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Johdanto

Sisällys

Luonnonväriaineilla värjääminen on inspiroivaa ja monipuolista
tekemistä. Värjäämisen kautta pääsee tutustumaan värien syntyyn ja
niiden ominaisuuksiin, luonnon raaka-aineiden kekseliääseen
käyttöön, erilaisiin materiaaleihin sekä ekologiseen tee-se-itse
kulttuuriin. Luonnonväriaineilla värjääminen kytkeytyy myös
resurssien viisaaseen käyttöön – värjäämällä voi uudistaa esimerkiksi
vaatteita ja pidentää niiden käyttöikää, ja toisaalta vähentää ruokaainehävikkiä hyödyntämällä biojätettä värjäämisessä. Tämän
ajatuksen pohjalta olemme koonneet värjäyspäivän menun. Vihon
ruokaohjeet innoittavat katsomaan raaka-aineita ja
ruoanvalmistusta uudesta näkökulmasta ja rohkaisevat näkemään
ruuanvalmistuksen sivutuotteet jätteen sijaan käyttökelpoisena
raaka-aineena. Ruoissa on käytetty raaka-aineita, jotka soveltuvat
värjäämiseen ja ohjeissa on mainittu, mitkä biojätteet kannattaa
säästää tätä varten. Vihon lopusta löydät värjäysohjeet, joiden avulla
pääset loihtimaan uusia värejä tekstiileihin, vaatteisiin ja muihin
materiaaleihin.
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Kurkumalla maustettu kikherne-papukeitto
Värjäykseen: sipulin kuoret, kurkuma
voita ja öljyä paistamiseen
2 isoa
sipulia hienonnettuna
n. 10
valkosipulinkynttä hienonnettuna
1 ½ tl
kurkumaa
380/230 g kikherneitä (1 tlk)
380/230 g isoja valkoisia papuja (1 tlk)
1–1 ½ l
kasvislientä
kourallinen lehtipersiljaa
kouralllinen tilliä
kourallinen korianteria
2-3
kevätsipulin vartta siivuina
150 g
pinaattia tai lehtikaalia
n. 100 g
pastaa tai nuudeleita (haluamasi laatua, esim. jyväpasta
toimii hyvin)
n.1 ½ rkl
sitruunamehua tai valkoviinietikkaa
suolaa ja mustapippuria
lisäksi:
150 g
smetanaa tai creme fraichea (tarjoile keiton kanssa)
limetinlohkoja

3. Sekoita keittoon seuraavaksi hienonnetut yrtit ja pinaatti tai
lehtikaali, ja anna keiton kiehua hiljalleen noin 15 minuuttia. Lisää
vettä, jos keitto vaikuttaa kovin paksulta.
4. Lisää keittoon seuraavaksi pasta tai nuudelit ja annan kypsyä
pakkauksen ohjeen mukaan.
5. Sekoita keittoon lopuksi makusi mukaan sitruunamehua tai
viinietikka.
6. Tarjoile limetti/sitrusviipaleiden ja ranskankerman kera.

1. Kuumenna voi-öljyseos isossa kattilassa ja lisää hienonnetut
sipulit. Paista sipuli-valkosipulisilppua keskilämmöllä noin 20
minuuttia, kunnes se on pehmeää ja alkaa hieman saada väriä.
Sekoita joukkoon kurkuma sekä suolaa ja mustapippuri.
2. Lisää kattilaan kypsät pavut ja kikherneet, sekoita mausteiden
ja sipulien kanssa. Kaada kattilaan kuuma kasvisliemi. Anna
keiton kiehua miedolla lämmöllä kannen alla noin 15
minuuttia.
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Ruis-kahvisämpylät (8-10 kpl)
Värjäykseen: kahvinpurut
1 ½ dl
1 dl
25 g
3 rkl
1 tl
½ dl
3 dl
2-3 dl

kahvia
maitoa
hiivaa
siirappia
suolaa
rypsiöljyä tai voisulaa
ruisjauhoja
vehnäjauhoja

