
Joulun parhaat herkut ja lahjaideat

 lahjaideoita
HERKULLISEEN JOULUUN

Joulun 
herkullisimmat 

reseptit 
yksissä 

kansissa!



Mausteinen glögitiiviste
3 l karpalomehua
7,5 dl mustaherukkamehua
10 kpl  Salliselta kokonaista neilikkaa
2 kpl kanelitankoa
½–1 tl Salliselta kokonaista anista
1 appelsiinin mehu
1  appelsiinin kuori
2 cm  tuoretta inkivääriä
½ tl Salliselta kardemummaa
3 dl ruokosokeria
1 tl Salliselta rosepippuria

Sekoita aineet kattilassa ja anna 
glögin kiehua ½ tuntia. Siivilöi 
mausteet pois, anna jäähtyä ja pakkaa.

Säilyvyys: n. 2–3 kk jääkaapissa suljettuna.

VINKKI!
Pakkaa glögimausteet 

haudukepusseihin ja vie 
lahjaksi tai viemisiksi!

kts s. 15

n. 4 l

Glögi-
tiivisteen 

laimennus-
suhde 
on 1:3
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ROSMARIINIMANTELIT
3 rkl vettä
3 rkl sokeria
3 tl suolaa
4 tl Salliselta rosmariinia
5 tl Salliselta chilirouhetta
400 g  Salliselta kuorittuja manteleita

Sekoita vesi, sokeri ja mausteet keskenään. 
Kaada mantelit seoksen joukkoon ja sekoita 
hyvin. Levitä mantelit koko pellille ja paahda 
200°C uunissa 7-12 minuuttia. Kääntele man-
teleita kerran paiston aikana. Anna jäähtyä 
ja pakkaa.

Säilyvyys: n. 3 kk kannellisessa lasi-
astiassa tai suljetussa pussissa 
kuivassa ja valolta suojattuna.

KANELIMANTELIT
2½ rkl  vettä
½ dl fariinisokeria
1 tl  suolaa
3 rkl  Salliselta kanelia
400 g  Salliselta manteleita

Sekoita vesi, sokeri, suola ja puolet kane-
lista keskenään, lisää joukkoon mantelit ja 
sekoita hyvin. Levitä mantelit koko pellille 
ja paahda 200°C uunissa 7-12 minuuttia. 
Kääntele manteleita kerran paiston aikana. 
Lisää manteleiden päälle loput kanelista, 
sekoita ja anna jäähtyä.
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SAARISTOLAISLEIPÄ
6 dl  piimää
6 dl olutta (Voit korvata oluen esim. vedellä,
 appelsiini- tai karpalomehulla)
2½ rkl  kuivahiivaa
1 pkt Salliselta palataateli
1 tl Salliselta lakritsijauhetta
1 dl  Salliselta kurpitsansiemeniä
3 dl kaurahiutaleita
3 dl ruisjauhoa
1 rkl  suolaa
10 dl  vehnäjauhoja
2 dl  kaljamallasta
2 dl  siirappia

jauhotukseen ruisrouhetta

Lämmitä piimä ja olut 42 asteiseksi. Liota taatelit 
ja kaljamaltaat piimä-olut seoksessa n. 30 min. 
Sekoita loput aineet joukkoon kevyesti. Peitä taikina 
muovilla ja anna nousta 2 tuntia. Voitele neljä ½-lit-
ran vuokaa ja jauhota, jaa taikina vuokiin. Nostata 
vielä puoli tuntia. Paista 155°C 1h 30 min. Valele 
vesi-siirappiseoksella (1 dl tummaa siirappia ja 1 dl 
kuumaa vettä).

TAHINI 
300 g  Salliselta seesaminsiemeniä
5 rkl oliiviöljyä
1-2 dl  vettä
½ tl suolaa

Paahda seesaminsiemeniä 200°C uunissa  
n. 5 minuuttia. Jäähdytä ja laita kaikki 
aineet tehosekoittimeen, aja tasaiseksi. 
Lisää tarvittaessa suolaa ja vettä.

Tee leipä 
kuivakakku-
vuokaan, 

pakkaa sello-
faaniin ja 
vie lahjaksi!

Säilyvyys: 1-2 vkoa jääkaapissa.
Voi myös pakastaa. 

