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  Riuskasti rukiin puolesta
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Ruisleivän leipominen on hitaan elämän luksusta. Pirteästi 
kupliva juuri ja kauniisti kohoava leipätaikina kertovat onnistu-
neesta valmistelusta.  Leipätaikinan alustaminen on oikeaa 
taikinaterapiaa, jossa mieli lepää. Leivän leipomisen jaloa 
taitoa kannattaa vaalia - tai harjoitella, jollei sitä  vielä osaa. 
Palkintona on unohtumattomia leivonta- ja makuelämyksiä, 
joita kannattaa jakaa myös perheen ja ystävien kanssa. Loppu-
tuloksena saa nauttia vastapaistetun leivän lumoavasta tuok-
susta ja mausta!

Entisaikaan emännät olivat taitavia leipojia, jotka taisivat 
taikinan teon näppituntumalla. Mittoja ei ollut, vaan taikina 
syntyi kourallisilla, kahmaloilla ja hyppysellisillä – kulloinkin 
juuri sopivaksi. Nykyisin leivonnan avuksi on saatavissa paitsi 
tarkempia ohjeita, myös esimerkiksi ruisleipäainesta, jossa juuri 
on valmiiksi mukana. Silti leipominen on käsityötä, jonka oppii 
parhaiten kokemuksen kautta. Oikeanlaisen taikinan ja riittä-
vän vaivauksen tuntee sormissaan, ja sievimmät leivät syntyvät 
leipojakonkarin käsissä. Myös juuri toimii paremmin, kun sitä 
käyttää usein. Kaikesta leivästä tulee kuitenkin maukasta ja 
leivonta tuoksuineen on aina upea elämys. Kokeile rohkeasti!  

Tämä ruisleipäkurssi on osa Ruisleipätalkoot -hanketta, jonka tavoitteena on  
lisätä ruisleivän kulutusta, palauttaa leipomiskäytäntöä arkeen, lisätä ruisleivän 
ja ruuan tekijöiden arvostusta sekä kestäviä ruokavalintoja. Hanketta toteut-
tavat Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä MTK:n kanssa. Hanketta ja aineiston 
tuottamista rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö vuosina 2011–2012. 

Tervetuloa nauttimaan!

Maa- ja kotitalousnaiset

Ruisleipätalkoot kutsuu
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Juuri
Ruisleivän kohotuksessa käytetään perinteisesti hiivan sijaan hapan-
juurta eli raskia eli siementä.  Tuolloin taikinan kohoaminen perustuu  
käymiseen. Käymisen aikana juuressa olevat bakteerit ja jauhojen 
luonnolliset hiivat muodostavat maito- ja etikkahappoa sekä hiili-
dioksidia.
 Monella suvulla on oma taikinanjuurensa. Juuri saattaa olla jopa 
satoja vuosia vanhaa – vanhetessaan se yleensä vain paranee. Sano-
taan, että hyvällä juurella käyminen tapahtuu melko nopeasti, yön yli 
odottaessa. Kun juuri toimii, tuoksuu vellimäinen juuriseos raikkaan 
happamelta ja kuplii iloisesti. Jos haluaa happamampaa leipää, voi 
juuren antaa käydä 2–4 päivää. Tällöin on joka päivä lisättävä ruis- 
jauhoja. 
Tavallista leivinhiivaa voidaan käyttää kohoamisen nopeuttamiseksi. 

Itse tehty juuri

Valitse sellainen leipä josta pidät. Juuren tekeminen saattaa vaatia  
useamman yrityksen. Myös se vaatii aikaa, että juuri alkaa toimia  
kunnolla.

