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Hyvä lukija,  

Tämän keittokirjan tarkoitus on avata ko-

realaisen tapakulttuurin monimuotoisuutta 

ruoanlaiton näkökulmasta. Jotta suomalainen 

lukija pääsisi paremmin sisälle korealaisen 

ruokakulttuurin maailmaan, hänen on hyvä tun-

tea itämaisen ajattelun lisäksi Korean maantie-

dettä, historiaa, elämäntapaa  ja yhteiskuntara-

kenteita. Kyseessä ei siis ole aivan perinteinen 

keittokirja. Jos lukija kirjan luettuaan tuntee 

olonsa kotoisammaksi ruokaillessaan korealai-

sessa ravintolassa, on yksi kirjan tavoitteista 

saavutettu. Lisäksi kirja haluaa esitellä suoma-

laisille korealaisia arki- ja juhla-aterioita, joita 

Suomessa pitkään asuneet kirjan tekijät – jo 

yli kymmenen vuoden kokemuksella – ovat 

valmistaneet paikallisista marketeista saata-

vista aineksista. Näin tarkkaavainen lukija voi 

huomata ruokalajien esillepanossa korealaisen 

estetiikan lisäksi joitakin suomalaisiakin piir-

teitä.   

 

Reseptit on pyritty valitsemaan niin, etteivät 

ne tuntuisi suomalaisista liian eksoottisilta ja 

Lukijalle
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että kynnys ryhtyä kokeilemaan niitä omassa 

keittiössä olisi mahdollisimman matala. Ruo-

kien nimet on ensin annettu kansainvälisen 

translitteroinnin mukaisesti, sitten korealaisin 

hangeul-merkein ja lopuksi suomalaisen ään-

tämyksen mukaan. Näin suomalainen lukija 

on kirjan luettuaan oppinut ainakin kaksikym-

mentäkaksi korealaista sanaa, ehkä enem-

mänkin. Länsimaisesta kulttuurista poiketen 

korealaiset ateriat houkuttelevat maun lisäksi 

väri- ja muotoharmoniallaan, ja korealaisessa 

keittiössä annokset on tapana asetella tarjolle 

hyvin huolellisesti, usein ornamentin muotoon. 

Siksi erityistä huomiota on kiinnitetty ainesten 

leikkaamistapaan ja tarjolle asetteluun.   

 

Tekijät toivovat, että mahdollisimman moni 

suomalainen lukija kirjaan tutustuttuaan 

innostuu kokeilemaan uusia, eksoottisia ja 

tunnetusti terveellisiä korealaisruokia.  

Elämyksellisiä lukuhetkiä! 

  

Helsingissä 2.9.2016                                    Tekijät
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Korean niemimaa kuuluu lauhkean ilmaston 

vyöhykkeeseen, jossa on, kuten Suomessa, neljä 

selvästi erottuvaa vuodenaikaa. Tämän takia 

korealaisessa keittiössä on perinteisesti käy-

tetty mahdollisimman paljon sesonkituotteita, 

erityisesti vihanneksia ja meren antimia, joita 

säilötään kuivaamalla tai hapattamalla myös 

talven varalle. Kuivaamalla säilöttäviä tuotteita 

ovat esimerkiksi pavut ja viljatuotteet sekä 

kuivatut kalat ja vihannekset. Jälkimmäiselle 

ryhmälle tyypillisiä tuotteita ovat hapatetut vi-

hannekset, kuten kimchi ja hapatetut merenelä-

vät. Korean maantieteellinen monimuotoisuus 

alankoineen ja vuoristoseutuineen mahdollisti 

jo varhaisessa vaiheessa maanviljelyn sekä 

metsästys- ja keräilykulttuurin sopuisan rin-

nakkaiselon. Koska niemimaa on lisäksi kolmen 

meren ympäröimä - Keltaisenmeren lännessä, 

Koreansalmen etelässä ja Itäisenmeren eli 

Donghaen idässä - meren antimet ovat runsaslu-

kuisia ja monimuotoisia.

Luonnonolosuhteet ovat kuitenkin vain eräs 

Korealainen
ruokakulttuuri ja
sen historia
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korealaisen ruokakulttuurin rikkauden lähde. 

Yhtä tärkeässä asemassa ovat kansalliset 

juhlat ja perinteet sekä paikalliset erikoisuudet. 

Näistä voidaan mainita uutenavuotena syötävä 

riisikakkukeitto (tteok guk, 떡국 [tok-kuk]) sekä 

sadonkorjuujuhlan aikana syötävät vihannes- 

ohukaiset ja riisimakeiset. 

 

Korean niemimaan ruokakulttuurin kehitys 

on tiiviissä yhteydessä maan historiaan. Arke-

ologisen aineiston pohjalta voidaan päätellä, 

että myöhäiskivikaudelta alkaneella ja aina 

pronssikaudelle asti jatkuneella ajanjaksolla 

Korean niemimaalla asui useita heimoja. 

Näiden heimojen asuinsijoilta on löydetty 

lukuisia käyttöesineitä, joita esiintyy myös sekä 

Mantshuriassa että Keski-Aasiassa. Tänä aikana 

Koreassa kehittyivät maanviljelystaito sekä 

karjankasvatus, jotka yhdessä metsästys- ja 

keräilykulttuurin kanssa loivat pohjan Korean 

ruokakulttuurin ominaispiirteille. Koreassa niin 

kutsutun kolmen valtakunnan (Koguryo, Baekje, 
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Korealaisten ruoka-aineiden

perinteiset

esii�misalueet



Silla) kaudesta lähtien ruokavalion perustaksi 

muodostui riisi, johon yhdistettiiin lisukkeita. 

Tuolta ajalta, noin 500-600 luvuilta, ovat pe-

räisin ensimmäiset historialliset todisteet vi-

hannesten hapatuksesta säilöntämenetelmänä 

ja erilaisten lisukkeiden käytöstä riisin ohella 

ruokapöydässä. Kolmen valtakunnan kautta 

seurasi yhdistyneen Silla-valtakunnan kausi 

(676-935 jKr.), jolloin buddhalaisuus nousi 

valtionuskonnon asemaan. Tällöin lihan käytön 

määrä ruoanlaitossa väheni, mutta tilalle tuli-

vat monimuotoiset kasvisruoat sekä teenjuonti. 

Yhdistyneen Silla-valtakunnan kautta seurasi 

Koryo-kausi (918-1392 jKr.), jolloin erityisesti 

ulkomaankauppasuhteet kehittyivät. Tämä 

puolestaan mahdollisti uusien,  ulkomailta 

tuotujen mausteiden käytön korealaisessa 

keittiössä. Koryo-kautta seurasi Joseon-kausi 

(1392-1910 jKr.), jota leimasi kungfutselaisuu-

den leviäminen Koreaan. Ruokakulttuuriin 

kungfutselaisuus heijastui muun muassa siinä, 

että kunnioitus vanhempiin ja esi-isiin oli läsnä 

niin jokapäiväisessä ruokapöydässä kuin juhla-

pyhinäkin.  
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Peruskastikkeet ja -tahnat ovat tärkeässä ase-

massa korealaisessa ruoassa. Korealaisen keit-

tiön keskeisiä piirteitä ovat runsas valkosipulin 

ja inkiväärin käyttö. Lisäksi soijakastikkeen, 

soijapaputahnan, chilitahnan, chilijauheen, 

sokerin ja seesamiöljyn harmoninen käyttö 

mausteena antavat korealaiselle keittiölle sen 

tunnusomaiset aromit. Jos vertaa korealaista 

keittiötä elokuvagenreen, niin mieleen tulisi 

pikemminkin jännityselokuva kuin romanttinen 

komedia: toinen toistaan vahvempien aromien 

esiinmarssi on makuaisteille kuin toimintaelo-

kuvan välke ja pauke valkokankaalla. 

 

Korealaisia mausteita käytetään joko ei-toi-

vottujen makujen taittamiseen tai päinvastoin 

raaka-aineiden omien toivottujen makujen esiin 

nostamiseen. Yhden tälläisen mausteryhmän 

muodostavat pavuista käymisprosessin kautta 

tehdyt tahnat ja kastikkeet: soijakastike, soija-

paputahna ja korealainen chilitahna.  

Kastiketahnakulttuuri -  
pavuista on moneksi 
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Kastiketahnan käytöstä korealaisessa ruoan-

laitossa löytyy arkeologisia viitteitä aina maan-

viljelykulttuurin alkuajoille asti. Paputahnan 

käyttö kehittyi sittemmin nykymuotoonsa, jossa 

korealaisen kastiketahnan pääraaka-aine on 

soijapapu. Hieman myöhemmältä ajalta, vuon-

na 1145 kirjoitetussa Samguksagi-kronikassa

(Kolmen valtakunnan historia) on jo maininta

paputahnan käytöstä. Kronikassa nimittäin 

kerrotaan kuningattaren myötäjäisistä vuodelta 

683 ja niihin sisältyy myös paputahna. 

Soijakastikkeen, soijapaputahnan ja chilitah-

nan keskeinen ainesosa on korealaisen keittiön 

tärkein raaka-aine: meju, 메주 [me-dzu]. Kyseessä 

on soijakakku, joka muistuttaa ulkomuodoltaan 

tiiliskiven muotoista ruisvuokaleipää, mutta se 

on tehty keitetyistä soijapavuista. Keittämisen 

jälkeen pavut pannaan muottiin, jossa alkaa 

käymisprosessi. Useamman päivän käytyään 

meju-soijakakku ripustetaan kuivumaan. Näin 

soijapavuista tehty kakku säilyy pitkiäkin 

aikoja ja sitä käytetään raaka-aineena muihin 

soijavalmisteisiin.
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1 Soijakastike 

Ganjang, 간장 [gan-dzang] 

Soijakastike tehdään upottamalla 

useampi meju-kakku suolaveteen, 

jolloin käymisprosessi alkaa 

uudestaan. Tällöin meju-kakusta 

irtoaa yhdisteitä suolaveteen, joka 

ajan myötä saa tumman värin ja 

soijakastikkeelle ominaiset aromit. 

Näiden yhdisteiden joukossa on 

mm. metioniinia, jolla tiedetään 

olevan terveydellisiä vaikutuksia.

2 Soijapaputahna

Doenjang, 된장 [döen-dzang]

Soijapaputahna tehdään fermen-

toituvista meju-kakuista, joista on 

poistettu soijakastikkeen neste. 

Soijapapu on ravitsemuksellisesti 

luonnostaan hyvä proteiinin lähde. 

Käymisprosessin myötä soijapavun 

luonnolliset ravintoarvot vain 

paranevat ja lisäksi käymispro-

sessi tuottaa terveyttä edistäviä 

tyydyttymättömiä rasvahappoja ja 

isoflavoneja. 
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3 Korealainen chilitahna 

Gochujang, 고추장 [go-chu-dzang]

 

Korealainen chilitahna valmistetaan perinteisesti jauhamalla soija-

pavuista tehtyä meju-kakkua ja lisäämällä siihen jauhettua tahmeaa 

riisiä, suolaa, mallasta sekä chilijauhetta antamaan tulisuutta. Tämän 

jälkeen ainekset sekoitetaan ja annetaan käymisprosessin alkaa. Chili-

tahnaa käytetään useissa korealaisissa ruoissa, joiden tuntomerkkinä 

on tulisuus. Chilitahna on tulista, mutta samalla hieman makeaa ja 

suolaista. Erityisen mausta tekee umami*, joka jää pyörimään suuhun 

sen jälkeen kun muut maut ovat jo poissa. Aasialaisessa keittiössä chi-

litahna on yksinomaan korealainen erikoisuus. Vaikka soijapaputahnaa 

ja soijakastiketta onkin käytetty Korean niemimaalla jo vuosituhansia, 

on chilitahna suhteellisen uusi, vain noin 250 vuotta vanha raaka-aine 

korealaisessa keittiössä. Tämä johtuu siitä, että chilihedelmä tuotiin 

Koreaan vasta Joseon-dynastian kaudella, ja nykykorealaiselle keittiölle 

tyypillinen tulisuus on siis varsin nuorta perua.