Säilyvyys: 2-3 pvää jääkaapissa suljetussa rasiassa.

n. 4 dl

4 kpl
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SIEMENNÄKKÄRI
1 dl  Salliselta auringonkukansiemeniä
1 dl Salliselta seesaminsiemeniä
2 dl  Salliselta kurpitsansiemeniä
1 dl  Salliselta pellavarouhetta
½ dl  Salliselta chiansiemeniä
1 rkl  Salliselta psylliumia
1 tl  suolaa
1 tl  Salliselta kokonaista anista
1 tl  Salliselta kokonaista kuminaa
½ dl  öljyä
2½ dl  kiehuvaa vettä
1 kpl kananmuna

VALKOSIPULIPOMMI
2 dl  kermaa
1 pkt Koskenlaskija-juustoa
2 dl  raejuustoa
2 rkl  Salliselta valkosipulirouhetta
ripaus Salliselta valkopippurijauhetta

Lämmitä kerma kattilassa ja sekoita koskenlas-
kija joukkoon. Ota kattila pois liedeltä ja lisää 
raejuusto ja valkosipulirouhe. Mausta valko-
pippurilla. Anna olla viileässä muutama tunti.

Sekoita kuivat aineet keskenään, lisää öljy ja 
vesi. Anna seoksen seistä 5-10 min ja lisää 
sekaan kananmuna. Kauli seos kahden 
leivinpaperin välissä ohueksi laataksi. Leikkaa 
paloiksi ja paista 175°C 30-35 min.

Säilyvyys: 1-3 vkoa kannellisessa astiassa
kuivassa ja valolta suojattuna.

Säilyvyys: 2-3 pvää jääkaapissa suljetussa rasiassa.

1 pellillinen

n. 6 dl
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viikunahillo
karpalohillo
aprikoosihillo

viikunahillo
250 g  Salliselta viikunoita
1½ dl vettä
2 dl  hillosokeria
1 kpl kanelitanko
3 tl Salliselta vaniljasokeria
¼ tl Salliselta kokonaista anista
2½ rkl sitruunamehua

Poista viikunoista kannat ja pilko pie-
nemmiksi. Mittaa kaikki aineet kattilaan 
ja keitä hilloa 10-15 min. 

Säilyvyys: n. 12 kk jääkaapissa.

aprikoosihillo
2 dl Salliselta aprikoosirouhetta
2 dl vettä
½ dl  sokeria
2 rkl  sitruunamehua

viimeistelyyn
1 rkl sokeria

chia-karpalohillo
5 dl vettä
300 g Salliselta karpaloita
4 rkl Salliselta chiasiemeniä
¼ tl Salliselta kokonaista anista
3 tl Salliselta vaniljasokeria

Keitä vettä, karpaloita ja aniksia kattilassa 
10 minuutin ajan. Ota anikset pois ja lisää 
chiansiemenet ja vaniljasokeri. Jatka keittä-
mistä, kunnes hillo on tarpeeksi paksua.

Säilyvyys: n. 12 kk jääkaapissa.

Laita kaikki aineet kattilaan ja keitä 5-10 
min miedolla lämmöllä välillä sekoitellen. 
Viimeistele sokerilla kun seos on paksuun-
tunut ja aprikoosi pehmennyt. Sekoita vielä 
hyvin.

Säilyvyys: n. 12 kk jääkaapissa.

n. 5 dl

n. 5 dl

n. 5 dl

Purkita hillo
kuumana 
uunissa 

desinfioituun 
lasipurkkiin
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rub-mausteseos
¾ dl suolaa
1½ dl Salliselta rouhittua mustapippuria
4 rkl Salliselta valkosipulijauhetta
1 rkl Salliselta jauhettua neilikkaa
1 rkl Salliselta jauhettua anista
1 rkl  Salliselta jauhettua kanelia
1 rkl ruokosokeria

Sekoita ainesosat keskenään tai pakkaa 
kauniisti kerroksittain. 

Mausteseosta voit käyttää lihaan ja kanaan 
hieromalla sen pintaan 15 min ennen
kypsennystä.