1. Lisää hiiva kädenlämpöiseen maitokahviin ja sekoita joukkoon
myös siirappi.
2. Sekoita joukkoon suola ja öljy/voisula.
3. Lisää ensin ruisjauhot ja sitten vehnäjauhot. Tarkkaile taikinan
koostumusta ja lisää vehnäjauhoja sen verran, että taikina
vaivautuu hyvin. (Voit vaihdella ohjeeseen jauhoja oman kuivaainekaapin sisällön mukaan, mutta jauhojen menekki saattaa
vaihdella.)
4. Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi.
5. Muotoile taikinasta tanko ja jaa se yhdeksään osaan. Pyörittele
sämpylöitä tai nostele suoraan paloina leivinpaperin päälle.
6. Kohota sämpylöitä lämpimässä, leivinliinalla peitettynä.
7. Paista sämpylät 225 asteessa 10-12minuuttia.
8. Alkuperäinen ohje: Perinneruokaa prkl -blogi.
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Punajuurihummus
Värjäykseen punajuurten keitinliemi

Avokado-cashewpähkinädippi
Värjäykseen avocadon kuoret ja kivet

400 g (2 kpl) punajuuria keitettynä
1 tl
kokonaista jeeraa eli juustokuminaa
½ tl
kokonaisia korianterinsiemeniä
380/230g kikherneitä (1 tlk)
1
valkosipulinkynsi murskattuna
2 rkl
tahinia eli seesamitahnaa (vaaleaa)
2 rkl
oliiviöljyä
½
sitruunan mehu
½ tl
suolaa (maun mukaan)
ripaus
cayennenpippuria, chilijauhetta tai paprikajauhetta
pinnalle:
ripaus sumakkia

1
1 dl
1 dl
3 rkl
2
½-1 rkl
½ -1 tl
½ -1 tl

1. Keitä kokonaiset punajuuret, tähän kuluu aikaa 45-60 min
punajuuren koosta riippuen.
2. Kuori ja paloittele karkeasti jäähtyneet punajuuret.
3. Paahda jeera ja korianteri kuivalla pannulla ja jauhe ne
morttelissa.
4. Valuta kikherneet siivilässä ja huutele juoksevan veden alla.
5. Mittaa raaka-aineet monitoimikoneen kulhoon, ja aja seos
tasaiseksi tahnaksi (voit käyttää myös sauvasekoitinta). Tarkista
maku. Lisää tarvittaessa suolaa, tahinia tai sitruunamehua.
6. Laita hummus tarjoilukulhoon ja lisää koristeeksi ripaus
sumakkia.

kypsä avokado
cashewpähkinöitä
turkkilaista jogurttia
sitruunamehua
valkosipulinkynttä
hunajaa
chilijauhetta tai chilihiutaleita
suolaa (tai maun mukaan)

1. Liota cashewpähkinöitä kulhossa lämpimässä vedessä pari tuntia.
2. Valuta pähkinät ja hienonna ne monitoimikoneessa tasaiseksi
t a h n a k s i . ( Vo i t v a l m i s t a a t a h n a n m y ö s t e h o k k a a l l a
sauvasekoittimella.)
3. Halkaise avokado, poista kivi, kaavi malto kuoresta.
4. Lisää avokado, sitruunamehu, hunaja, chili ja suola cashew tahnaan.
5. Hienonna tasaiseksi tahnaksi.
6. Kaada tahna kulhoon ja sekoita jogurtti käännellen sekaan.
7. Dippi toimii hyvin esimerkiksi erilaisten kasvispihvien, falafelien tai
grillatun kalan ja broilerin lisäkkeenä.
8. Alkuperäinen lähde: Sandron keittokirja.
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Avokadopasta
Värjäykseen avokadon kuoret ja kivet
1
1
1
2