*Umami eli lihaisa on yksi ihmisen 

aistimista viidestä perusmausta 

makean, suolaisen, happaman ja 

karvaan ohella.
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Korealaisessa keittiössä 
käytettävien ainesten 
esikäsittely

kaali

seesaminsiemen

vehnäjauho

peruna

omena

päärynä

sipuli

kuivattu gim-merilevä

porkkana

pakastemerenelävä

kala

bataatti

sieni

 tofu

kurkku

pinaatti

valkosipuli

kesäkurpitsa

inkivääri

kananmuna

salaatinlehti

pehmeä jalotofu

broileri

paprika

chili

kuivattu 
merilevä

kiinankaali 

kevätsipuli
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*Alla olevia elintarvikkeita voi ostaa itämaisista 

ruokakaupoista.

puuroriisi

 kinkku

 seesamiöljy kalakastiketta

tteok-riisikakkua
tteok bokkia varten

tteok-riisikakkua 
tteok gukia varten

somyeon-nuudeli

chilijauhe 

ganjang- 
soijakastike

nuori kuk ganjang- 
soijakastike

doenjang-
soijapaputahna

gochujang-chilitahna 

porsaanliha

dangmyeon-
bataattinuudeli

tahmea riisijauho

danmuji-
retikkapikkelssi

eomuk-kalavalmiste

kuivattu 
myeolchi-pikkukala

naudanliha

kuivattu rakkolevä
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1 Leikata ohuiksi renkaiksi,

esimerkiksi chili ja kevätsipuli

2 Viipaloida puolikuun muotoon,

esimerkiksi kesäkurpitsa ja peruna.

Viipaloida viuhkan muotoon  

(30- 90 asteen sektori),

esimerkiksi porkkana ja vesimeloni.

3 Leikata ohuiksi tikuiksi,

esimerkiksi porkkana, kurkku ja 

purjo.

Hienontaa tosi pieneksi, murskata.

4 Leikata vinosti ohuiksi renkaiksi, 

esimerkiksi kevätsipuli, chili ja 

valkosipuli.

Ainesten leikkaaminen korealaisessa keittiössä
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1 Vihannesliemi

Keitä viisi siitakesientä ja neljä 

rakkolevälehteä 7 dl:ssa vettä noin 

10 minuutin ajan. Ota liemi talteen.

2 Kalaliemi

Laita kiehuvaan veteen kaksi 

rakkolevälehteä ja 20 kuivattua 

myeolchi-pikkukalaa. Keitä 20 mi-

nuuttia ja ota liemi talteen. 

Liemen valmistus 

3 Lihaliemi

Kaada kylmä vesi kattilaan ja lisää 

300 g naudanlihaa. Keitä kovalla 

lämmöllä kunnes vesi kiehuu. Keitä 

keskilämmöllä 30 minuuttia lisää. 

Lisää yksi kevätsipulin varsi tai 

puolikas purjo pilkottuna sekä kol-

me valkosipulin kynttä. Keitä vielä 

20 minuuttia. Ota liemi talteen.
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Sanasto

밥 
미 역국 
버 섯나물 
호 박나물
참 나물 
감 자조림 
된 장찌개 
순 두부찌개 
해물파전 
김 치전
삼 겹살 
잡 채 
불고기
닭 갈비 
김 밥 
떡 볶이 
김 치볶음밥
잔 치국수 
닭 백숙 
야채죽
김 치 
비 빔밥 
두 부전 
생 선전 
떡 국

Korean
kieliSuomennos

keitetty riisi

merileväkeitto

sienilisuke

kesäkurpitsalisuke

vuohenputkilisuke

soijakastikkeessa paistetut perunat 

soijapaputahnamuhennos

pehmeä tofumuhennos

mereneläväohukaiset

k imchi-o hukainen

grillattu possunkylki

paistetut bataattinuudelit

grillattu ja marinoitu naudanliha

grillatut kanasuikaleet 

merilevä-riisirullat

riisikakkuja gochujang-chilikastikkeessa

paistettua riisiä kimchin kanssa

nuudelikeitto

kirkas kanaliemi

unelmanpehmeä riisipuuro

k imchi  - jalostettu kiinankaali

riisi- ja kasvissekoitus 

paistetut tofuviipaleet 

paistetut kalaviipaleet

korealainen riisikakkukeitto

Virallinen romanisointi

bap 

miyeok guk

beoseot namul

hobak namul

cham namul

gamja jorim

doenjang jjigae

sundubu jjigae

haemul pajeon

kimchi jeon

samgyeopsal

japchae 

bulgogi

dak galbi

gimbap

tteok bokki

kimchi bokkeum bap

janchi guksu

dak baeksuk

yachae juk

kimchi

bibimbap

dubu jeon

saengseon jeon

tteok guk

Suomenkielen  
mukainen ääntämys

[bap]

[mi-jok-kuk] 

[bo-sot-na-mul]

[ho-bak-na-mul] 

[cham-na-mul]

[gam-dza-dzo-rim]

[döen-dzang-tzi-gee] 

[sun-du-bu-tzi-gee] 

[hee-mul-pha-dzon] 

[kim-chi-dzon] 

[sam-gjop-sal] 

[dzap-chee] 

[bul-go-gi] 

[dak-kal-bi] 

[gim-bap] 

[top-pok-ki] 

[kim-chi-bok-kum-bap]

[dzan-chi-guk-su] 

[dak-pek-suk] 

[jat-chee-dzuk]

[kim-chi] 

[bi-bim-bap]

[du-bu-dzon]

[seng-son-dzon] 

[tok-kuk]

Oheisessa sanastossa on koottu yhteen kirjassa esiintyvät korean 

kieliset ruokien ja ainesten nimet. Ensimmäisessä sarakkeessa on 

esitetty suomennos, toisessa sarakkeessa suomennosta vastaavan 

korean kielisen sanan virallinen romanisointi. Kolmannessa sarakkees-

sa sana hangeul-merkein kirjoitettuna. Oikeaoppista ääntämystä varten 

on suomalaiselle lukijalle esitetty suomen kielen mukainen ääntämys 

viimeisessä sarakkeessa. Lisätietoja voi etsiä netistä kirjoittamalla 

kyseinen sana sen virallisessa romanisointiasussa.

Keitetty riisi 
Bap, 밥 [bap] 

*Esimerkki
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Reseptejä
elämän
varrelle



Korean sana bap tarkoittaa sananmukaisesti 

perinteisellä tavalla pestyä ja keitettyä riisiä, 

ohraa tai muuta viljaa. Koreassa käytetään aina 

riisilajikkeita, joiden jyvät tarttuvat toisiinsa 

samalla tavalla kun suomalaisessa puuro-

riisissä, mutta yleensä sana bap tarkoittaa 

koko ateriaa. Näiden ensisijaisten merkitysten 

lisäksi sanalla bap on korean kielessä muitakin 

merkityksiä kuten ‘elämän lähde’ ja ‘äidinrak-

kaus’. Lisäksi sanalla bap on myös sosiaalinen 

ulottuvuus, sillä se tarkoittaa pöydän antimien 

jakamista yhdessä perheen tai ystävien kesken. 

Koreassa usein käytetty tervehdys kuuluukin: 

"Oletko syönyt bapia?" Tämä sanonta juontaa 

juurensa ajalta, jolloin jokapäiväinen ateria ei 

ollut Koreassa kaikille itsestäänselvyys. Sanon-

taa "Mennään syömään bapia joskus yhdessä!" 

kuulee usein käytettävän ystävien kesken kun 

tarkoituksena on ilmaista huolenpitoa, kiitolli-

suutta tai tapaamisen iloa.

Riisi - elämän lähde
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Mennäänk ö syömään  bapia?

Syömään  bapia!

Se tarkoittaa:   Mitä sinulle kuuluu?

Syömään  bapia!

Se tarkoittaa:   Haluan jakaa kanssasi lämpimän 

tunteen.

Syömään  bapia!

Se tarkoittaa:   Haluan viettää aikaa kanssasi.

Siispä:   Mennä än syömään lämmintä  bapia 

yhdessä joskus!

23



Kulhollinen riisiä on korealaisille 

perusaterian tärkein osa.  

Keitetty riisi 
Bap, 밥 [bap] 





Ainesten esikäsittely
1 Pese riisiä niin monta kertaa, että pesuvesi on kirkasta.

2 Anna riisin levätä vedessä noin 30 minuuttia ennen keittämistä. 

(Tämän vaiheen voi jättää väliin, mutta silloin keitinveden määrää pitää 

lisätä 2 desilitralla.)

Valmistusohjeet 
1 Laita esikäsitelty riisi kattilaan ja lisää vesi. Kiehauta kannen alla 

kovalla lämmöllä.

2 Kun vesi alkaa kiehua, sekoita riisiä kunnolla ettei se pala pohjaan ja 

keitä 10 min lisää miedolla lämmöllä.

3 Sammuta lämpö ja anna riisin höyrystyä kannen alla 10 min.

4 Sekoita lastalla ja asettele bap tarjoilukulhoon.

Ainekset
6 dl puuroriisiä

7 dl kylmää vettä

Vinkki
 Valkoiseen puuroriisiin voi lisätä 

tummaa riisiä, musta- tai puna-

papuja, ohrasuurimoita, herneitä, 

durraa tai hirssiä.

 Helpoin ja kätevin tapa on 

valmistaa bap riisinkeittimessä 

ohjeen mukaan.

4 annosta
     50 min (30+20 min)
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Korealainen ruokapöytä ilman lientä on kuin 

salaatti ilman kastiketta. Riisin ja lisukkeiden 

kanssa tarjottava liemi on jo muinaisista ajois-

ta ollut olennainen perusaines korealaisessa 

ruokapöydässä. Arkeologisen aineiston perus-

teella Korean niemimaalla on käytetty luusta 

veistettyjä lusikoita jo myöhäiskivikaudella 

ja myös pronssikaudelta on löydetty lukuisia 

pronssilusikoita. Tuohon aikaan Koreassa vil-

jeltiin lähinnä durraa ja hirssiä, jotka ovat vai-

keasti sulavia sellaisenaan. Tämän takia mui-

naiset korealaiset keittivät näitä viljalajikkeita 

pitkään runsaassa vedessä. Tällaisen vellin 

syömiseen tarvitaan kauhomiseen soveltuvaa 

välinettä, mikä selittää sen, että  arkeologisista 

kerrostumista on löytynyt runsaasti tuon ajan 

lusikoita.   

Koreassa on monia sanontoja, jotka kuvaavat 

läheistä suhdetta liemikulttuuriin: "Kyynelet 

valuvat alaspäin, mutta lusikka nousee ylös", 

mikä tarkoittaa, että vaikka elämä on kuinka 

vaikeaa, silti täytyy pitää huolta vatsasta. 

Kuumana kesäpäivänä korealaiset sekoittavat 

Liemikulttuuri
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usein kuumaa riisiä kuumaan liemeen, ja 

syödessään tätä tulikuumaa riisilientä toteavat 

hikoillessaan, että: "Kylläpä viilentää!"      

 

Liemiä voi jaotella sen mukaan mitä raaka-ai-

neita niissä käytetään: kalaa, lihaa tai vihan-

neksia. Toisaalta liemiä voi jaotella myös niissä 

käytettyjen perusmausteiden mukaan, jotka 

ovat soijakastike, soijapaputahna ja korealai-

nen chilitahna. 
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Merilevällä on perinteisesti tiedetty olevan paljon parantavia vaikutuk-

sia. Jo ammoisina aikoina vastasynnyttäneelle äidille tarjottiin merile-

väkeittoa, sillä sen uskottiin parantavan maidoneritystä ja edistävän 

lapsen kehitystä. Nykyään tiedetään merilevän sisältävän paljon jodia, 

joka on ihmiselle välttämätön kivennäisaine. Koreassa on nykyäänkin 

tapana tarjota merileväkeittoa syntymäpäiväsankarille. Kun eräälle 

suomalaiselle oli tarjottu ensimmäistä kertaa merileväkeittoa, hänestä 

tuntui, että hän oli juonut kokonaisen valtameren!    