Taikinajuuri happamalle ruisleivälle
  1 viipale (väh. 10 g) hapanta ruisleipää
  3 dl vettä
  3 dl  ruisjauhoja
Leikkaa leipäviipaleesta kuoret pois tai koverra pehmeää leivän  
sisusta. Murenna kulhoon, lisää haalea vesi ja vatkaa joukkoon ruis- 
jauhot. Anna seoksen seistä huoneenlämmössä vähintään 24 tuntia.  
Valmis juuri kuplii voimakkaasti ja tuoksuu happamalle. Jatkoa  
varten taikinajuuri kannattaa ottaa talteen leipätaikinasta ennen  
taikinan alustamista. Mitä useammin leipoo, sen paremmaksi juuri   
tekeytyy. Juureen voit lisätä myös esimerkiksi lorauksen piimää  
lisäämään maitohappobakteerien määrää.

leivontaan tarvitaan

juuren säilytys

Jääkaapissa juuri säilyy kannellisessa astiassa muutaman viikon ajan. 
Pilaantuneen juuren tunnistaa tympeästä hajusta, joka kertoo lisään-
tyneistä vieraista bakteereista.
Kuivattuna leivän juuri voidaan säilyttää esimerkiksi puisen leivonta-
astian reunoilla. Juurta jätetään ohuelti (noin 2 mm) tiinun reunoille. 
Paksumpi kerros voi homehtua. 
Pakastaminen on helppo tapa säilyttää juurta. Pakastettaessa osa 
juuren alkuperäisistä bakteereista kuitenkin kuolee, ja juurta voi jou-
tua ”elvyttämään” 1–3 vuorokautta jotta sillä saisi tehtyä hyvänma-
kuista leipää. Pakastetun juuren ohella saatetaan myös tarvita hiivaa.

3

MUISTIINpANOjA



Neste
Ruisleipätaikinaan käytetään nesteenä yleen-
sä vettä. Huolehdi siitä, että vesi on puhdas-
ta ja raikasta. Makea saaristolaislimppu syntyy 
piimään tai sen voi tehdä myös mehuun.

Jauhot
Hyvin leipoutuvat jauhot ovat tärkeitä. Ruis-
jauhojen leipoutuvuus riippuu rukiin hiilihyd-
raateista ja niitä hajottavista entsyymeistä. 

Astia
Paras leivonta-astia on puinen taikinakorvo tai -tiinu. Kerran käyttöön otettua ja hapanleivän valmistuk-
seen jatkuvasti käytettävää korvoa ei pestä käytön jälkeen, vaan juuri jätetään kuivumaan tiinun reunoil-
le.  Leivontaan voi hyvin käyttää myös muovista tai teräksistä astiaa. Hapanleivän taikina kohoaa run-
saasti, joten astian täyty olla tarpeeksi tilava. Esimerkiksi 3 litraa vettä sisältävälle taikinalle on hyvä olla 
10 litran astia. 

hämmennin
Härkin eli hierin tai hierrin = puinen, nuoresta männystä tehty haarapäinen sekoitin. 
Perinteisesti käytettiin kuoritusta männyntaimesta tai latvasta tehtyä härkintä. Här-
kimen päässä on 4–7 oksahaaraa. Härkintäkään ei tarvitse pestä käytön jälkeen vaan 
kaavitaan ylimääräinen taikina pois. Taikinan voi sekoittaa myös puuhaarukalla. 