valkosipulinkynsi
chili siemenet poistettuna
limetti
kypsää avokadoa
suolaa
mustapippuria
1/2 dl
oliiviöljyä
kourallinen basilikaa
kourallinen lehtipersiljaa
30 g (1 dl) raastettua pecorinoa
30 g (1 dl) raastettua parmesaania
400-500 g spaghettia
1. Hienonna valkosipuli ja chili pieneksi ja laita ne tarjoilukulhoon.
Puserra kulhoon myös limetin mehu.
2. Halkaise avokadot, poista kivet ja kuutioi avokado kuoressaan
pieniksi paloiksi.
3. Kaiverra avokadot kulhoon, hienonna sekaan yrtit. Raasta
juustot. Lisää suola, pippuri, oliiviöljy ja sekoita huolella. Maista,
lisää suolaa tarvittaessa.
4. Keitä spaghetti al denteksi, ota vajaa desi keitinlientä talteen.
5. Lisää keitinvesi avokadotahnan joukkoon, sekoita spaghetti
tahnaan ja raasta pinnalle reilusti parmesaania ja ripaus
mustapippuria.
6. Ohje peräisin: Safkaa / Alexander ja Hanna Gullichsen
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Punajuuri-kvinoapihvit
Värjäykseen punajuurten keitinliemi
500 g
punajuuria keitettynä, kuorittuna ja lohkottuna
2 ½ dl
keitettyä kvinoaa (noin 1 dl kypsentämättömänä)
380/230g kikherneitä (1 tlk)
pala
fetajuustoa (maun mukaan)
2-3 rkl
vehnäjauhoja
1
kananmuna
1 pieni
sipuli karkeasti paloiteltuna
2
valkosipulinkynttä
1 tl
suolaa (tai maun mukaan)
1 rkl
sitruunamehua
1 rkl
oliiviöljyä
1 tl
timjamia tai muita yrttejä
muutama rouhaisu mustaa pippuria
öljyä
paistamiseen

7. Paista pannulla reilussa öljyssä. Anna pihvien paistua rauhassa,
käännä ne kertaalleen paistamisen puolessa välissä. Voit
halutessasi kypsentää pihvit myös uunissa (200 astetta/ 15-20
minuuttia tai pihvin paksuudesta riippuen).

1. Keitä tai paahda punajuurilohkoja 30-40 min tai kunnes ne ovat
kypsiä. Anna jäähtyä.
2. Keitä kvinoa pakkauksen ohjeen mukaan. Voit myös käyttää
esimerkiksi couscousia kvinoan tilalla.
3. Laita sipuli ja valkosipulit monitoimikoneeseen ja pyöräytä
karkeaksi silpuksi. Lisää joukkoon jäähtyneet punajuurilohkot.
4. Lisää joukkoon kananmuna, kvinoa, kikherneet, feta, mausteet,
sitruunamehu ja öljy. Anna koneen käydä siten, että massa jää
hieman karkeaksi. (Juuston voi halutessaan jättää pois, lisää silloin
suolaa ja yrttejä hieman enemmän.)
5. Lisää jauhoja ruokalusikallinen kerrallaan, kunnes saat kiinteähkön
koostumuksen. Anna taikinan levätä jääkaapissa tunnin verran,
jolloin pihvien muotoilu ja paistaminen on helpompaa.
6. Muotoile taikinasta pihvejä öljytyin käsin.
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Minttujogurtti
4 dl
½
1
½
1-2 rkl
½ dl
½ tl
ripaus

jogurttia (kreikkalaista tai turkkilaista)
kurkkua
valkosipulinkynsi
sitruunan mehu
hunajaa
tuoretta minttua hienonnettuna
suolaa (maun mukaan)
mustapippuria

1. Kuori kurkku ja poista siitä siemenet.
2. Raasta kurkku karkeaksi raasteeksi ja silppua minttu. Kuori ja
raasta/hienonna valkosipuli.
3. Sekoita jogurttiin kurkku- ja valkosipuliraaste, sitruunamehu, hunaja
ja minttu. Mausta suolalla ja mustapippurilla makusi mukaan.
4. Sekoita tasaiseksi ja koristele mintunlehdillä.
5. Tarjoile esimerkiksi punajuuripihvien kera.
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Rukiinen punajuuripiiras
Värjäykseen punajuurten keitinliemi
Pohja:
2 dl
1 ½ dl
¼ - ½ tl
150 g
Täyte:
4-5
2
2-3
1 rkl
3 tl
1 tl
2 dl
2
n. 200 g

vehnäjauhoja
ruisjauhoja
suolaa
voita
vettä (tarvittaessa)

