkeita 

Voit käyttää lisukkeina vaikkapa silputtuja nokkosen 
lehtiä tai siemeniä, suolaheinää, voikukkaa, tai vaikka 
hampunsiemeniä ja marjoja. Lisukkeet eivät tosin ole 
välttämättömiä.

1-2 kappaletta kokonaisia nauriita ruokailijaa kohden
1-2 dl kiehautettua vettä

Uunissa
Valmistusastiaksi käy kannellinen uunipata- tai vuoka. 
Pese nauriit ja leikkaa naatit irti. Naatit kuuluvat  
reseptiin, mutta eivät ole välttämättömiä. Jos sinulla 
on naatteja, asettele puolet niistä uunipadan pohjalle. 
Lado sen jälkeen nauriit pataan, ja aseta loput naatit 
niiden päälle. Kypsennä nauriit pehmeiksi 175 asteessa 
1–2 tuntia, nauriiden koosta riippuen. Ennen padan 
laittamista uuniin kaada päälle 1-2 dl kuumaa vettä 
hautumista helpottamaan.

Takassa tai nuotiolla
Leikkaa naatit irti. Polta tulta, kunnes syntyy hyvä ja 
runsas hiillos. Tee hiillokseen kuoppa, hautaa nauriit 
sinne ja peitä hiilloksella. Anna nauriiden hautua 45-
90 minuuttia, juuresten koosta ja hiilloksen lämpö- 
tilasta riippuen. Voit välillä kääntää nauriit tasaisem-
man tuloksen aikaansaamiseksi.

UnReal World peliruokamenu

Alkuruoka: Hautanauriita ja lättänäleipäsiä
Pääruoka: Härkäpapu-naurismuhennos

Jälkiruoka: Mustikka-ruispuuro

Tekijä: Sami Maaranen

Ohjeet
Sekoita jauhot veteen ja vaivaa taikina käsin kimmoisak-
si. Lisää jauhoja vaivaamisen aikana tarpeen mukaan. 
Tee taikinasta suunnilleen kämmenen kokoisia, noin 
sentin paksuisia pieniä leipäsiäja paista pieninä erinä 
joko kuivalla paistinpannulla ilman rasvaa, tai nuotion 
kuumentaman reunuskiven päällä. Leipäsiä käännel-
lään paistamisen aikana parin minuutin välein. Paisto- 
aika on noin 6-10 minuuttia lämpötilasta ja leipästen 
paksuudesta riippuen. Leipäset syödään sellaisenaan, 
tai laitetaan vaikka hieman hautanaurista päälle.

Härkäpapu-naurismuhennos 
(2–3 annosta)

Muhennoksen voi valmistaa pelkästään kasviksista, 
tai lisätä joukkoon halutessaan myös lihaa.

0,5 litraa härkäpapuja (Voit käyttää nykyvaihtoehtona 
 myös muita suurikokoisia papuja)
4 keskikokoista naurista
2–3 dl metsäsieniä, esimerkiksi suppilovahveroita tai 
tatteja (Voit myös käyttää kuivattuja sieniä liotettuna, 
tai nykyvaihtoehtona herkkusieniä tai suolasieniä)
100 g saatavilla olevaa riistalihaa, esimerkiksi hirveä, 
jänistä tai poroa
2 dl vettä
1 dl rasvaa (Rasvan käyttö ei ole pakollista. 
Aikakauden mukaisesti tämän tulisi olla eläinrasvaa,
mutta voit halutessasi käyttää myös kasvirasvaa.)

Mausteeksi käsillä olevia yrttejä, esimerkiksi sian-
kärsämöä, väinönputkea, nokkosta, koivunsilmuja, 
mustaviinimarjanlehtiä tai katajanoksia. Voit myös 
valmistaa muhennoksen kokonaan maustamatta, tai 
lisätä halutessasi hieman suolaa.

Ohjeet
Kiehauta tuoreita härkäpapuja n. 10 minuuttia, kaada 
keitinvesi pois ja huuhtele pavut. Kuivattuja härkäpa-
puja liotetaan yön yli, keitetään tuoreessa vedessä  
n. 30 minuuttia ja huuhdellaan. Papujen esikäsittely 
keittämällä on tärkeää – ilman esikeittämistä pavut 
voivat aiheuttaa voimakkaitakin vatsavaivoja. Pese ja 
kuori nauriit, ja pilko ne ronskeiksi paloiksi. Isot sienet 
pilkotaan, pienemmät voi käyttää kokonaisina. Jos  
lihaa on mukana, se leikataan pienehköiksi paloiksi. 

Lado kaikki ainekset uunipataan tai -vuokaan pieninä 
erinä, ja ripottele väliin mausteyrttejä sekä rasvaa.  
Lopuksi kaada päälle vesi ja peitä kannella. Kypsennä 
150 asteessa n. 2 tuntia jos kyseessä on pelkkä  
kasvismuhennos, 2-3 tuntia jos mukana on lihaa. 
Muhennos on valmis kun nauriit ovat kauttaal-
taan pehmenneet ja liha mureaa. Nauti muhen-
noksen kanssa pari kourallista kokonaisia tai 
survottuja puolukoita tai karpaloita.

Mustikka-ruispuuro (2 annosta)

4 dl vettä
2 dl mustikoita
1 dl ruisjauhoja
Vaihtoehtoisesti voit käyttää 
myös muita marjoja tai jauhoja.

Ohjeet
Kiehauta vesi ja marjat. Sekoita joukkoon jauhot riit-
tävästi vatkaten. Hauduta puuro kypsäksi miedolla 
lämmöllä välillä sekoittaen. Kypsymisaika on noin 45 
minuuttia. Nauti puuro sellaisenaan.