Uuni
Ruisleipää on perinteisesti leivottu leivinuunissa, mutta ei hätää – maistuva ruisleipä paistuu myös  
aivan tavallisessa sähköuunissa. Leivän kuori saattaa sähköuunissa muodostua hieman kovemmaksi  kuin 
leivinuunissa paistaessa. Lämmitä uuni sopivaan lämpöön leipien kohotessa. Kiertoilmauunissa voit lait-
taa leivät suoraan kylmään uuniin. Sähköuunilla leipoessa on viisasta tehdä riittävän pieni  
taikina. 
 Leivinuuneja on erilaisia. Esimerkiksi luukut, venttiilit, arinat ja tuhkapesät ovat erilaisia. Jokainen  
uuni on yksilö, jonka paistamisominaisuudet oppii parhaiten kokemuksen kautta.
 Leivontaa varten uuni lämmitetään riittävän kuumaksi 1–2 täydellä pesällisellä. Hiilet vedetään pois 
ja sen jälkeen uunin lämpötilan annetaan tasaantua. Tasaantuminen kestää tunnin verran.  
Ennen paistamisen alkua uuni luuditaan. Luutimisen ajaksi savupellit avataan, jotta kevyt tuhkapöly pää-
see kulkemaan hormiston kautta ulos eikä leviä keittiöön. Kun uunin kerran lämmittää, on viisasta  hyö-
dyntää kaikki vaiheet lämmityksen tulenhehkusta jälkilämpöön asti ja valmistaa useita erilaisia ruokia.
 Sopivan leivinuunin paistamislämpötilan voi selvittää kun uuniin arinalle (pohjalle) heittää jau-  
hoja ja ne eivät välittömästi pala mustaksi.  Jos arina kuumenee liian kuumaksi, kokeile laittaa sano ma -
lehti uunin pohjalle puiden alle. Lehti palaa pienemmällä lämmöllä ja estää arinaa kuumenemasta  liian 
kuumaksi.  Taitojen karttuessa sopivan lämpötilan voi oppia tunnistamaan myös kädellä ilmaa koettaen. 
 Leivän paistaminen leivinuunissa vaatii harjoittelua. Sopivan lämpötilan löytäminen saattaa olla 
haastavaa, sillä ei riitä, että uuni on sopivan kuuma, sen täytyy myös pysyä riittävän kuumana riittävän 
pitkään. Oma taitonsa on uunin lämpötilan muutosten ennakointi ja lämmityksen ja leivän kohottami-
sen yhdistäminen niin, että uuni on oikeassa lämpötilassa silloin, kun leivät ovat sopivan kohonneita. 

Suola
Suola antaa leivälle makua ja vahvistaa taikinaa. 
Jos käytät karkeaa suolaa, hienonna se huhma-
reessa. 

Mausteet
Hapanleipään ei perinteisesti käytetä muita 
mausteita kuin suolaa. Ruissekaleipiin sen si-
jaan sopivat muutkin mausteet kuten kumina. 
Myös erilaiset marjat ja siemenet tuovat mehe-
vyyttä ja kaunista ulkonäköä.
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Ruisleipä
4 limppua tai 5–6 reikäleipää

1,5 l haaleaa vettä
2 dl  taikinajuurta 
n. 2 kg ruisjauhoja
3–4 tl suolaa

Ohjeita

1. päivä
Sekoita kädenlämpöiseen veteen  
leivän juuri ja vatkaa sekaan ruis- 
jauhoja niin paljon, että syntyy sakea  
velli. Peitä astia leivinliinalla. Jätä  
lämpimään (huoneenlämpö riittää), 
vedot tomaan paikkaan käymään 1–2 
vuo rokaudeksi . Sekoita juurta käymi-
sen aikana muutaman kerran ja lisää  
samalla hieman ruisjauhoja.  Varaa  
riittävän iso astia, juuri kuplii voimak-
kaasti.

Vinkkejä: 
Lämmin paikka voi olla  
esimerkiksi pesuhuo-
neessa lattialämmi- 
tyksen päällä. Pienen  
astian voi laittaa myös 
uuniin tai mikroaalto- 
uuniin suojaan vedolta  
(älä laita uunia päälle) . 
Myös lämmin vesi-
haude on hyvä läm- 
mön lähde. Astian voi 
peittää useammalla  
leivinliinalla tai tarvit- 
taessa muovikelmulla 
tai -pussilla vedon 
torjumiseksi.

2. päivä
Ota juurta talteen noin 2 dl ja laita jääkaappiin tai pakastimeen. 