4. Valmista täyte: raasta keitetyt punajuuret melko karkeaksi
raasteeksi. Kuumenna öljy paistokasarissa ja kuullota sipuleita n. 10
min. Lisää myös raastettu punajuuri pannulle, jotta saat seoksen
maustettua paremmin. Mausta hyvin ja anna jäähtyä.
5. Lisää punajuuriseos piiraspohjan päälle. Murustele seuraavaksi
fetajuusto ja ripottele halutessasi siemeniä punajuuriseoksen
päälle. Sekoita kerma ja munat ja kaada seos päälle.
6. Paista piirakkaa 200 asteessa n. 30-35 min kunnes reunat saavat
hieman väriä.

punajuurta (600g) keitettynä, kuorittuna ja raastettuna
punasipulia hienonnettuna
valkosipulinkynttä
öljyä
timjamia
suolaa (maun mukaan)
mustapippuria
kuohukermaa (tai vastaavaa kasvipohjaista valmistetta)
kananmunaa
fetajuustoa/vuohenjuustoa/sinihomejuustoa
Pinjansiemeniä tai auringonkukansiemeniä

1. Aloita piiraan valmistus punajuurien keittämisellä. Keitä punajuuret
kuorineen kypsiksi. Varaa aikaa 45-60 minuuttia punajuuren koosta
riippuen.
2. Valmista pohja. Sekoita kuivat aineet keskenään. Nypi joukkoon
pehmeä voi. Lisää tarvittaessa tilkka kylmää vettä ja sekoita
tasaiseksi. Voit käyttää ohjeessa myös valmista ruis-perunataikinaa.
3. Painele taikina piirasvuoan pohjalle ja reunoille. Anna vetäytyä
noin 15 minuuttia. Piirakka kannattaa valmistaa melko
korkeareunaisessa vuoassa.
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Sipulipiiras [Ohje kouluhallituksen hyväksymä 24.9.1981 ja uudistettu
Kolmen sipulin piirakaksi 24.4.2020]

3. Lisää vesi ja sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Pane taikina
jääkaappiin lepäämään.

Värjäykseen sipulien kuoret

4. Vatkaa kananmunat. Lisää vaahtoon kerma, vehnäjauhot,
juustoraaste, mausteet ja jäähtyneet sipulit.

Pohja:
3 dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
100 g margariinia tai voita
¾ dl kylmää vettä tai tarpeen mukaan

5. Kuumenna uuni 200 asteeseen. Voitele iso piirasvuoka. Kaaviloi
taikina pyöreäksi levyksi leivinpaperin päällä, kumoa vuokaan ja
muotoile. Voit vaihtoehtoisesti painella taikinan piirasvuossa
tasaisesti pohjalle ja reunoille. Pistele pohja haarukalla. Esipaista
pohjaa noin 10 minuuttia uunin alatasolla.
6. Kaada täyte päälle. Ripottele pinnalle juustoraaste. Jatka
paistamista noin 25 minuuttia tai kunnes täyte on hyytynyt ja
pinta ruskistunut kauniisti.

Täyte:
5 isoa sipulia tai kolme värikästä sipulilajia – 2 kelta-, 2 puna- ja 2
salottisipulia
2 rkl öljyä
2 kananmunaa
1 ½ dl kermaa
2 rkl vehnäjauhoja
100 g emmentaljuustoa
1 tl suolaa
n. ¼ tl valkopippuria
n. ¼ tl muskottipähkinää
Ripaus Timjamia
Pinnalle: juustoraastetta
1. Kuori sipulit. Halkaise ne kahtia ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi.
Kuumenna öljy korkeareunaisessa pannussa/kasarissa, lisää sipulit
ja hauduta miedolla lämmöllä läpikuultaviksi. Varaa tähän aikaa
noin 15 minuuttia. Jäähdytä sipulit.
2. Mittaa kuivat aineet ja rasva kulhoon ja nypi ne sormenpäillä
murumaiseksi seokseksi.
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Anna-Liisa Kauhasen omenakakku
Värjäykseen kahvin tai teen purut
2
2 ¼ dl
3 dl
100 g
1 dl
1 tl
Pinnalle:
3
hyvin)

kananmunaa
sokeria
vehnäjauhoja (tai gluteenitonta jauhoseosta)
voita
kahvia, teetä tai vettä
leivinjauhetta
omenaa, hapan lajike (myös päärynät ja luumut käyvät
Sokeria, kanelia