Säilyvyys: n. 24 kk kuivassa, tiiviissä purkissa valolta 
suojattuna.

hedelmäinen sinappi
2 dl Salliselta aprikoosirouhetta
1 dl omenahilloa tai omenasosetta
3½ dl vettä
3 rkl sinappijauhoa
ripaus suolaa
2 rkl  Salliselta sinapinsiemeniä
¾ dl omenaviinietikkaa

Laita aprikoosi, omenahillo, vesi, sinappi-
jauho ja suola kattilaan ja keitä n. 15 min 
kunnes seos on sakeaa. Murskaa sina-
pinsiemenet morttelissa ja lisää kattilaan 
etikan kanssa. Keitä hetki ja anna jäähtyä 
ennen pakkaamista.

Säilyvyys: n. 2 kk avaamattomana jääkaapissa, 
avattuna n. 1 vko.

n. 4 dl n. 3½ dl
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siemennäkkäri
s.5

kokoa makeita ja suolaisia herkkuja kokoa makeita ja suolaisia herkkuja 
juhlapöytään!juhlapöytään!

hillot
s.4

suklaa-
salami

s.11
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valkosipulipommi
s.5

piparit sopivat hillojen, 
levitteiden ja juustojen 

kanssa
ohje s.10

maustetut 
mantelit

s.3
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suklaalevyt
800-1000 g tummaa-, maito- tai valkosuklaata
Koristeita n. 6 dl

Salliselta pähkinöitä
kuivattuja marjoja ja hedelmiä
Salliselta strösseleitä ja nonparelleja
Salliselta salmiakkilastuja
Salliselta suklaarakeita

Leikkaa maitotölkit pitkittäin kahteen osaan, 
kaada sulatettu suklaa tölkkilevyn pohjalle ja 
koristele. Anna jähmettyä jääkaapissa ja pakkaa 
kauniisti.

Säilyvyys: n. 2-4 vkoa kuivassa.

piparitaikina
200 g voita/margariinia
5 dl sokeria
2 dl siirappia
4 rkl Salliselta kanelia
1 tl Salliselta inkivääriä
1½ tl Salliselta neilikkaa
2 dl vettä
1 tl  Salliselta ruokasoodaa
13 dl vehnäjauhoja

Laita voi, sokeri, siirappi ja mausteet 
kattilaan ja kiehauta. Lisää joukkoon 
kylmä vesi. Sekoita sooda ja jauhot 
keskenään ja lisää kattilaan, sekoita 
tasaiseksi. Laita taikina yöksi jääkaappiin.
Paista piparit 200°C piparin koosta 
riippuen 5-10 min.

Säilyvyys: taikina säilyy suljetussa astiassa tai 
pussissa 1-2 vkoa. Valmiit piparit säilytetään 
kuivassa ja viileässä suljetussa (pelti)purkissa 
hajuilta ja mauilta suojattuna. Piparitaikinan voi 
myös pakastaa, jolloin se säilyy jopa vuoden.

VINKKI!
Katso 

söpöt piparilyhdyt 
takakannesta

s. 16

valitse sallisen monipuolisesta 
valikoimasta koristeet 
näyttäviin pipareihin

6 levyä

10



suklaasalami
200 g tummaa suklaata
150 g maitosuklaata
250 g voita
3 dl Salliselta karpaloita
2 dl Salliselta natural pistaasipähkinöitä 
2 dl Salliselta kuorellisia manteleita
3 dl haluamasi keksin muruja
2 dl  Salliselta aprikoosirouhetta

Päälle
100 g maitosuklaata
6 rkl tomusokeria

Sulata suklaa ja voi mikrossa. Pienennä 
pähkinät ja mantelit ja sekoita loput 
raaka-aineet suklaan joukkoon. Jaa seos 
kahden tuorekelmupalan päälle, kieritä 
massa tiiviisti kelmun sisään ja rullaa 
päät tiukasti kiinni. Jäähdytä jääkaapis-
sa yön yli. Ota salami pois kelmusta, 
sulata maitosuklaa ja sudi se 
pensselillä kylmän salamin 
pintaan. Kieritä salami 
tomusokerissa.

Valuta sulatettu 

suklaa suoraan
 

piparim
uotin

 sisään
, 

koristele ja 

vie lahjaksi!