Merileväkeitto 
Miyeok guk, 미역국 [Mi-jok-kuk]



Vinkki
 Kuivattu merilevä turpoaa 

liotettuna 15-kertaiseksi.

 Naudanlihan voi korvata kalalla 

tai kanalla.

Ainesten esikäsittely
1 Laita kuivattu merilevä veteen 30 minuutiksi. Huuhtele ja valuta vesi. 

Leikkaa 4 cm mittaiseksi.

2 Pyyhi veri pois lihasta ja leikkaa 2.5 x 2.5 x 0.2 cm paloiksi.

Valmistusohjeet
1 Laita kuumennettuun kattilaan seesamiöljyä, naudanliha ja marinadi-

kastike. Paista keskilämmöllä 2 minuuttia, lisää merilevä ja paista lisää 

3 minuuttia.

2 Lisää vettä ja keitä kovalla tulella kiehumispisteeseen saakka. Laske 

lämpöä ja keitä vielä 20 minuuttia. 

3 Mausta nuorella soijakastikkeella sekä suolalla ja keitä vielä 2 

minuuttia.

4 Halutessasi voit lisätä jauhettua mustapippuria.

Ainekset
20 g kuivattua miyeok-merilevää

100 g naudan potkaa

1 rkl seesamiöljyä

1 tl nuorta kuk ganjang-soijakasti-

ketta*

½ tl suolaa

13 dl vettä 

Lihamarinadin ainekset
½ tl nuorta soijakastiketta

½ tl murskattua valkosipulia

¼ tl jauhettua mustapippuria

*Nuori kuk ganjang-soijakastike 

eroaa tavallisesta eli vanhasta 

soijakastikkeesta siinä, että sen 

maku on suolaisempi ja väri 

kirkkaampi. Korealaiset käyttävät 

nuorta soijakastiketta lienten 

maustamiseen. Nuoren soijakas-

tikkeen sijaan voi käyttää tavallis-

ta soijakastiketta.

4 annosta
     1 tunti
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Banchan-lisukkeet ovat olennainen osa korealais-

ta ruokapöytää. Niiden on tarkoitus täydentää 

riisistä ja liemestä koostuvaa ateriaa. Korealai-

sille on tärkeää, että lisukkeissa säilyy raaka-ai-

neiden maun, värin ja tuoksun tuoreus. Toisin 

kuin riisi- ja liemikulhot, jotka ovat jokaisen 

ruokailijan henkilökohtaisia, lisukekulhot ovat 

aina koko pöydän yhteisiä. Lisukkeet asetellaan 

ruokapöydän keskelle pieniin astioihin, joista 

jokainen saa ottaa syömäpuikoilla haluamansa 

määrän. Ulkomaalaisille tunnetuin lisuke on 

tietenkin kimchi. Tässä kirjassa esiteltävistä 

ruuista melkein kaikki ovat lisukkeita riisiä, 

keittoja ja nuudeleita lukuun ottamatta. Tästä 

voi lukija päätellä kuinka tärkeässä roolissa 

lisukkeet ovat korealaisessa ruokapöydässä. 

Korealaiset lisukkeet
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Villiyrtti- ja 
vihanneslisukkeet

Villiyrtti- ja vihanneslisukkeet ovat Koreassa suosittuja etenkin 

maaseudulla, missä kasvaa paljon luonnonvaraisia kasveja. 

Erityisesti keväällä syödään paljon uusia tuoreita kasveja kevät-

väsymyksen kukistamiseksi. Suomalaisillekin tuttu rikkaruoho 

vuohenputki ja sananjalka ovat Koreassa yleisesti syötäviä 

vihanneksia, joita käytetään ruoanlaitossa. Vastaavia lisukkeita 

voi valmistaa myös muista viljellyistä vihanneksista. 

33



1 Pese ja kuivaa sienet.

2 Leikkaa sipuli pieniksi lohkoiksi.

3 Kuullota sipuli ruokaöljyssä ja lisää sienet, soijakastike, valkosipuli, 

kevätsipuli, suola, pippuri ja seesamiöljy kovalla lämmöllä.

4 Lopuksi ripottele seesaminsiemenet.

Ainekset 

Vuohenputkilisukkeeseen 
100 g vuohenputkea

1 rkl soijakastiketta 

½ tl suolaa

1 tl murskattua valkosipulia

1 tl hienonnettua kevätsipulia

1 tl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä

5 dl vettä 

Kesäkurpitsalisukkeeseen
1 kesäkurpitsa

½ sipulia

2 tl murskattua valkosipulia

2 rkl hienonnettua kevätsipulia

¼ tl suolaa

1 tl seesaminsimeniä

1 tl seesamiöljyä

2 tl ruokaöljyä

Sienilisukkeeseen
200 g kanttarelleja 

2 rkl soijakastiketta

½ sipulia

½ rkl murskattua valkosipulia

1 rkl hienonnettua kevätsipulia

¼ tl suolaa

⅛ tl jauhettua mustapippuria

1 tl seesaminsiemeniä

1 tl seesamiöljyä

2 rkl ruokaöljyä  

4 annosta
     15 min per lisuke (15 +15 +15)

1 Pese vuohenputket ja leikkaa 4 cm pituisiksi.

2 Ryöppää vuohenputket kiehuvassa vedessä, johon on lisätty ½ tl 

suolaa.

3 Valuta kuuma vesi ja huuhtele kylmällä vedellä. Purista pois ylimääräi-

nen vesi.

4 Sekoita vuohenputket kulhossa soijakastikkeen, valkosipulin, kevätsi-

pulin ja seesamiöljyn kanssa. Lisää hyppysellinen suolaa ja sekoita.

5 Lopuksi ripottele seesaminsiemenet.

Vuohenputkilisuke 
Cham namul 참나물  [cham-na-mul]

1 Leikkaa kesäkurpitsa puolikuun muotoisiksi viipaleiksi ja viipaloi 

sipuli. 

2 Kuullota valkosipuli ruokaöljyssä ja lisää kesäkurpitsaviipaleet.  

3 Lisää suola ja sipuli. Jatka paistamista.

4 Lisää kevätsipuli ja seesamiöljy ja paista vielä hetki. 

5 Lopuksi ripottele seesaminsiemenet.

Kesäkurpitsalisuke 
Hobak namul 호박나물  [ho-bak-na-mul]

Sienilisuke 
Beoseot namul 버섯나물 [po-sot-na-mul]
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Juureksista saa helposti suussa sulavia pieniä suo-

laisia makupaloja, jotka saavat riisin maistumaan 

entistä paremmalta. Suomessa paljon käytetystä 

perunastakin voi valmistaa korealaiseen tapaan 

riisin lisuketta.  

Soijakastikkeessa 
paistetut perunat 
Gamja jorim, 감자조림 [gam-dza-dzo-rim]



Ainesten esikäsittely
1 Kuori perunat, leikkaa 2 cm kuutioksi ja laita veteen.

2 Pese ja leikkaa sipuli, porkkana ja paprika sopivan kokoiseksi. 

Valmistusohjeet
1 Ota perunat pois vedestä ja kuivaa ne.

2 Paista perunoita miedolla lämmöllä ruokaöljyssä 3-4 minuuttia.

3 Lisää porkkana ja kastike.

4 Peitä kannella ja kypsennä.

5 Kun perunat ja porkkanat ovat kypsiä, lisää sipuli ja paprika. Jatka 

paistamista kunnes kastike sakenee.

6 Kun kaikki ainekset ovat kypsiä, lisää seesamiöljy, seesaminsiemenet 

ja halutessasi jauhettua mustapippuria.

Ainekset
500 g perunaa  

1 porkkana 

1 sipuli 

1 paprika

2 rkl ruokaöljyä

Kastikkeen ainekset
4 rkl soijakastiketta 

2 rkl sokeria 

1 rkl seesamiöljyä 

½ rkl murskattua valkosipulia  

¼ tl jauhettua mustapippuria

1 tl seesaminsiemeniä 

1 dl vettä

Vinkki
 Voi myös lisätä tummaa siirap-

pia antamaan väriä.  

4 annosta
     20 min
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Korealainen muhennos eli jjigae 찌개 [tzi-gee] 

on sakeudeltaan eurooppalaisen keiton ja 

muhennoksen väliltä. Oleellinen ero guk-lie-

men ja jjigae-muhennoksen välillä on, että 

edellinen jaetaan henkilökohtaisesti jokaiselle 

ruokailijalle, kun taas jälkimmäinen tarjoillaan 

yhteisestä isosta astiasta ruokapöydän keskel-

lä. Tämä seikka saattaa hämmentää euroop-

palaisia, jotka eivät ole tottuneet kauhomaan 

lientä yhteisestä astiasta. Kuitenkin aasialaisen 

filosofian näkökulmasta tässä ei ole mitään 

ihmeellistä. Koreassa on tapana korostaa yhtei-

söllisyyttä yksilöllisyyden kustannuksella, mikä 

heijastuu vahvasti myös ruokakulttuuriin.

Muhennos korealaiseen
tapaan
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Doenjang jjigae on perinteinen korealainen muhennos, 

jonka pääraaka-aineena on soijapaputahna eli 

doenjang. Lisäksi maun mukaan voi lisätä tofua, 

sieniä, naudanlihaa, chiliä, purjosipulia, perunaa ja 

kesäkurpitsaa. Doenjang jjigae on helppo valmistaa 

minkä ansiosta riisin kanssa tarjottuna se on erittäin 

suosittu korealainen arkiruoka. 

Soijapapu- 
tahnamuhennos
Doenjang jjigae, 된장찌개 [döen-dzang-tzi-gee] 
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Ainesten esikäsittelyv
1 Keitä 5 siitakesientä ja rakkolevät 7 dl:ssa vettä noin 10 minuutin ajan. 

Ota liemi talteen.  

2 Huuhtele 3 siitakesientä ja leikkaa neljään osaan.

3 Leikkaa kevätsipulit 2 cm pätkiin ja leikkaa kesäkurpitsat ja perunat 

keskikokoisiksi lohkoiksi. 

4 Leikkaa vihreä ja punainen chili vinoviipaleiksi. 

Valmistusohjeet
1 Lisää soijapaputahna liemeen.

2 Keitä kovalla lämmöllä 4 minuuttia ja lisää vihannekset. Keitä vielä 10 

minuuttia.

3 Lisää tofu ja keitä 2 minuuttia. Lopuksi lisää chili, kevätsipuli, valkosi-

puli ja keitä 1 minuutti.

4 Tarvittaessa voi lisätä chilijauhetta.

Ainekset 
7 dl vettä

4 lehteä kuivattua rakkolevää  

8 siitakesientä

4 rkl doenjang-soijapaputahnaa 

250 g tofua

2 perunaa

1 pieni kesäkurpitsa

1 sipuli

1 vihreä chili

1 punainen chili

1 tl hienonnettua kevätsipulia 

1 tl murskattua valkosipulia

1 tl korealaista chilijauhetta 

Vinkki
 Muhennokseen voi lisätä nau-

danlihan palasia tai mereneläviä.

 Sieni- ja merileväliemen sijaan 

voi käyttää riisin toista pesuvettä.

4 annosta
     40 min
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Pehmeä tofu eli jalotofu on koostumukseltaan 
pehmeämpää ja hauraampaa kuin tavallinen 
tofu. Tämän takia mausteista jalotofumuhen-
nosta pidetään hieman arkiruokaa parempana. 