Lisäksi:
Jäätelöä, tai vaniljakastiketta
1. Vaahdota kananmunat ja sokeri sähkövatkaimella vaaleaksi,
paksuksi vaahdoksi.
2. Sulata voi kattilassa ja kiehauta kahvina kanssa.
3. Lisää puuhaarukalla sekoittaen muna-sokerivaahtoon jauholeivinjauheseos ja voi-kahviseos. Sekoita taikina varovasti
tasaiseksi. Kaada leivinpaperilla vuorattuun irtopohjavuokaan tai
voideltuun, korkeareunaiseen piirasvuokaan (halk. 26 cm).
4. Kuori ja viipaloi omenat ja asettele haluamallasi tavalla taikinan
päälle. Ripottele pinnalle kanelia ja sokeria.
5. Tarjoile omenakakku jäätelön tai vaniljakastikkeen kera.
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Earl grey -siirappi
Värjäykseen tai puretteeksi teen purut
2
2 ½ dl
6 rkl

earl grey -teepussia
kiehuvaa vettä
sokeria

1. Hauduta tee ja keitä pienessä kattilassa sokerin kanssa
siirapiksi.
2. Tarjoile esimerkiksi vaniljajäätelön ja hedelmien kanssa.
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Luonnonväriaineilla värjäyksen perusohje
1 kg tuoreita tai
100 g kuivattuja sieniä tai kasveja
(Kahvin ja teen purut vertautuvat kuivaan materiaaliin,
samoin kuivahtaneet hedelmien ja vihannesten
kuoret.)
100 g värjättävää materiaalia
(kangasta tai lankaa: villaa, silkkiä, pellavaa, puuvillaa.
Voit kokeilla myös muita materiaaleja, esim.
puuhelmiä tai valkoisia polyamidisukkahousuja)
Puretusaineet (lisäävät värinkestoa sekä vaikuttavat värin sävyyn):
10 g alunaa (1-10% värjättävän materiaalin painosta)
3 g rautasulfaattia (0,5-3 % värjättävän materiaalin painosta)

1. Pilko kasvinosat mahdollisimman pieneksi ja laita kattilaan.
Lisää vettä niin, että ne juuri peittyvät.
2. Keitä puolesta tunnista tuntiin. Hienoksi leikatuista
pehmeistä kasvinosista, teestä ja kahvista lähtevät väriaineet
jo puolen tunnin kiettämisellä. Keitä puuvartisia kasveja tai
käpyjä kolme tuntia.
3. Siivilöi kasvimateriaali pois. Jätteen voi laittaa kompostiin.
4. Kaada väriliemi takaisin kattilaan. Lisää kylmää vettä niin,
että 100 g:lle värjättävää materiaalia tulee värilientä noin 2-5
litraa.
5. Lisää puretusaine (aluna tai rautasulfaatti) väriliemeen ja
sekoita huolellisesti.
6. Kastele värjättävä materiaali haaleassa vedessä läpikotaisin.
7. Laita märkä materiaali väriliemeen. Sekoita varovasti.
8. Nosta väriliemen lämpötilaa vähitellen 80-90
celsiusasteeseen (alle kiehumispisteen), ja jatka värjäystä
tunnin ajan. sekoita väripataa läpikotaisin silloin tällöin.
9. Värjäyksen päätyttyä nosta materiaalit pois väriliemestä.
10. Huuhtele värjätyt materiaalit asteittain haalenevassa
vedessä, kunnes irtoväriä ei enää lähde huuhteluveteen.
11. Kuivata varjoisassa paikassa.
Vinkki: Jäljelle jäänyt väriliemi kannattaa hyödyntää
jälkivärjäyksissä. Lisää väriliemeen puretusainetta 1/3
alkuperäisestä määrästä, ja toista värjäysmenettelyt. Saat samaa
väriä vaaleampana sävynä!
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Avokadon kuorilla ja kivillä värjääminen
Avokadon kivillä ja kuorilla värjätessä syntyy vaaleanpunaisia sävyjä
vaaleasta roosasta rusehtaviin persikan sävyihin. Sävyyn vaikuttaa
avokadon lajike, käytettyjen kivien ja kuorien määrä sekä se, kuinka kauan
värjättävää materiaalia pidetään väriliemessä.
Avocadon kuoret ja kivet kannattaa puhdistaa huolella hedelmälihasta,
tämän jälkeen ne voi kuivata ilmavasti tai pakastaa värjäystä varten. Kivet
ja kuoret kannattaa pilkkoa pienemmäksi tuoreena ennen kuivaamista ja
niiden kovettumista.
Seuraa värjäyksen perusohjetta väriliemen uuttamista varten. Pilko kivet ja
kuoret mahdollisimman pieniksi, jotta väriaineet pääsevät liukenemaan
veteen.Voit värjätä materiaalia sekä kuumavärjäyksellä perusohjeen
mukaan että kylmävärjäyksellä niin, että lisäät kastellun materiaalin
uutettuun väriliemeen ilman uudelleen kuumentamista ja annat
materiaalin värjäytyä väriliemessä huoneenlämmössä jopa usean
vuorokauden ajan.