Kuvat: Katarina Karppinen

Kuivattua suomalaista nokkosta löytyy 
Meiran maustevalikoimasta



Kurpitsakeitto (n. 4–5 annosta) 

n. 600-700g keltalihaista talvikurpitsaa 
(esim. myskikurpitsa)
3 perunaa
4 porkkanaa
1 dl maitoa (tai ruokakermaa)
5 dl kasvislientä

1 tl muskottipähkinää
1 tl kanelia
1/2 tl savupaprikaa
ripaus cayannea (jos haluat keittoosi hieman potkua)
suolaa

Kuori ja kuutioi kurpitsa, perunat ja porkkanat. Lisää 
kasvisliemi kattilaan, ja kun se kiehuu, lisää kuutioidut 
kasvikset. Anna kiehua matalalla lämmöllä kunnes 
kasvikset ovat pehmentyneet, ja anna jäähtyä het-
ken. Soseuta koko keitos sauvasekoittimella, tarkista 

Stardew Valley peliruokamenu
Stardew Valleyn maailmassa ruokaa 

laitetaan tuoreista vihanneksista, oman tilan 
maitotuotteista sekä jokien kala-antimista.

Stardew Valley Pumpkin Soup

maku ja lisää mausteita makusi mukaan. (Muskotti-
pähkinä sopii hienosti myös muihin kasvissosekeittoi-
hin, joissa on perunaa.)

Sekoita keiton joukkoon maito tai ruokakerma, ja kie-
hauta nopeasti. Kerma tekee keitosta hieman täyte-
läisempää, mutta kurpitsa ei varsinaisesti kaipaa sitä.

Voit koristella keiton ennen tarjoamista kurpitsansie-
menillä, juureslastuilla tai fetamurulla. Niillä saa kivaa 
purutuntumaa samettiseen keittoon.

Alkuruoka: Kurpitsakeitto
Pääruoka: Melanzane alla Parmigiana

Jälkiruoka: Hedelmäsalaatti

Melanzane alla Parmigiana 
eli munakoisovuoka
(3 annosta)

n. 500g munakoisoa
suolaa
2 rkl öljyä
2 x 125g mozzarellapallo viipaloituna
1 dl parmesania raastettuna
tuoretta basilikaa

tomaattikastike

1 pieni sipuli
2 valkosipulinkynttä
1 rkl öljyä
1 tlk tomaattimurskaa (Mutti)
2 tl tomaattisosetta
1–2 tl sokeria
pieni loraus balsamiviinietikkaa
kourallinen tuoretta basilikaa
kourallinen tuoretta timjamia
1/2 tl suolaa

Viipaloi munakoisot n. 1/2 cm paksuisiksi viipaleiksi, 
levitä niille suolaa ja itketä niitä noin vartin ajan.  
Itkettäminen imee koisosta nestettä pois, ja tekee 
sen rakenteesta kiinteämmän.

Valmista sillä välin tomaattikastike. Kuori ja hienonna 
sipuli sekä valkosipulinkynnet, ja kuullota ne pannulla 
rasvassa. Lisää pannulle tomaattimurska, tomaatti- 
sose, sokeri, suola ja balsamiviinietikka. Huuhtele  
tölkki pienellä määrällä vettä, ja lisää sekin pannulle. 

Hienonna yrtit ja lisää kastikkeen joukkoon. Tarkista 
maku, ja lisää tarvittaessa suolaa tai muita mausteita. 
Anna hautua noin vartin.

Kuivaa munakoisoviipaleet kevyesti talouspaperilla. 
Paista niitä pannulla rasvassa, kunnes ne pehmenevät 
ja saavat hieman väriä. Kuivaa myös mozzarellapallot  
talouspaperilla, ja leikkaa ne ohuehkoiksi viipaleiksi.

Lado munakoisoviipaleita pienen uunivuoan pohjalle 
(23 cm x 15 cm). Levitä päälle tomaattikastiketta. Aset-
tele tomaattikastikkeen päälle basilikanlehtiä, juusto-
viipaleita ja parmesaaniraastetta. Lado kaksi kerrosta 
tai kunnes ainesosat loppuvat, päällimmäiseksi tulee 
juustokerros. (Jos ainekset eivät täytä vuokaa kokonaan, 
kokoa melanzane keskelle.) Paista vuokaa 200-asteisen 
uunin alatasolla noin 45 minuuttia. Ripottele kypsän 
paistoksen päälle tuoretta basilikaa, ja nauti!

Hedelmäsalaatti

Stardew Valley -henkiseksi jälkiruoaksi sopii raikas  
hedelmäsalaatti kauden hedelmistä ja marjoista.  
Hölskytä purkissa sitruunan tai limen mehua ja huna-
jaa, niin saat helpon maustajan salaatille. Voit myös 
silputa mukaan yrttejä. Esimerkiksi meloni käy hyvin 
yhteen mintun kanssa.

Kevät: Mangot, erilaiset melonit, kirsikat, greipit

Kesä: Mustikat, mansikat, vadelmat, luumut, 
nektariinit, aprikoosit, viinirypäleet

Syksy: Omenat, luumut, päärynät, 
karhunvatukat, persikat 

Talvi: Appelsiinit, kiivit, granaattiomenat, 
päärynät, banaanit

Stardew Valley Eggplant Parm

Melanzane alla parmigiana eli Eggplant Parm(esan)

Kuvat: Jaakko Saarilampi