Pehmeä tofumuhennos
Sundubu jjigae, 순두부찌개 [sun-du-bu-tzi-gee] 



Ainesten esikäsittely
1 Leikka jalotofu 4 x 4 x 2 cm kuutioiksi.

2 Pese pakastemerenelävät suolavedessä. Valuta vesi.

3 Sekoita kulhossa maustekastikkeen ainekset keskenään.

4 Leikka kevätsipuli ja chilit ohuiksi renkaiksi.

Valmistusohjeet
1 Kuumenna ruokaöljy keskilämmöllä. Lisää sekoitetut maustekastik-

keen ainekset.

2 Lisää keitinvesi ja kiehauta kovalla lämmöllä. Lisää jalotofun palaset 

ja keitä miedolla lämmöllä 5 minuuttia.

3 Lisää merenelävät ja kalakastike. Keitä 2 minuuttia.

4 Lisää kevätsipuli ja chilit. Keitä 2 minuuttia lisää.

5 Lopuksi keittoon voi lisätä kananmunan keltuaisen. 

Ainekset
Kaksi 300 g pakettia pehmeää 

jalotofua

200 g pakastemereneläviä 

3 dl suolavettä jossa suolaa on 

½ tl 

1 vihreä chili

1 punainen chili

1 kevätsipuli    

2 murskattua valkosipulinkynttä 

1 rkl kalakastiketta

3 dl vettä keittämiseen

1 rkl ruokaöljyä

1 kananmunan keltuainen

Maustekastikkeen ainekset
1 rkl nuorta soijakastiketta

½ tl suolaa

1 ½ rkl chilijauhetta

2 rkl hienonnettua kevätsipulia

2 rkl hienonnettua sipulia

1 rkl murskattua valkosipulia

1 ½ rkl seesamiöljyä 

4 annosta
     1 tunti

Vinkki
 Pakastemerenelävien sijasta 

voi käyttää sianlihaa tai tuoreita 

ostereita.

 Jotta jalotofun maku ja muoto 

säilyisivät sitä ei kannattaa 

keittää liian pitkään.
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Korealaiseen työkulttuuriin kuuluu olennaisena 

osana illastaa pitkän työpäivän päätteeksi 

yhdessä työporukan kanssa. Tähän tarkoi-

tukseen on luuton grillattu possunkylki tai 

naudanfileestä leikatut lihanpalat oivallinen 

valinta kyytipojaksi sojulle*. Liha grillataan aina 

ruokailijoiden edessä. Jotta olo ei kävisi liian 

raskaaksi, paistetut kylkipalat on tapana kääriä 

salaatinlehtiin ja syödä ne chilin ja valkosipulin 

kanssa.  

Korealaiseen illanviettoon kuuluu myös olennai-

sena osana ensimmäinen jatkopaikka, toinen 

jatkopaikka ja niin edelleen aamutunneille asti. 

Ensimmäinen jatkopaikka on yleensä karaoke 

tai baari, jossa tarjotaan oluen kyytipojaksi 

hedelmiä ja pientä naposteltavaa. Kun illan 

kuluessa nälkä yllättää taas, siirrytään katu-

kojuissa myytäviin ruoka-annoksiin. Näitä ovat 

esimerkiksi äyriäisillä tai kimchillä täytetyt 

ohukaiset.

Ruokailu yhdessä
työkavereiden kanssa

*Soju on suosittu alkoholijuoma 

Koreassa.
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Haemul pajeon on kullanvärinen ja rapeaksi öljyssä paistettu 
korealainen ohukainen, johon lisätään tavallisesti mereneläviä 
ja kevätsipulia. Korealaiset syövät mielellään haemul pajeonia sa-
desäällä, vähän niin kuin Suomessa lettuja. Niinpä Suomessakin 
voisi syyssateiden alkaessa herkutella haemul pajeonilla.

Mereneläväohukaiset
Haemul pajeon, 해물파전 [hee-mul-pha-dzon] 



Ainesten esikäsittely
1 Pese pakastemerenelävät suolavedessä. Valuta vesi.

2 Pese kevätsipulin varret ja leikkaa 20 cm pituisiksi pätkiksi.  

3 Leikkaa chilit vinosti ohuiksi renkaiksi.

4 Sekoita taikina. 

5 Sekoita dippikastikkeen ainekset pienessä astiassa

Valmistusohjeet - yhdelle ohukaiselle
1 Kuumenna öljy paistinpannulla ja kaada pannulle ⅛ taikinasta (noin 

0,3 dl). 

2 Asettele neljäsosa kevätsipulin varsista riviin taikinan päälle. Ripot-

tele neljäsosa merenelävistä ja chilistä kevätsipulin päälle. Kaada ⅛ 

taikinasta (noin 0,3 dl) kevätsipulin päälle. Vatkaa kananmuna ja kaada 

päälle.

3 Paista keskilämmöllä 5 minuuttia ja käännä ohukainen. Paista vielä 3 

minuuttia. 

4 Leikkaa ohukainen saksilla sopivan kokoisiksi paloiksi ja nauti dippi-

kastikkeen kanssa.

Ainekset 
200 g pakastemereneläviä 

3 dl suolavettä, jossa suolaa on ½ tl

200 g kevätsipulin vartta (noin 

yksi nippu )

1 vihreä chili 

1 punainen chili 

1 kananmuna

2 rkl ruokaöljyä

Juokseva taikina
1,5 dl vehnäjauhoa

2 dl vettä  

¼ tl suolaa

Dippikastike
2 rkl soijakastiketta

1 rkl omenaviinietikkaa

¼ tl korealaista chilijauhetta

4 annosta
     30 min
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Kimchi jeon ohukaisia voi syödä kaikissa olosuhteissa: ne 

käyvät alkupaloiksi, välipalaksi, alkoholin kanssa tai pääruoan 

lisukkeena. Valmistaminen on hyvin yksinkertaista. Veteen lisä-

tään jauhoja ja kimchiä. Sitten seos vain paistetaan. Jos haluaa 

vähän vaihtelua, voi kimchin lisäksi sekoittaa taikinaan possua 

tai kalmaria. Mitä ohuempi ohukainen sitä parempi maku. 

Kimchi-ohukainen
Kimchi jeon, 김치전 [kim-chi-dzon] 



Ainesten esikäsittely
1 Leikkaa kimchi kuvan mukaisesti 1 cm levyisiksi suikaleiksi. 

2 Kuori sipuli ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi kuvan mukaan.

3 Leikkaa chilit ohuiksi renkaiksi.

4 Valmista hapan soijakastike sekoittamalla ainekset keskenään.

Valmistusohjeet
1 Sekoita kulhossa jauhot, kimchi, suola ja sipuli sekä vesi. Veden ase-

masta voi käyttää myös kimchin omaa mehua.

2 Kaada kuumalle pannulle öljyä. Kaada noin kaksi kauhallista taikinaa. 

Ripottele päälle chilisuikaleet.

3 Paista noin kaksi minuuttia kummaltakin puolelta. 

4 Leikkaa kimchi jeon annospaloiksi ja nauti kastikkeen kanssa.

Ainekset
200 g kimchiä  

1 sipuli

1 vihreä chili

1 punainen chili

Taikinan ainekset
1,4 dl jauhoja

2 dl vettä 

¼ tl suolaa

Happaman soijakastikkeen 
ainekset
2 rkl soijakastiketta

1 rkl omenaviinietikkaa

¼ tl korealaista chilijauhetta

4 annosta
     30 min
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Grillattu 
possunkylki
Samgyeopsal, 삼겹살 [sam-gjop-sal] 

Työpäivän jälkeen mehevät ja 

rapeaksi paistetut possunkyljestä 

leikatut palat auttavat luomaan 

yhteishenkeä työporukassa.



Ainesten esikäsittely
1 Pese vihannekset kylmällä vedellä.

2 Leikkaa sipuli, kevätsipuli, porkkana ja kurkku sopivan kokoisiksi.

3 Leikkaa valkosipulinkynnet ohuiksi viipaleiksi ja leikkaa chili vinosti 

ohuiksi renkaiksi.

4 Sekoita soijapaputahna-dippikastikkeen ainekset keskenään. 

5 Laita suolaöljy-dippikastikkeen ainekset pieneen astiaan.

          

Valmistusohjeet
1 Grillaa porsaanlihaa kovalla lämmöllä molemmilta puolilta kunnes 

rasva alkaa tiristä. Laske lämpöä ja jatka grillaamista kunnes possun-

kylkiviipaleet ovat saaneet kauniin ruskean värin. 

2 Leikkaa liha saksilla sopivan kokoisiksi paloiksi.

3 Grillaa lihan kanssa sipulirenkaita, valkosipulia ja kevätsipulia.

4 Ota salaatinlehti vasempaan käteen ja laita sille pala porsaankylkeä, 

dippikastiketta ja vihanneksia. Kääri salaatti rullalle ja nauti.

5 Nauti dipattujen porkkana- ja kurkkutikkujen kanssa.

Ainekset 
1,2 kg luutonta porsaankylkeä 

viipaleiksi leikattuna 

600 g salaattia (noin 40 lehteä)

4 kevätsipulia

1 sipuli

1 porkkana

1 kurkku

4 valkosipulinkynttä 

1 vihreä chili

Soijapaputahna-dippikastik-
keen ainekset
5 rkl soijapaputahnaa

2 ½ rkl korealaista chilitahnaa 

1 rkl murskattua valkosipulia

1 rkl hienonnettua kevätsipulia 

1 rkl seesamiöljyä

1 rkl seesaminsiemeniä

3 rkl vettä

Suolaöljy-dippikastikkeen 
ainekset 

½ tl suolaa 

1 rkl seesamiöljyä

⅛ tl jauhettua mustapippuria

Vinkki
 Edellä mainittujen vihannesten 

lisäksi kylkipalojen kanssa voi 

paistaa myös sieniä tai kimchiä.

4 annosta
     30 min
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Juhla-ateria

Seuraavaksi esittelemme korealaisia ruokia, 

joita tarjoillaan kotona pidettävissä juhlissa 

tai kun kutsutaan vieraita kotiin vaikkapa 

tupaantuliaisiin. Ennen vanhaan Koreassa oli 

tapana tuoda tulitikkuja tai kynttilöitä uuteen 

taloon, sillä ne symboloivat valon tuomaa on-

nea. Nykyään tuodaan lahjaksi yhä useammin 

pyykinpesuainetta. Saippuakuplat kuvaavat 

korealaisten mielessä runsautta uuteen taloon. 
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Yhdestäkään korealaisesta juhlapöydästä ei puutu 

japchae-nuudeleita. Ruoka on suosittu, koska se sisältää 

vihanneksia, sieniä ja naudanlihaa, jotka on vokattu 

yhdessä bataattijauhoista tehtyjen nuudeleiden kanssa. 

Paistetut 
bataattinuudelit
Japchae, 잡채 [dzap-chee]



Ainesten esikäsittely
1 Pyyhi veri lihasta ja leikkaa 3 mm ohuiksi viipaleiksi poikkisyyhyn. 

Sekoita palat marinadikastikkeeseen.

2 Leikkaa porkkana ja paprika 5 cm pituisiksi tikuiksi. Leikkaa sipuli 

pieniksi lohkoiksi ja leikkaa sienet viipaleiksi.

3 Kiehauta 1 l vettä ja laita pinaatin lehdet kattilaan. Lisää ½ rkl suolaa 

ja keitä 10 sekuntia. Valuta kuuma vesi ja huuhdo pinaatin lehdet 

kylmällä vedellä. Sekoita pinaatti kastikkeen kanssa. 

4 Erota kananmunan valkuainen ja keltuainen ja paista erikseen. 

Leikkaa ohuiksi suikaleiksi.

5 Liota kylmässä vedessä korealaisia dangmyeon-bataattinuudeleita 20 

minuuttia.

Valmistusohjeet
1 Kuumenna ruokaöljy paistinpannulla ja paista marinoidut porsaanpa-

lat 5 minuuttia keskilämmöllä.