Lisää kulhoon jääneeseen taikinajuureen suola ja alusta ruis- 
jauhoilla sen verran, että taikinasta tulee sopivan kiinteää.  
Monen mielestä leivästä tulee sitä maukkaampaa, mitä löysem-
mäksi taikinan voi jättää. Tarvittava määrä riippuu jauhojen laa-
dusta ja siitä, miten ne turpoavat. Huomioi, että jauhot imevät 

vettä hiljalleen – lisää jauhoja  
vähän kerrallaan niin, että alustat 
taikinaa aina välillä. Löysältä  
vaikuttava taikina saattaa  
muutamassa minuutissa  
turvota riittävän kovaksi.
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Alusta, kunnes taikina alkaa irrota astian reunoista ja käsistä. Ihan 
kokonaan taikina ei irtoa, sillä rukiin sitko ei ole aivan vehnän  
veroinen. 
Tasoita taikinan pinta ja paina siihen kämmenselällä risti. 
Jätä taikina peitettynä vedottomaan paikkaan kohoamaan noin 
1–2 tunniksi. Lämpö edistää nousemista. Ristikuvio hälvenee tai  
häviää, kun taikina on noussut leipomiseen sopivaksi. 

Jos et muistanut ottaa juurivelliä talteen, ota tässä vaiheessa noin 
2 dl taikinaa juureksi seuraavaa leivontakertaa varten. 

Nosta taikinaa ruisjauhoilla jauhotetulle leivinalustalle. Pidä riit-
tävästi jauhoja saatavilla leivonnan ajan. Painele taikina kiinteäksi 
kaksin käsin. Leivo taikina pyöreiksi limpuiksi tai reikäleiviksi, anna 
kohota noin tunnin verran leivinliinalla peitettynä.  Pistele ennen 
paistamista.

paistaminen sähköuunissa: 
Paista 225–250 °C:ssa hetki ja alenna lämpötila noin 200 astee-
seen. Jatka paistamista vielä reilu puoli tuntia. Ohuet reikäleivät 
voivat paistua jo parissakymmenessä minuutissa. Jos käytössä on 
kiertoilmauuni, voit laittaa leivät kylmään uuniin 200 asteeseen ja 
paistaa reilun tunnin. Anna leipien jäähtyä leivinliinaan käärittynä.
Huom! Lämpötilat ovat ohjeellisia ja riippuvat uunista. 

paistaminen leivinuunissa: 
Uunin on oltava riittävän kuuma, noin 250–300 astetta. Yleensä   
se vaatii kaksi pesällistä puita. Jos uunia on edellisenä päivänä 
lämmitetty runsaasti, pienempikin määrä voi riittää. Limppu- 
leipiä paistetaan noin tunnin verran, haaleammassa jälkiuunissa 
voi paistaa reikäleipiä. 

Vinkki:
Leipä on kypsä, kun se kumisee ontosti pohjaan koputettaessa.
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Taikina ei kohoa
-  Huono kohoaminen voi johtua esimerkiksi kylmyydestä,  

vedosta, liian lyhyestä kohotusajasta, huonosti toimivasta juu- 
resta tai liian kovasta taikinasta. Varmista, että kohotuspaikka   
on vedoton ja lämmin. Peitä astia huolellisesti, tarvittaessa  
muovikelmulla tai -pussilla. Käytä hiivaa juuren lisäksi. 

leipä on liian tiivistä
-  Jos taikinasta tekee liian kovaa eli käyttää siihen liikaa jauhoja,  

ei taikina kohoa riittävästi. Leivästä tulee tiivistä, kovakuorista ja  
se voi maistua jauholle. Leipää on vaikea leikata ja se hajoaa  
leikatessa palasiksi. 

leipä murenee
-  Syynä voivat olla liian karkeat jauhot tai liiallinen määrä jauhoja.

leivän pinta repeilee
-  Jos leipä ei ole ennen uuniin laittoa kohonnut tarpeeksi, se  

jatkaa kohoamistaan uunissa. Leivän kuori saattaa kuitenkin  
kovettua niin, että leipä ei pääse kohoamaan ylöspäin vaan laa- 
jenee reunoille päin aiheuttaen repeilyä. Kannattaa myös huo- 
lehtia siitä, että mahdolliset ”saumakohdat” jäävät leipoessa  
limpun pohjaan.

leivän pohja repeilee
-  Leivinuunissa liian kuuma arina voi aiheuttaa leivän pohjan  

repeilyä. 

kuoren ja leivän väliin muodostuu
ilmatasku

-  Pistele leipä hyvin ennen paistamista. Jos leivät ovat kohonneet  
pitkän aikaa, taputtele ne ”tiiviiksi” ennen uuniin laittamista.