Kuva: Hanne Katajamäki
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Kurkumalla sekä kahvin ja teen puruilla värjääminen
Kahvin ja teen puruilla värjäämällä saadaan aikaiseksi erilaisia ruskean
sävyjä. Kahvissa ja teessä on itsessään puretetta, eli värjätty väri pysyy
tekstiilissä hyvin ilman muita puretusaineita. Väriliemen keittämiseen
riittää yleensä hieman lyhyempi aika kun värjäyksen perusohjeessa
(esimerkiksi puoli tuntia), seuraa muuten perusohjetta.

Kurkumalla saadaan värjättyä voimakkaan keltaisia sävyjä, riippuen
käytetystä kurkuman määrästä. Kurkuman väri kiinnittyy hyvin
tekstiileihin ilman puretusaineita.

Tee puretteena (esipuretus):
1-2 g kuivia teen puruja (esim. 1 teepussi mustaa teetä) / 50 g
puretettavaa tekstiilimateriaalia.
Keitä tee: hauduta teetä kiehuvassa vedessä noin 10-15 min.
Poista purut. Lisää kylmää vettä niin että veden tilavuus on noin 1-2
litraa.
Lisää kastellut tekstiilimateriaalit, nosta lämpötila 80 oC:een ja pidä
siellä noin tunnin.
Sekoita välillä, jotta puretus tapahtuu tasaisesti.
Nosta puretetut materiaalit pois teeliemestä. Puristele liika neste pois.
Materiaalia ei tarvitse huuhdella. Voit kuivata puretetut materiaalit tai
nostaa ne seuraavaksi suoraan värjäysliemeen.
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Sipulinkuorilla värjääminen
Keltasipulin kuorilla saadaan aikaiseksi erilaisia keltaisen sävyjä
tummasta oranssin keltaisesta vaaleaan kananpojankeltaiseen. Värin
tummuuteen ja sävyyn voi vaikuttaa käytettävien sipulinkuorten
määrällä tai värjäämällä materiaalia jo kertaalleen käytetyssä
väriliemessä (ns. jälkivärjäys), jolloin saadaan vaaleampia sävyjä.
Punasipulinkuorilla värjätessä syntyy vihreitä ja rusehtavia sävyjä.
Sipulinkuorista lähtee runsaasti väriaineita: 10 grammalla sipulinkuoria
saa värjättyä 60 g tekstiilimateriaalia voimakkaaseen sävyyn. Tämän
lisäksi järkivärjäyksissä saa värjättyä ainakin kahdesti 30 g materiaalia.
Sävyt ovat jälkivärjäyksissä vaaleampia.
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Punajuurten keitinliemellä värjääminen
Punajuurten keitinliemessä värjäämällä saadaan aikaiseksi oranssin
punaisia sävyjä. Kun keität punajuuria ruokaa varten, saat väriliemen
valmiina ilman erillisiä valmisteluita ja voit myös pullottaa liemen
myöhempää värjäämistä varten (liemi säilyy joitakin päiviä). Väriliemeen
voi lisätä sitruunamehua, jonka aikaansaama happamuus vaikuttaa
puretteen tavoin.
Punajuuren väriaineet hajoavat, jos väriliemi pääsee kovasti kiehumaan.
Väristä tulee tällöin ruskeampi. Pidä liemen lämpötila alle
kiehumispisteen.
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