2 Paista sipuli ja sienet erikseen keskilämmöllä 2 minuuttia.

3 Paista porkkanoita ruokaöljyssä minuutti kovalla lämmöllä ja paista 

paprikoita 30 sekuntia kovalla lämmöllä.

4 Laita kattilaan 1 l vettä, 1 dl soijakastiketta ja 1 rkl ruokaöljyä ja 

kuumenna kunnes vesi alkaa kiehua. Laita liotetut nuudelit kattilaan ja 

keitä 5 minuuttia. Valuta vesi.

5 Kuumenna ruokaöljy paistinpannulla. Paista keitetyt nuudelit ja 

nuudelikastikkeen ainekset 5 minuuttia keskilämmöllä. 

6 Sekoita kaikki paistetut ainekset isossa kulhossa ja tarjoile.

Ainekset 
100 g korealaisia dangmyeon- 

bataattinuudeleita 

200 g possun sisäpaistia 

½ sipulia

3 siitakesientä 

½ porkkanaa

150 g tuoretta pinaattia

½ paprikaa 

1 kananmuna 

6 rkl ruokaöljyä

2 l vettä

1 dl soijakastiketta

Marinadikastikkeen ainekset
1 rkl soijakastiketta

½ rkl sokeria

2 tl hienonnettua kevätsipulia

1 tl murskattua valkosipulia

½ tl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä

⅛ tl jauhettua mustapippuria

Kastike pinaattia varten
½ rkl soijakastiketta

1 tl hienonnettua kevätsipulia

½ tl murskattua valkosipulia

1 rkl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä

Kastikkeen ainekset
nuudeleihin
1 rkl soijakastiketta

1 rkl sokeria

½ rkl seesaminsiemeniä

½ rkl seesamiöljyä

½ tl murskattua valkosipulia

⅛ tl jauhettua mustapippuria

4 annosta
     1 tunti
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Vinkki
 Porsaanlihan sijaan voi käyttää 

naudan sisäfilettä tai lihan voi 

jättää kokonaan pois.
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Eurooppalaisille tunnetuin korealainen ruo-
kalaji on ehdottomasti bulgogi, joka tehdään 
naudan ulko-tai sisäfileestä. Kyseessä on 
juhlaruoka, joka marinoidaan edellisenä iltana. 
Vieraiden saapuessa on mukava istua pöydän 
ääreen ja grillata bulgogia yhdessä. 

Grillattu ja  
marinoitu naudanliha
Bulgogi, 불고기 [bul-go-gi]



Ainesten esikäsittely
1 Pyyhi veri lihasta ja leikkaa 3 mm ohuiksi viipaleiksi poikkisyyhyn.

2 Leikkaa sipuli 5 mm ohuiksi viipaleiksi.

3 Sekoita kulhossa marinadikastikkeen ainekset keskenään. 

4 Pese salaatinlehdet.

Valmistusohjeet
1 Hiero marinadikastiketta lihaviipaleisiin ja laita odottamaan puoleksi 

tunniksi.

2 Paista kovalla lämmöllä marinoitua lihaa sipulin kanssa 3 minuuttia 

ja hämmennä lastalla. Paista vielä miedolla lämmöllä 3 minuuttia.

3 Nauti salaatinlehtien kanssa.

Ainekset 
500 g naudan ulkofilettä

1-2 sipulia

100 g (noin 20 kpl) salaatinlehtiä 

Marinadikastikkeen ainekset
5 rkl soijakastiketta

3 rkl sokeria 

4 rkl hienoksi survottua päärynää 

½ rkl hunajaa

2 rkl hienonnettua kevätsipulia

1 rkl murskattua valkosipulia

1 rkl seesaminsiemeniä

½ rkl jauhettua mustapippuria 

1 rkl seesamiöljyä

Vinkki
 Paistaessa voi sipulin lisäksi 

laittaa sieniä tai porkkanaa 

mukaan.

4 annosta
     1 tunti
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Bulgogia hieman halvempi anju, 안주 [an-dzu] 
eli alkoholin kanssa tarjottava kyytipoika on 
tulinen dak galbi, joka on erityisesti opiskeli-
joiden ja varusmiesten suosiossa. Alunperin 
Chuncheonin maakunnasta lähtöisin oleva 
resepti on levinnyt ympäri Koreaa.  

Grillatut 
kanasuikaleet 
Dak galbi, 닭갈비 [dak-kal-bi]
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Ainesten esikäsittely
1 Jos käytät kokonaisia broilerin rintafileitä, leikkaa 3 x 2 cm kokoisiksi 

suikaleiksi.

2 Sekoita keskenään lihamarinadin ainekset.

3 Laita kananliha isoon kulhoon ja sekoita siihen marinadikastike.

4 Peitä kulho tuorekelmulla ja laita 20 minuutiksi jääkaappiin.

5 Leikkaa bataatti, porkkana ja kaali 1 cm levyisiksi paloiksi. 

6 Leikkaa kevätsipulin varsi vinosuikaleiksi ja sipuli 1 cm paksuisiksi 

siivuiksi. 

Valmistusohjeet
1 Kuumenna paistinpannulla 3 rkl ruokaöljyä. Paista keskilämmöllä 

vihannekset ja lihasuikaleet hämmentäen huolellisesti noin 5-10 

minuuttia kunnes liha on kypsää.  

2 Lisää kevätsipuli ja seesamiöljy ja paista vielä hetki. 

3 Siirrä valmis dak galbi lautaselle ja sirottele koristeeksi seesaminsie-

meniä.

Ainekset 
800 g broilerin filesuikaletta tai 

rintafilettä

1 bataatti 

½ porkkanaa

2 kevätsipulin vartta

½ sipulia

¼ keräkaalia 

3 rkl ruokaöljyä

1 rkl seesamiöljyä

½ rkl seesaminsiemeniä 

Lihamarinadin ainekset
5 rkl korealaista chilitahnaa 

5 tl soijakastiketta 

2 rkl korealaista chilijauhetta 

2 rkl murskattua valkosipulia

2 rkl seesamiöljyä

2 rkl hienonnettua kevätsipulia

3 rkl hunajaa tai siirappia

4 annosta
     1 tunti

Vinkki
 Koreassa käytetään rintafile-

suikaleiden asemasta kanankoi-

vesta tehtyjä suikaleita. Tällöin 

kanankoivesta leikataan sopivan 

kokoisia suikaleita fileveitsellä. 

 Joukkkoon voi lisätä myös tteok 

bokki-riisikakkua.
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Arkielämä

Korealainen työelämä on kiireistä ja työpäivät 

ovat pitkiä. Työssä käyvillä ihmisillä ei ole 

aikaa kotiin tultuaan valmistaa isoja herkkuja. 

Onneksi korealaisesta keittiöstä löytyy myös 

helppoja ja nopeita reseptejä. Näitä ovat 

esimerkiksi gimbap, 김밥 [gim-bap], tteok bokki, 떡

볶이 [top-pok-ki] ja kimchi bokkeum bap, 김치볶음밥 

[kim-chi-bok-kum-bap]. Merkillistä kyllä ulkomailla 

pitkään asuneet korealaiset kaipaavat kaikista 

korealaisista ruuista eniten juuri näitä.
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Koreassa lasten suosikkieväs on ehdottomasti 

äidin aamulla laittama gimbap. Suomessakin 

voisi eväsretkelle tai koulun nyyttäreihin 

sipsien tai keksien sijaan kokeilla terveellisiä 

gimbap- rullia. Suosio on taattu. 

Merilevä-riisirullat
Gimbap, 김밥 [gim-bap]



Ainesten esikäsittely
1 Valmista riisi reseptin numero 1 mukaan.

2 Lisää riisiin suola ja seesamiöljy ja sekoita huolellisesti. Jäähdytä riisi 

huoneen lämpöiseksi. 

Valmistusohjeet
1 Leikkaa keittokinkku 20 cm pitkiksi 1 x 1 cm ohuiksi suikaleiksi. 

2 Leikkaa eomuk-kalavalmistelevystä pitkiä, 1 cm ohuita siivuja. Paista 

siivut soijakastikkeen kanssa (1 rkl) keskilämmöllä. 

3 Leikkaa retikkapikkelssi 20 cm pitkiksi 1 x 1 cm ohuiksi suikaleiksi. 

4 Leikkaa kurkku 20 cm pitkiksi 1 x 1 cm ohuiksi suikaleiksi. Sekoita 

kastikkeen ainekset keskenään ja liota kurkkusuikaleita kastikkeessa 

30 minuuttia. 

5 Leikkaa porkkana pitkiksi ohuiksi suikaleiksi ja paista öljyssä 3 

minuuttia. Lisää hyppysellinen suolaa. 

6 Paista munakas, johon on lisätty hyppysellinen suolaa. Leikkaa 

munakas 1 cm levyisiksi siivuiksi.

7 Levitä pöydälle Gimbapin rullaamiseen käytettävä bambumatto. Laita 

maton päälle yksi lehti kuivattua gim-merilevää. Levitä ohuelti riisiä 

merilevän päälle ¾ lehden pituudesta. 

8 Asettele riisin päälle yksi suikale kinkkua, kalavalmistetta, retikka- 

pikkelssiä, porkkanaa, etikkakurkkua ja munakasta. Kääri bambumaton 

avulla rullalle ja leikkaa 1,5 cm levyisiä paloja

Ainekset 
6 dl riisiä

7 dl vettä

4 lehteä kuivattua gim-merilevää  

160 g keittokinkkua

160 g  korealaista eomuk-kalaval-

mistetta 

90 g korealaista danmuji-retikka-

pikkelssiä 

1 kurkku 

1 porkkana

3 kananmunaa

Mausteet riisiä varten
1 rkl suolaa

2 rkl seesamiöljyä

Mausteet etikkakurkulle
1 rkl omenaviinietikkaa 

1 rkl sokeria 

1 rkl vettä 

⅛ tl suolaa

Vinkki
 Gimbap riisi ei saa olla liian 

vetistä, jotta levittäminen onnis-

tuu hyvin.

 Rullaaminen on helpompaa, jos 

riisiä ei laita liian paksulti. 

 Kinkun asemasta voi laittaa 

maun mukaan naudanlihasuika-

leita tai purkkitonnikalaa.  

 Voi myös lisätä majoneesia.

4 annosta
     1 tunti 30 min
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Löytyykö kotoa kimchiä, riisiä, öljyä ja paistinpan-

nu? Sitten voi hetkessä taikoa maittavan aterian 

sekoittamalla ainekset yhteen ja paistamalla 

öljyssä. Kimchi bokkeumbap on kiireisen vanhem-

man suosikki.

Paistettua riisiä
kimchin kanssa 
Kimchi bokkeum bap,
김치볶음밥 [kim-chi-bok-kum-bap]
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Ainesten esikäsittely
1 Keitä riisi reseptin 1 mukaan. 

2 Leikkaa kimchi 1 cm levyisiksi suikaleiksi.

3 Hienonna purjo ja sipuli. 

Valmistusohjeet
1 Kuumenna öljy paistinpannulla ja kuullota hienonnettu sipuli ja purjo. 

Lisää porsaan jauheliha ja paista kunnes liha on kypsää.

2 Lisää ensin soijakastike ja sitten kimchi.

3 Paista kunnes suurin osa nesteestä on haihtunut ja lisää keitetty riisi. 

Jatka paistamista samalla sekoittaen ainekset keskenään.

4 Siirrä kimchi bokkeum bap lautaselle. Aseta päälle paistettu muna.

Ainekset 
6 dl riisiä

200 g kimchiä 

150 g porsaan jauhelihaa

4 rkl ruokaöljyä

1 rkl soijakastiketta

1 purjo

½ sipulia

4 kananmunaa

Vinkki
 Porsaan jauhelihan sijaan voi 

laittaa pekonia, naudanlihaa tai 

tonnikalasäilykettä.

 Lisäämällä chilitahnaa saa kimchi 

bokkeumbapista tulisemman.