VINKKI!
Pakkaa suklaalevy 

maitotölkissä 
sellofaaniin ja 

vie lahjaksi 
sellaisenaan. 

koristele 
salami puuvilla-
narulla sitoen 
ja kierrä päälle 
pala voipaperia

Säilyvyys: 
1-2 vk kuivassa.

3 isoa /6 pientä
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sitrus-skonssit
4-5 dl vehnäjauhoja
3 tl Salliselta leivinjauhetta
½ dl sokeria
½ tl suolaa
75 g pehmeää voita
½ rs Salliselta appelsiinikuoripalaa
½ rs Salliselta sukaattia
2 dl kermaa/hapanmaitovalmistetta

Mittaa kulhoon jauhot, leivinjauhe, sokeri, 
suola ja voi, nypi muruksi. Sekoita joukkoon 
sitruskuutiot ja kerma, älä vaivaa taikinaa. 
Kauli taikina 2-3 cm paksuiseksi ja painele 
taikinasta skonsseja esimerkiksi juomalasin 
avulla. Lado skonssit pellille ja paista 225°C 
12-15 min. 

Säilyvyys: n. 1-2 pvää kuivassa.

Cookieiden säilyvyys: 1-2 vkoa kuivas-
sa, suljetussa (pelti)purkissa, hajuilta 
ja mauilta suojattuna.

joulucookiet
120 g voita/margariinia
1¾ dl sokeria
1 kpl kananmuna
2½ dl vehnäjauhoja
1 rkl Salliselta vaniljasokeria
¾ tl Salliselta ruokasoodaa
½ tl suolaa
½ dl  Salliselta mantelirouhetta
1 rs Salliselta punaisia kirsikoita
1 rs Salliselta vihreitä kirsikoita

Vaahdota voi ja sokeri vaahdoksi. Sekoita 
joukkoon kananmuna. Yhdistä kuivat aineet ja 
kaada ne vaahdon joukkoon kirsikoiden kans-
sa, sekoita tasaiseksi. Anna levätä jääkaapissa 
½h ja jaa 12 palaan pellille, jätä tilaa palojen 
ympärille. Paista 180°C 10-15 min.

VINKKI!
Pakkaa lajitelma 

jouluherkkuja kauniiseen 
laatikkoon ja 
vie lahjaksi!

12 kpl 12 kpl

12



hedelmäkakku-fudge
600 g valkosuklaata
1 prk/395 g kondensoitua maitoa
½ tl  suolaa
¼ tl rommiaromia
1 dl Salliselta pekaanipähkinöitä
1 rs Salliselta hedelmämixiä

Mittaa kulhoon suklaa, maito, suola ja 
aromi, sulata ja sekoita tasaiseksi. Murskaa 
pähkinöitä pienemmiksi ja lisää yhdessä 
hedelmämixin kanssa seokseen. Vuoraa 
20 × 20 cm vuoka leivinpaperilla ja kaada 
massa vuokaan, tasoita pinta. Anna seistä 
jääkaapissa vähintään 4h.  

kookospallot
Kuorrutteeksi 
100 g Salliselta kookoshiutaleita

Taikina
150 g voita/margariinia
1½ dl  sokeria
2 rkl Salliselta vaniljasokeria
2 tl pikakahvijauhetta
2 tl vettä
4 rkl  kaakaojauhetta
3½ dl  kaurahiutaleita
½ dl Salliselta kookoshiutaleita
1 rs  Salliselta punaista kirsikkaa

Paahda 100 g kookoshiutaleita 200°C 
10-12 minuuttia. Vaahdota voi ja sokeri 
vaahdoksi ja kääntele joukkoon loput 
aineet kirsikoita lukuunottamatta. Laita 
seos jääkaappiin ½ tunniksi. Jaa 12 
palaan, laita kirsikka palan keskelle ja 
pyöritä palloksi. Pyöritä valmiit pallot 
vielä paahdetuissa kookoshiutaleissa.

Säilyvyys: n. 2 vkoa 
jääkaapissa suljetussa rasiassa 
voimakkailta hajuilta suojattuna.

Säilyvyys: n. 2 vkoa 
jääkaapissa voimakkailta 
hajuilta suojattuna.