Pulmia

Ruisleipäset 

1 l    kädenlämpöistä vettä 
n. 1 dl  taikinajuurta
500–600 g  ruisjauhoa
n. 3 tl  suolaa

Elvytä juuri sekoittamalla se 1 litraan haaleaa tai 
kädenlämpöistä vettä. Sekoita liemeen 250 g ruis-
jauhoja ja peitä astia. Anna juuren käydä lämpi-
mässä paikassa noin 6 tuntia välillä sekoittaen.
Ota juurta talteen. 
Lisää suola ja 250–300 g ruisjauhoja kuplivaan tai-
kinajuurivelliin ja sekoita tasainen taikina. Tasoita  
taikinan pinta ja ripottele pinnalle hiven jauhoja. 
Peitä kulho liinalla ja anna taikinan kohota lämpi-
mässä paikassa reilu tunti.

Sekoita taikinaa vähän ja kauho 1,5 desilit-
ran verran löysää taikinaa kauhalla ”kasoiksi”  
leivinpaperin päälle. Tasoita pintoja ja levitä  
pikkusihdillä hieman ruisjauhoja leipästen 
pinnalle. Taikinan voit myös siirtää pursotin-
pussiin, jossa on 1–2 sentin aukollinen kärki.  
Pursota pyöreitä tai neliskulmaisia leipäsiä ja 
jauhota niiden pinnat. Anna leipästen nousta 
liinan alla 30–60 minuuttia.
Paista leipäset 250–300 -asteisessa uunissa  
noin 20–30 minuuttia. Laita uunin pohjalle 
matalaan vuokaan vettä. Höyrystäminen  
parantaa leivän pintaa. 
(ohje: kokkikolmonen.com)
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Leipäressu
Leipäressulle löytyy monenlaisia ohjeita. Jotkut lisäävät joukkoon  
sipulia tai silavaa, toisten leipäressuun kuuluvat mm. puolukka,  
siirappi ja kaneli. Makuja ja perinteitä on monenlaisia. Tässä pari  
yksinkertaista ohjetta.

Leipäpuuro
1 l   vettä
300 g  kuivuneita ruisleivän palasia
4 dl  puolukoita tai 2 dl puolukkasurvosta
2 dl  sokeria tai maun mukaan enemmän
  (ripaus suolaa)

Keitä ruisleivän palasia hiljalleen vedessä kannen alla kunnes ne 
pehmenevät. Sekoittele välillä. Lisää puolukat. Anna hetki kiehahtaa. 
Jos leivät eivät hajoa riittävästi tai haluat aivan tasaista puuroa,  
soseuta sauvasekoittimella. Lisää sokeri ja tarkista suola.

Vinkki! 
- Leivän määrä voi vaihdella riippuen leivän kuivuudesta. Lisää 

puuroon vettä, jos se tuntuu liian paksulta.
- Tee kerralla marjapuuroa isompi annos. Se maistuu jäähtyneenä 

seuraavan päivän aamu- tai välipalana.

Leipäressu 2
1,5 dl  vettä
0,5 tl  suolaa
n. 100 g kuivahtanutta 
  ruisleipää

Kiehauta vesi ja lisää suola. 
Kuutioi ruisleipä ja laita kie-
huvaan veteen. Sekoita niin 
kauan kuin vesi on imeyty-
nyt leipiin ja on tullut puuro-
maiseksi. Tarjoa voisilmän 
kera.

Leipäressu  1
 kuivahtaneita leipäpaloja
 maitoa
 paistamiseen voita

Sulata voi pannulla ja kääntele leipä-
palat voissa. Lisää pannulle maitoa 
niin, että leivät peittyvät. Kuumenna, 
kunnes leipäpalat pehmenevät.
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