4 annosta
     30 min
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Koreassa voi kadulla löytää monenmoista pika-

ruokaa. Yksi suosituimmista on tulinen tteokbokki, 

jossa punainen chilikastike on pääroolissa. Tulisessa 

kastikkeessa muhineet riisikakut ja kalaletut 

koukuttavat jo ensimmäisen kokeilun jälkeen.   

Riisikakkuja 
gochujang-chilikastikkeessa
Tteok bokki, 떡볶이 [top-pok-ki]



Ainesten esikäsittely
1 Huuhtele tteok bokki-riisikakut vedessä.

2 Leikkaa eomuk-kalavalmiste, sipuli, kevätsipuli ja porkkana kuvan 

osoittamalla tavalla. 

3 Sekoita tulisen kastikkeen ainekset kulhossa keskenään.

Valmistusohjeet
1 Kaada vesi wokkipannulle ja lisää valkosipulit ja sekoitetut tulisen 

kastikkeen ainekset. Keitä kovalla lämmöllä. 

2 Lisää tteok bokki-riisikakut, eomuk-kalavalmisteet, sipuli ja porkkana. 

Keitä kunnes riisikakut ovat pehmeitä.

3 Laske lämpöä ja lisää kevätsipulin varret. 

Ainekset 
300 g tteok bokki-riisikakkua  

80 g korealaista eomuk-kalaval-

mistetta 

½ sipulia

½ porkkanaa

1 kevätsipulin varsi

½ tl murskattua valkosipulia  

1,5 dl vettä

Tulisen kastikkeen ainekset
1,5 dl korealaista chilijauhetta

1 dl korealaista gochujang-chilitah-

naa 

1,5 dl sokeria

0,5 dl soijakastiketta

Vinkki 
 Jos haluaa miedon version, voi 

chilitahnan ja chilijauheen sijaan 

käyttää soijakastiketta(1 dl).

4 annosta
     30 min
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Korealaisen perinteen mukaan nuudeliruoka 

symboloi pitkää ikää. Tämän takia nuudeliruo-

kia tarjotaan monissa juhlissa, kuten häissä 

ja esimerkiksi silloin kun ihminen täyttää 

60-vuotta. Häissä toivotetaan parille pitkää 

yhteistä taivalta tarjoamalla häävieraille nuu-

deleita eli janchi guksua. Janchi sana tarkoittaaa 

‘juhlaa’ koreaksi. Koreassa onkin olemassa kier-

toilmaus, jos haluaa kysyä koska häät pidetään, 

voi kysyä vain: - Koska tarjoatte nuudeleita? 

Voi myös sanoa: - Jos haluat elää pitkään, syö 

nuudeleita. Korealaiset nuudelit (guksu, 국수 [guk-

su]) tehdään vehnäjauhoista, tattarijauhoista 

tai perunajauhoista pusertamalla taikina 

nuudelikoneen läpi. Tämän jälkeen nuudelit 

voidaan keittää vedessä ja tarjota kalaliemessä 

tai lihaliemessä. Sitten vesi valutetaan pois ja 

nuudelit tarjotaan chilikastikkeen ja vihannes-

ten kanssa. 

Hääruoka - 
korealainen nuudelikeitto
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Korealaiset nuudelit
Janchi guksu, 잔치국수 [dzan-chi-guk-su]

Jos olet kyllästynyt spagettiin tai voimakkaasti maustettuihin etelä-aa-

sialaisiin nuudeleihin, voit kokeilla korealaista mietoa nuudelikeittoa. 

Kevyet nuudelit ja raikas liemi ovat virkistävä makuelämys.   



Ainesten esikäsittely
1 Laita kiehuvaan veteen rakkolevä ja kuivatut pikkukalat. Keitä 20 

minuuttia ja ota liemi talteen. Pikkukalat ja rakkolevän voi heittää pois.

2 Pese kesäkurpitsa ja paloittele 5 cm pituisiksi tikuiksi. Kuori porkkana 

ja paloittele 5 cm pituisiksi tikuiksi.  

3 Pese sienet ja kuori sipuli. Leikkaa viipaleiksi.

4 Erottele kananmunan keltuainen valkuaisesta. Paista keltuainen ja 

valkuainen erikseen ohueksi munakkaaksi. Leikkaa pitkiksi siivuiksi.

5 Sekoita kastikkeen ainekset keskenään kulhossa. 

Valmistusohjeet
1 Kuullota kesäkurpitsatikkuja öljyssä puoli minuuttia.

2 Kaada kattilaan 1 l vettä ja kiehauta. Lisää nuudelit kiehuvaan veteen 

ja keitä 3 minuuttia. 

3 Valuta keitinvesi pois ja huuhtele nuudelit kylmällä vedellä. Valuta 

kylmä vesi.

4 Lisää leikattu sipuli kalaliemeen ja kiehauta. 

5 Asettele nuudelit kulhoon ja kaada kalaliemi päälle. Laita koristeeksi 

kesäkurpitsa- ja porkkanatikut sekä siivutetut sienet ja munakas.

6 Kastiketta voi lisätä maun mukaan.

Ainekset 
400 g korealaista somyeon-nuu-

delia  

150 g kesäkurpitsaa 

½ sipulia

1 porkkana

4 siitakesientä

2 kananmunaa

1 rkl ruokaöljyä

Liemen ainekset 
20 kuivattuja myeolchi-pikkukaloja  

2 lehteä kuivattua tashima-rak-

kolevää  

2,5 l vettä

Kastikkeen ainekset
4 rkl soijakastiketta

1 tl murskattua valkosipulia

1 tl korealaista chilijauhetta

15 g hienonnettua kevätsipulia 

15 g hienonnettua punaista chiliä 

1 rkl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä

4 annosta
     1 tunti
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Koreassa on olemassa vanha sanonta, jonka mukaan vävy 

on anoppilassa kunniavieras, jota täytyy pitää hyvänä. Näin 

ollen vävyn tullessa vierailulle anoppi teurastaa parhaim-

man kanan ja keittää siitä kanakeittoa ginsengin ja yrttien 

kanssa. Itämaisessa lääketieteessä ginsengillä on tunne-

tusti miehistä kuntoa kohentava vaikutus, eikä ole vaikea 

päätellä, mikä on anopin taka-ajatus kanakeittoa tarjotessa. 

Koreassahan poikalapsen syntyminen perheeseen on äärim-

mäisen tärkeää.   

  

Miksi korealaiset syövät kesällä kuumaa keittoa? Korea-

laisen perinteisen lääketieteen mukaan kuumalla ilmalla 

hikoilu ja verenkierto vilkastuu, mikä aiheuttaa sisäelinten 

lämpötilan laskua. Tämän takia kuumalla ilmalla on ter-

veellistä syödä lämmintä ruokaa. Korealainen kanakeitto 

on oiva esimerkki reseptistä, jossa kaikki ainekset omaavat 

Yang-energiaa ja soveltuvat täten mitä parhaimmin syötä-

viksi kuumalla ilmalla. 

  

Parantava
korealainen kanakeitto
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Perinteinen kanakeitto (samgye tang, 삼계탕 [sam-gee-thang]) 

sisältää monia yrttejä ja juuria, joita on hankala löytää Suo-

mesta. Tämän takia annettu resepti on korealainen kirkas 

kanaliemi (dak baeksuk, 닭백숙 [dak-bek-suk]), johon ei tarvita 

eksoottisia yrttejä. Jos kuitenkin haluaa saada kuvan siitä 

miltä korealainen samgye tang maistuu, on palsternakka 

hyvä vaihtoehto ginsengille.

Kaksi ehdotusta milloin Suomessa voisi syödä korealaista 

kanakeittoa: 

 Kevättalvella kun päivät alkavat pidentyä ja kevätväsymys 

iskee, kannattaa perjantai-iltana laittaa jyväbroileri pataan 

yrttien kera ja odottaa, että kanakeitto valmistuu televisi-

ota katsellessa. Kun kanakeitto on valmis, voi sen nauttia 

soju-lasillisen kanssa. Vaikka ulkona sataisikin räntää, on 

korealaisen kanakeiton jälkeen olo paljon pirteämpi. 

Juhannusaattona voi laittaa sauna-makkaroiden sijaan 

kokonaisen kanan ja runsaasti valkosipulia pataan porise-

maan hiljaisella tulella. Saunomisen jälkeen korealainen 

kanakeitto voi olla ihanteellinen ilta-ateria.
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Jos väsyneenä syyspimeällä haluaa keittää 

itselleen maittavan ja energiapitoisen aterian 

vähällä vaivalla, on korealainen kirkas kanalie-

mi oiva ratkaisu. Tämä helppo keitto valmistuu 

keittämällä kanaa ja valkosipulia tunnin ajan 

vedessä.

Kirkas kanaliemi
Dak baeksuk, 닭백숙 [dak-pek-suk]



Vinkki
 Perinteinen korealainen 

samgye tang-keitto valmistetaan 

seuraavasti: täytä broileri 

pestyllä tahmealla riisillä ja 

laita mukaan yksi ginsengjuuri, 

kaksi valkosipulinkynttä ja kaksi 

jujuban hedelmää. Sido langalla 

tai puutikulla broilerin jalat ristiin 

niin, että sisältö ei pursua ulos.

 Voi myös lisätä perinteisiä 

kuivattuja korealaisia yrttejä, joita 

voi ostaa Korean-matkalta: kur-

jenherne (astragalus propinquus), 

karhunputki (angelica gigas), 

venäjänjuuri (eleutherococcus 

senticosus) ja seitsensormiaralia 

(kalopanax septemlobus).

Ainesten esikäsittely 
1 Puhdista ja pese huolellisesti broilerit kylmällä vedellä. Poista ylimää-

räinen rasva ja puolita broilerit.

2 Kuori ja pese valkosipuli, pese purjo ja leikkaa 10 cm pätkiksi. Pese 

sipuli ja leikkaa kuorineen lohkoiksi.

3 Viipaloi kevätsipuli. 

 

Keitto-ohjeet
1 Laita broilerit, valkosipuli, purjo ja sipuli kattilaan ja lisää vesi.

2 Sulje kansi ja keitä kunnes vesi alkaa kiehua. Laske lämpöä ja kuori 

rasvakerros pois ja keitä lisää noin 40 min.

3 Laita keitetyt broilerinpuolikkaat liemen kanssa kulhoihin ja ripottele 

hienonnettu kevätsipuli koristeeksi ennen tarjoilua.

4 Lisää suolaa ja pippuria maun mukaan.

Ainekset 
2 pientä 500~600 g painoista 

broileria

2,5 l vettä

10 valkosipulinkynttä

3 purjon valkoista osaa

1 sipuli

suolaa

pippuria

koristeluun kevätsipulia 

4 annosta
     1 tunti
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Sydäntalvella kun vastustuskyky on koetuksella ja flunssa 

iskemässä, korealainen pehmeä riisipuuro vihannesten kanssa 

on parasta lääkettä. Puuron pehmeä koostumus helpottaa 

kurkkukipua ja kevyet ainekset ovat helposti sulavia. Sen takia 

koreassa pehmeä riisipuuro on vauvan ensimmäinen kiinteä 

ruoka, jota voi antaa jo puolivuotiaalle.

Unelmanpehmeä 
riisipuuro
Yachae juk, 야채죽 [jat-chee-dzuk]
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Ainesten esikäsittely
1 Pese riisiä niin monta kertaa, että pesuvesi on kirkasta ja anna riisin 

levätä vedessä noin tunti ennen keittämistä.

2 Hienonna sipuli, sieni, porkkana ja kesäkurpitsa.

3 Sekoita keskenään soijakastike, seesamiöljy ja seesaminsiemenet 

valmiiksi kastikkeeksi.

Valmistusohjeet
1 Kuullota hienonnettu sipuli seesamiöljyssä. Lisää siitakesieni, porkka-

na sekä kesäkurpitsa ja jatka kuullottamista.