Varioi 
fudgea erilaisilla 
pähkinöillä ja 
kandeeratuilla 

hedelmillä

12 kpl

14 kpl
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pyttypommit
5 dl Salliselta ruokasoodaa
1 dl Salliselta sitruunahappoa
2 tl käsitiskiainetta
5 tippaa piparminttuaromia
1-2 tl vettä

Sekoita kuivat aineet 
keskenään, lisää käsitiskiaine 
ja aromi. Lisää vettä vähän kerrallaan, 
koostumuksen tulisi olla hiukan kostea. 
Laita seos jääpala- tai silikonimuotteihin ja 
anna jähmettyä yön yli huoneenlämmössä.

Pik
kul

eip
ien

 sä
ilyv

yys
:

1-2
 vk

oa
 tii

viis
sä 

pa
kka

uk-

ses
sa 

kui
vas

sa 
ja v

alo
lta

 

suo
jat

tun
a.

kuva kannessa!

Sulata suklaa, 
pursota kasoja 

pellille ja koristele 
hedelmillä ja 
pähkinöillä

Heitä pommi 
pyttyyn, anna 

vaahdota loppuun 
ja pese 

normaaliin 
tapaan

VINKKI!
Pakkaa pyttypommit

kauniiseen lasiastiaan, 
koristele ja vie lahjaksi! 
Näin niitä voi pitää myös 

esillä wc-tiloissa.

suklaa-

medaljongit

MANTELIPIKKULEIVÄT
450 g  Salliselta mantelimassaa
1  valkuainen
½  sitruunan kuori
1 tl Salliselta vaniljasokeria
 Salliselta manteleita
 tomusokeria 

Sekoita mantelimassa, valkuainen, 
sitruunan kuori ja vaniljasokeri tasaiseksi 
massaksi. Pyöritä taikinasta tomusokerin 
avulla kaksi tankoa ja leikkaa 40 palaan. 
Pyöritä palat tomusokerissa ja paina kes-
kelle mantelit. Paista 175°C 12-15 min.

40 kpl

n. 25 kpl

VINKKI!
Jouluisia pikkuleipiä 

saat vaihtamalla 
sitruunan kuoren tilalle 

¼ tl kanelia tai 
kardemummaa.
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lakrits
itaateli

t

350 g  Salliselta taateleita

1 rkl  Salliselta lakritsijauhetta

½ dl Salliselta kanelia
1 dl Salliselta kokonaista neilikkaa

1 tl Salliselta inkivääriä
2 tl Salliselta kardemummaa

½ dl Salliselta maustepippuria
3 tl Salliselta kokonaista anista
½ tl Salliselta muskottipähkinää

1 tl Salliselta rosepippuria
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Säilyvyys: n. 2 kk 
kuivassa.

glögimauste-

pussit

Sekoita hieman 
murskatut 

mausteet ja 
annostele 

teepusseihin, 
sulje narulla

Käytä 
teepussien 

tapaan haudut-
tamalla kuumassa 

mehussa 
3-10 min.

VINKKI!
Voit myös viedä taatelit 
ja lakritsijauheen lahjaksi 

erikseen kauniissa 
paketissa sekoitusohjeen 

kera.

25 kpl
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Pakkaa 
lyhty kauniisti 
tuikun kanssa
sellofaaniin ja 
vie lahjaksi!

piparilyhdyt
Piparitaikinaa (kts s.10) 

Pikeeri
1 valkuainen
4 dl tomusokeria

Ikkunat
4 dl sokeria
1½ dl glukoosisiirappia
¾ dl vettä
punaista väriainetta

Sallisen pehmeitä hopeahelmiä

Mauste-Sallinen Oy
salliselta.fi | @salliselta

Tee piparitaikinasta kaavan mukaisia paloja, paina pie-
nellä sydänmuotilla reijät ikkunoille. Leikkaa taikinasta 
haluamasi kokoinen alusta lyhdylle, paista piparit.

Tee ikkuna”lasit”: Keitä ainesosia 150 asteisena 10–15 
min kattilan koosta riippuen ja valuta neste ikkunarei-
kiin. Anna jähmettyä pellillä, koristele ja pystytä lyhty 
pikeerin avulla alustalle. Laita lyhdyn taakse tuikku.