2 Kun kasvikset ovat kypsiä, lisää valutettu riisi ja jatka kuullottamista.

3 Kuullota riisiä kunnes siitä tulee läpinäkyvää. Lisää 2 l vettä ja keitä 

keskilämmöllä 20 minuuttia.

4 Sekoita lastalla, ettei riisi pala pohjaan.

5 Kun vesi alkaa kiehua, laske lämpöä ja keitä kunnes riisi on tarpeeksi 

pehmeää, noin 10-15 minuuttia.

6 Mausta kastikkeella tarpeen mukaan.

Ainekset 
4 dl puuroriisiä 

2 l vettä

2 siitakesientä

1 sipuli

1 porkkana

½ kesäkurpitsaa

Soijakastikkeen ainekset
4 rkl soijakastiketta 

1 rkl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä

4 annosta
     1 tunti 40 min (60+40) 

81



Kimchi on lisukkeiden kuningas korealaisessa 

pöydässä. Erilaisia kimchin lajeja on yli 200, 

mikä on osoitus korealaisten rakkaudesta 

kimchiä kohtaan. Tätä lisuketta tarjotaan jo-

kaisen ruokailun yhteydessä: aamiaisella, lou-

naalla ja illallisella. Nykypäivänä Koreassa on 

kehitetty jopa erityinen jääkaappi kimchin säily-

tykseen, vähän samaan tapaan kuin Euroopassa 

on kehitetty viileäkaappeja viinin säilytykseen. 

Nykyään on mahdollista kasvattaa vihanneksia 

keskitalvella ja säilyttää niitä jääkaapissa. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että vielä 50 vuotta 

sitten näin ei ollut asian laita. Kuivaaminen ja 

hapattaminen ovat hyvin vanhoja vihannesten 

säilöntätapoja, jotka takasivat kautta aikojen 

korealaisten vitamiinin saannin myös talvisin. 

Vaikka vihanneksia kuivatessa tai suolatessa 

alkuperäinen maku ja ravintoarvot useimmiten  

häviävät, niin ei kuitenkaan ole kimchin laita. 

Kiinankaalia hapattaessa sen ravintoarvot ja 

maku vain paranevat. Vaikka kimchiä voidaan 

Kimjang - valmistautuminen 
talven tuloon
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tehdä eri vihanneksista kuten kurkusta, retikas-

ta tai purjosipulista, ylivoimaisesti suosituin 

kimchin raaka-aine on kiinankaali. Riippuen 

käymisprosessin edistymisestä voidaan kimchi 

jakaa kolmeen eri lajiin: vastavalmistunut 

kimchi, nuori kimchi ja ikääntynyt kimchi. Vasta-

valmistunutta kimchiä syödään salaatin tapaan 

kesäisin ja syksyisin kiinankaalin sadonkorjuun 

aikaan. Kuukauden vanhaa kimchiä syödään 

lisukkeena riisin kanssa ja sitä vanhempaa 

kimchiä voidaan käyttää esimerkiksi kimchi 

jjigae-keitossa tai kimchi jeon-ohukaisissa. 

Koska vanha kimchi on hyvin hapanta, sitä käy-

tetäänkin pääasiallisesti ruoan valmistuksessa, 

vaikkei mikään estä syömästä sitä sellaisenaan. 

Ennen jääkaappien ilmestymistä korealaisiin 

kotitalouksiin kimchiä säilöttiin talven aikana 

isoissa saviastioissa, jotka kaivettiin maahan. 

Kimchiä tarjotaan aina, niin arki- kuin juhlapöy-

dässäkin. 
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Kimjang tapahtuma on Koreassa marraskuussa 

vietettävä kimchin valmistustalkoot. Perintei-

sesti kylänväki kokoontuu tekemään yhdessä 

kimchiä suuret määrät, jonka jälkeen vasta 

valmistettua kimchiä jaetaan myös niille, jotka 

eivät pääse osallistumaan talkoisiin. 

Kimjang-talkoot on vuonna 2013 kirjattu viralli-

sesti Unescon maailman aineettoman kulttuuri-

perinnön listalle. 

Kimchin tekotalkoot eli kimjang 김장 [kim-dzang]

Kimchi parantaa ruokahalua, 

koska sen happamuus edistää ma-

halaukun ruoansulatusentsyymien 

tuotantoa. 

Kimchi on hyväksi painonhal-

linnassa, koska siinä on vähän 

kaloreita ja kimchin sisältämä 

kapsaisiini polttaa rasvoja.

Kimchi laskee kolesterolia ja vä-

hentää veritulpan riskiä. 

Kimchi ehkäisee ummetusta ja 

paksusuolen syöpää, koska siinä on 

runsaasti kuituja ja maitohappoja. 

Kimchi sisältää antioksidantteja, 

hidastaa ikääntymistä ja ihon 

vanhenemista, koska kimchin sisäl-

tämät mausteet steriloivat epäsuo-

tuisia bakteerikantoja ja sisältävät 

paljon vitamiineja.

Kimchin hyvät puolet  
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Kimchi on elintärkeä jokaiselle korealaiselle. 

Kimchille on Soulissa omistettu jopa oma 

museo. Korealaiset ovat ylpeitä kimchistään ja 

ulkomaalaisille onkin järjestetty monenlaisia 

kimchin-teon kursseja. Suomessakin voi nyt 

kokeilla kimchin tekoa alla olevaa reseptiä nou-

dattaen. Kimchi on erittäin kätevä ruoka-aine: sitä 

valmistetaan kerralla paljon ja se säilyy pitkään. 

Sitä voi syödä sellaisenaan tai käyttää raaka-ainee-

na useassa korealaisessa reseptissä.

Kimchi -
jalostettu kiinankaali
Kimchi, 김치 [kim-chi]



Kiinankaalin esikäsittely
1 Leikkaa kiinankaalikerä puoliksi ja pilko 4 cm levyisiksi suikaleiksi.

2 Huuhtele leikatut kiinankaalit vedellä. 

3 Sekoita 4,5 l veteen 4,5 dl suolaa. Laita kiinankaali isoon astiaan ja 

kaada suolavesi päälle. Jätä seisomaan 2 tunniksi huoneenlämpöön. 

Sekoita tunnin välein kiinankaalin palasia, jotta suolaus tapahtuisi 

tasaisesti.

4 Huuhtele suolatut kiinankaalit kolme kertaa vedellä ja valuta vesi 

pois. Lopuksi purista ylimääräinen vesi.

Muiden ainesten esikäsittely
1 Pese sipuli ja kevätsipuli. Pienennä tehosekoittimeen sopiviksi 

paloiksi.

2 Pese chilit ja poista varret. 

3 Pese omena ja päärynä. Leikkaa puoliksi ja poista siemenkota.  

4 Pese ja kuori porkkana. Suikaloi 4 cm pituisiksi ohuiksi tikuiksi.

5 Pese kevätsipulit ja suikaloi 4 cm pituisiksi ohuiksi tikuiksi.

Kimchin kastikkeen ainekset
1 Sekoita tahmea riisijauho kylmään veteen huolellisesti, ettei tule 

paakkuja. Lämmitä heikolla lämmöllä sekoittaen samalla, ettei seos 

pala pohjaan. Jatka keittämistä kunnes seos on sakeaa. Jäähdytä 

suurus.

2 Laita tehosekoittimeen valkosipuli, inkivääri, sipuli, kevätsipuli, chili, 

omena ja päärynä. Hienonna.

3 Sekoita isossa kulhossa riisijauhosuurus, vihannes- ja hedelmämurs-

ka, korealainen kalakastike, suola, sokeri ja chilijauhe.

Kimchin valmistus
1 Sekoita kimchi-kastikkeeseen porkkana- ja purjosuikaleet.

2 Sekoita esikäsiteltyyn kiinankaaliin kimchi-kastike.

3 Painele kimchi huolellisesti isoon kannelliseen rasiaan niin, ettei väliin 

jää ilmaa. Jätä kahden sormen levyinen ilmatila, sillä kimchi turpoaa 

käymisprosessin aikana.

Kimchin käymisprosessi ja säilytys
1 Anna kimchin käydä 1-2 päivää huoneenlämmössä ja siirrä sitten 

jääkaappiin. 

2 Paras säilytyslämpötila kimchille on 4-5ºC. 

Ainekset 
3 kg kiinankaalia

4,5 l vettä

4,5 dl karkeaa merisuolaa

Chilikastikkeen ainekset
1 rkl tahmeaa chapssal garu-riisi-

jauhoa  

2 dl vettä

2 dl korealaista chilijauhetta

4 rkl korealaista myeolchi 

aekjeot-kalakastiketta 

2 rkl suolaa 

2 rkl sokeria

1 valkosipuli (2 rkl valkosipuli-

murskaa)

20 g inkivääriä (2 tl inkivääri-

murskaa)

1 sipuli

1 kevätsipulin varsi

2 punaista chiliä

½ omenaa

½ päärynää

Vihanneksia chilikastikkee-
seen
1 porkkana

2 kevätsipulin vartta

4 annosta
     3 tuntia (2+1 tuntia)
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Vinkki
 Tahmean riisijauhon sijasta voi käyttää suurusta 

valmistettaessa vehnäjauhoja.

 Omenan ja päärynän sijasta voi käyttää banaania 

tai kiiviä.

 Korealaisen kalakastikkeen sijaan voi käyttää mui-

ta aasialaisia kalakastikkeita. Vegaanivaihtoehdossa 

kalakastikkeen voi korvata 1 desilitralla sieni- ja 

rakkolevälientä (katso mallia reseptistä 5).

 Koreassa käytetään kalakastikkeen asemasta 

pieniä katkarapuja tai ostereita.  

 Porkkanasuikaleiden asemasta voi käyttää retik-

kasuikaleita. Purjosuikaleet voi jättää pois.
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Bibimbapin suosiosta länsimaissa kertoo jo se, 

että monilla Aasian lennoilla sitä tarjotaan 

yhtenä ateriavaihtoehtona. Syy tähän suosioon 

piilee ainesosien oikein valituissa suhteissa: 

ravitsemusasiantuntijat ovat huomanneet, että 

paras eläinkunnan tuotteiden suhde kasviksiin 

on yhden suhde neljään. Tämä onkin juuri 

bibimbapissa käytettyjen lihatuotteiden suhde 

kasviksiin. Kuitenkaan bibimbap ei olisi mitään 

ilman korealaista chilitahnaa. Se onkin olennai-

nen osa ruoka-annosta ja siinä piilee bibimbapin 

maun salaisuus. 

  

Toisaalta bibimbapissa on olennaista myös se, 

että vaikka ainekset sekoitetaan keskenään, 

jokaisen ainesosan oma maku säilyy kokonai-

suudessa. Oman ulottuvuutensa kokonaisuu-

teen tuo tietenkin edellä mainittu korealainen 

chilitahna, gochujang. 

Värikäs kukkariisi
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Miksi sitten bibimbapin ainekset, jotka on kau-

niisti aseteltu riisin päälle, pitää sekoittaa en-

nen syömistä? Osaltaan tähän tapaan vaikuttaa 

Koreassa vahvasti läsnä oleva zen-estetiikka, 

joka korostaa järjestyksen ja epäjärjestyksen 

kiertoa. Toisaalta sekoittamisen voi myös nähdä 

vapaana taiteellisena luomistyönä, jossa ei 

ainoastaan kokki vaan myös annoksen syöjä 

osallistuu kokonaisvaltaiseen taideteokseen.  
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Vielä kymmenen vuotta sitten Suomessa ei ollut yhtään korealaista 

ravintolaa. Nykyään niitä on useita ja bibimbap on kaikkien ruokalistoilla. 

Kyseessä on varsin yksinkertainen ruokalaji, kun vain jaksaa pilkkoa 

pieneksi kasvikset ja asetella ne kauniisti. Myös jotkin kiinalaiset ja 

japanilaiset ravintolat tarjoavat bibimbapia.

Riisi- ja kasvissekoitus
Bibimbap, 비빔밥 [bi-bim-bap]



Ainesten esikäsittely
1 Valmista riisi reseptin numero 1 mukaan. 

2 Kuivaa naudanpaisti ja leikkaa liha 6 x 0,3 x 0,3 cm kokoisiksi suika-

leiksi. Sekoita palat marinadikastikkeeseen.

3 Leikkaa kesäkurpitsa 3 mm paksuiksi puolikuun muotoisiksi viipa-

leiksi.

4 Leikkaa siitakesienet 3 mm paksuiksi viipaleiksi.

5 Leikkaa porkkana 5 cm pituisiksi tikuiksi. 

6 Kiehauta pinaatit 30 sekunnin ajan suolavedessä ja huuhtele kylmällä 

vedellä. 

Valmistusohjeet
1 Paista lihasuikaleita keskilämmöllä 3 minuuttia.

2 Kuumenna öljy paistinpannulla ja kuullota kesäkurpitsaviipaleet. 

Lisää hyppysellinen suolaa.  

3 Kuullota siitakesienet ja porkkanat samalla tavalla.

4 Sekoita pinaatin lehtiä varten tarkoitetun kastikkeen ainekset.

5 Laita ruokakulhon pohjalle reilu kauhallinen riisiä.

6 Paista kananmuna rikkomatta keltuaista ja laita riisin päälle.

7 Asettele lihasuikaleet, kesäkurpitsa ja sieniviipaleet sekä porkka-

nasuikaleet ja pinaatinlehdet kauniisti munakkaan ympärille.

8 Maun mukaan voi lisätä tulista bibimbap-kastiketta. 

Ainekset 
6 dl riisiä 

120 g naudan sisäpaistia

6 siitakesientä

1 kesäkurpitsa

1 porkkana

1 rkl suolaa

200 g tuoretta pinaattia 

4 kananmunaa

Marinadikastikkeen ainekset
1 rkl soijakastiketta 

½ rkl sokeria

2 tl hienonnettua kevätsipulia 

1 tl murskattua valkosipulia

½ tl puristettua inkiväärin mehua

1 tl seesaminsiemeniä 

1 tl seesamiöljyä

⅛ tl jauhettua mustapippuria

Kastike pinaattia varten
½ rkl soijakastiketta

1 tl hienonnettua kevätsipulia 

½ tl murskattua valkosipulia 

1 rkl seesamiöljyä

1 tl seesaminsiemeniä 

Tulinen kastike bibimbapiin
5 rkl korealaista chilitahnaa 

1 rkl vettä

½ rkl hunajaa 

1 ½ rkl seesamiöljyä

1 rkl seesaminsiemeniä 

4 annosta
     1 tuntia 30 min

Vinkki
 Sekoita bibimbapin ainekset 

huolellisesti ennen syömistä.
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Koreassa muistellaan esi-isiä perinteisesti 

kuolinpäivän vuosipäivänä, sekä uutenavuotena 

ja sadonkorjuujuhlan aikaan. Perinne on hyvin 

vanha ja se ulottuu ajalle, jolloin shamanismi 

oli Koreassa ainoa uskonto. Tuolloin ihmiset 

uhrasivat esi-isien henkien lisäksi myös 

luonnossa esiintyville hengille. Koska esi-isien 

muistotilaisuudessa on tarkoitus uhrata ruo-

kaa, sitä on valmistettava paljon ja monenlais-

ta: riisiä, keittoa, paistettuja kala- ja lihapaloja, 

lisukkeita, riisikakkua, hedelmiä ja alkoholijuo-

mia. Uskomusten mukaan runsas uhraaminen 

esi-isille takasi hyvän onnen eläville. Kuitenkin 

nykyään muistelutilaisuuksissa keskitytään 

ensisijaisesti vainajien muistelemiseen.    

Tässä reseptikirjassa esittelemme paistettujen 

tofu-ja kalapalojen reseptit. Muistotilaisuuk-

sissa tarjotuista ruokalajeista nämä kaksi ovat 

sellaisia, joita korealaiset mielellään syövät 

myös arkisin. 

Esi-isien muistotilaisuus
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Suomalaisista marketeista löytää nykyään monen-

laista tofua. Paistettuja tofuviipaleita helpompaa 

välipalaa tai lisuketta on vaikea löytää.

Paistettujen kalaviipaleiden tuoksu kertoo juhlan 

lähestyvän. Niitä on tapana syödä uutena vuotena, 

sadonkorjuujuhlan aikaan sekä muistotilaisuuksis-

sa. Tällöin korealaiset matkustavat kotiseudulleen, ja 

maut ja tuoksut tuovat mieleen lapsuuden.

Paistetut kalaviipaleet
Saengseon jeon, 생선전 [seng-son-dzon]

Paistetut tofuviipaleet
Dubu jeon, 두부전 [du-bu-dzon]
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Ainekset 
Kaksi 250 g pakettia tofua

400 g kuhafilettä

8 rkl vehnäjauhoja 

2 kananmunaa

1 tl suolaa

½ tl jauhettua mustapippuria 

8 rkl ruokaöljyä

Dippikastikkeen ainekset
4 rkl soijakastiketta

½ tl hienonnettua kevätsipulia 

koristeeksi 

½ tl hienonnettua punaista chiliä 

koristeeksi

4 annosta
     30 min

Ainesten esikäsittely
1 Leikkaa tofu 1 cm paksuisiksi viipaleiksi ja kuhafileet 5 cm levyisiksi 

viipaleiksi.

2 Kuivaa tofu- ja fileepalat talouspaperilla.

3 Lisää suolaa tofupalojen päälle. Lisää suolaa ja pippuria kuhapalojen 

päälle.

4 Vatkaa kananmunat.

Valmistusohjeet
1 Kuumenna paistinpannu ja lisää 2 rkl ruokaöljyä.

2 Paista tofua kunnes väri muuttuu kelta-ruskeaksi.

3 Pyöritä kuhapaloja vehnäjauhoissa ja kasta sitten kananmunassa.

4 Lisää 2 rkl ruokaöljyä paistinpannulle ja paista kuorrutetut kuhapalat. 

5 Nauti dippikastikkeen kanssa.
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Koreassa uusivuosi  Seollal lasketaan kuun kierron mukaan 

ja se on tärkeä juhla, jossa vainajien muistamisella on 

keskeinen sija. Muista muistotilaisuuksista poiketen tässä 

juhlassa riisin sijaan uhrataan vainajille  tteok guk-keittoa. 

Vaikka uusivuosi aloitetaan vainajien muistamisella, siinä 

korostuu myös perheen yhdessäolo ja uuden elämän alku. 

Kun vainajat ovat saaneet osuutensa  tteok gukista, on per-

heenjäsenten vuoro. Yhteisen aterian jälkeen suoritetaan 

elossa olevien vanhempien kunnioittamisrituaali, jossa 

lapset polvistuvat vanhempien edessä ja toivottavat näille 

terveyttä ja pitkää ikää.

Valkoisia riisikakkuja sisältävän keiton syöminen symboloi 

uuden elämän alkua. Koreassa ihminen täyttää yhden 

lisävuoden vasta kun hän on syönyt  tteok gukia uutenavuo-

tena. Näin ollen uutenavuotena vietetään myös kaikkien 

korealaisten yhteistä syntymäpäivää. Perimätiedon mukaan 

valkoiset riisikakkupötköt, joista leikataan viipaleita  tteok-

guk keittoon symboloivat pitkää ikää, puhtautta ja uudesti-

syntymistä.

Uudenvuodenpäivä
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Kuten monissa muissa kulttuureissa myös korealaisessa 

kulttuurissa valkoinen väri edustaa puhtautta. Muinaisista 

ajoista aina 1900  luvulle saakka korealaiset perinteiset 

puvut tehtiin valkeasta pellavasta, niin miehille kuin naisil-

le, sekä ylimystölle että rahvaalle. Senpä takia korealaiset 

käyttävät mieluusti itsestään nimitystä  baekuiminjok 백의민족 

[be-gi-min-dzok] mikä tarkoittaa ‘valkoisen vaatteen kansaa’. 

Koreaan ensimmäisinä tulleet eurooppalaiset kuvailivatkin 

korealaista torinäkymää ‘valkoiseksi puuvillapelloksi’. Tämä 

entisajan uskomus valkoisen värin olemuksesta on säilynyt 

nykypäivään asti korealaisessa tapakulttuurissa. Siitä 

esimerkkinä vastasyntynyt vauva puetaan valkoisiin vaattei-

siin. Myös vainaja kääritään valkoiseen käärinliinaan, sillä 

korealainen yhdistää valkoisen värin sekä taivaaseen että 

maahan. Tällainen kuolemattomuuden käsite, joka liitetään 

korealaisessa tapakulttuurissa valkoiseen väriin, on läsnä 

kaikissa arjen ulottuvuuksissa, niin ruuassa kuin vaatetuk-

sessa.  
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Uusi vuosi tuo mukanaan uudet tavat, ja mikä olisi 

parempi tapa aloittaa vuosi kuin keittämällä annos 

riisikakkukeittoa. Sitä syödessä aaton pikkutunneille 

venynyt juhlinta ja juhlaväsymys unohtuvat ja uusi 

vuosi alkaa onnellisesti.

Riisikakkukeitto
Tteok guk, 떡국 [tok-kuk]



Ainesten esikäsittely
1 Pese liha kylmässä vedessä ja pyyhi kuivaksi talouspaperilla. Pese 

kevätsipuli tai purjo ja leikkaa 10 cm pätkiksi. Kuori ja pese valkosipuli. 

Sekoita marinadikastikkeen ainekset pienessä kulhossa.

2 Kaada kylmä vesi kattilaan ja lisää naudanliha. Keitä kovalla lämmöllä 

kunnes vesi kiehuu. Keitä keskilämmöllä 30 minuuttia lisää. Lisää 

kevätsipuli tai purjo sekä valkosipuli. Keitä vielä 20 minuuttia. Ota liemi 

talteen ja heitä vihannekset pois. Nyhdä lihasta ohuita 5 cm pitkiä 

paloja. Sekoita lihanpalat marinadikastikkeeseen. Noin 1,5 l talteen 

otetusta liemestä käytetään riisikakkukeiton liemenä.

3 Leikkaa kevätsipuli ohuiksi vinoviipaleiksi koristelua varten.

4 Erota kananmunan valkuainen keltuaisesta. Paista valkuainen ja 

leikkaa vinoneliöiksi. Paista keltuainen ja leikkaa vinoneliöiksi.

Valmistusohjeet
1 Kiehauta valmistettu lihaliemi ja lisää leikatut riisikakut. Keitä kovalla 

lämmöllä 3 minuuttia kunnes riisikakut ovat pehmeitä.

2 Lisää soijakastike, suola ja kevätsipuli. Keitä 2 minuuttia.

3 Kaada kauhalla sopiva määrä riisikakkukeittoa kulhoon ja asettele 

koristeeksi lihanpaloja sekä valkuaisesta ja keltuaisesta tehtyjä 

munakkaan paloja.

Ainekset 
600 g leikattua tteok-riisikakkua

300 g naudanlihan potkaa tai 

eturintaa

2,5 l kylmää vettä 

1 kevätsipuli tai ½ purjoa

3 valkosipulinkynttä

1 rkl nuorta tai tavallista soijakas-

tiketta

½ rkl suolaa

1 kananmuna

Marinadikastikkeen ainekset 
½ tl soijakastiketta

¼ tl hienonnettua kevätsipulia

¼ tl murskattua valkosipulia

⅕ tl jauhettua mustapippuria 

Vinkki
 Kasvissyöjän version saa, kun 

korvaa lihan siitakesienillä ja 

kuivatulla rakkolevällä (katso 

mallia reseptistä 5). 

4 annosta
     1 tunti 30 min
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