
LEIVO  
RISENTALLA!

Herkullisia reseptejä gluteenittomaan leivontaan



Kokeile leipomista ”uusilla” jauhoilla! Tästä 
reseptilehtisestä löydät ehkä uuden suosikin. Olemme 

keränneet tähän esitteeseen monenlaisia reseptejä 
niin suolaiseen kuin makeaankin leivontaan. Risentan 
laajasta jauhovalikoimasta löydät varmasti sopivan 

jauhon, mitä ikinä haluatkaan leipoa. 

PAREMPIA 
JAUHOJA 
PUSSISSA!



Haluamme tarjota terveellisiä tuotteita 
kaikille. Meillä on jo pitkään ollut laaja 
valikoima gluteenittomia tuotteita. Jos 
haluat leipoa täysin gluteenittomasti, 
etsi valikoimastamme tuotteita, joilla on 
Keliakialiiton myöntämä Gluteenittoman 
tuotteen–merkki (yliviivattu tähkä). Silloin 
se sisältää takuuvarmasti alle 20mg/kg 
gluteenia (EU-säädös nr 41/2009).

Johtavana tuotemerkkinä 
erikoisjauhokategoriassa Risenta 
tarjoaa tuotteita, joiden fokuksessa 
on luonnollinen terveys. 

GLUTENFRI
GLUTEENITON 

S E- 0 0 6 - 015

Kaikki tämän reseptivihkosen reseptit ovat gluteenittomia.



3 pientä patonkia:
20 g hiivaa
5 dl kylmää vettä
1 tl suolaa
¾ dl Risenta psylliumkuitujauhetta

1. Murustele hiiva kulhoon ja lisää  
ensin vähän vettä, sitten loput.
2. Sekoita joukkoon kuivat aineet  
ja vaivaa noin 5 minuuttia. 
3. Anna kohota leivinliinan  
alla noin 2 tuntia.

Patonki, joka sopii niin arkeen kuin juhlaan.

3 dl Risenta tattarijauhoa
1 ¾ dl Risenta riisijauhoa
1 dl Risenta maissijauhoa
1 rkl ruokaöljyä

PATONKI



4. Laita uuni lämpenemään 200°C:een.
5. Kaada taikina jauhotetulle alustalle ja jaa se kolmeen osaan. 
Muotoile patongeiksi ja kierrä pitkittäin samanaikaisesti. 
Laita pellille leivinpaperin päälle. Voitele öljyllä ja tee päälle 
muutama viilto.
6. Paista n. 30 min., kunnes leipä on saanut hieman väriä.  
Anna jäähtyä ennen tarjoilua. 



PIZZATAIKINA

25 g (½ pkt) hiivaa
2,5 dl maitoa
1 rkl Risenta psyllium- 
   kuitujauhetta
0,5 dl rahkaa
1 rkl rapsiöljyä
ripaus suolaa
1,5 dl Risenta tattarijauhoa
2 dl Risenta riisijauhoa

1. Liuota hiiva käden- 
lämpöiseen maitoon (37°C).
2. Sekoita psylliumkuitujauhe 
joukkoon ja anna turvota  
5 minuuttia.
3. Lisää rahka, suola ja  
jauhot vähän kerrallaan.
4. Lisää öljy ja sekoita  
tasaiseksi taikinaksi.
5. Anna kohota n. 30 minuuttia.
6. Vaivaa taikinaa varovasti  
ja lisää vähän jauhoja.
7. Kauli taikina ohueksi  
leivinpaperin päällä.
8. Lisää haluamasi täytteet. 
9. Paista noin 10-15 minuuttia 
250°C kiertoilmauunissa.

TÄYTTEET, ehdotus 1:
Tomaattipyreetä
Juustoraastetta
Viipaloitua kesäkurpitsaa
Viipaloituja herkkusieniä
Timjamia
Tomaattiviipaleita 
Suolaa ja pippuria
Oliiviöljyä 

TÄYTTEET, ehdotus 2:
Tomaattipyreetä
Juustoraastetta
Tomaattiviipaleita
Viipaloitua chorizo- 
   makkaraa tai salamia
Tuoreita yrttejä, esim.  
   basilika tai oregano
Suolaa ja pippuria
Oliiviöljyä





Ei ole vastaleivotun kanelipullan voittanutta!

75 g voita
2,5 dl maitoa
25 g hiivaa
1 dl Risenta ruokosokeria
1 tl kardemummaa
2 dl Risenta maissijauhoa
1 dl Risenta riisijauhoa
1 dl perunajauhoa
1 dl Risenta psyllium- 
   kuitujauhetta

Täyte:
50 g huoneenlämpöistä voita
0,75 dl ruokosokeria
0,5 dl kanelia
Kananmunaa voiteluun
Raesokeria TAI sokerikuorrutetta

1. Sulata voi, lisää maito ja lämmitä neste n. 37 C-asteiseksi. 
2. Murenna joukkoon hiiva ja lisää sokeri. 
3. Sekoita keskenään kuivat ainekset ja lisää maitoseoksen joukkoon. 
Taikina on aluksi hyvin löysää, mutta paksuuntuu kohotuksen aikana. 
4. Kohota leivinliinan alla noin 30min. Lämmitä uuni 200°C:een. 
5. Kaulitse taikina levyksi jauhotetulla alustalla. Levitä päälle voi, 
sokeri ja kaneli. Rullaa tiukaksi rullaksi ja leikkaa siitä noin 5cm 
levyisiä paloja. 
6. Anna pullien kohota vielä 20min. 
7. Voitele kananmunalla ja ripottele päälle raesokeria tai 
sokerikuorrutetta. 
8. Paista uunissa 6-8 minuuttia.

KANELIPULLAT







Trendikkäät ja suloiset macaron-leivokset kruunaavat kahvipöydän.

1. Erota munanvalkuaiset ja anna niiden seistä huoneenlämmössä 
seuraavaan päivään.
2. Kaada mantelijauhot tyhjään kulkoon. 
3. Siivilöi joukkoon tomusokeri, sekoita huolellisesti. 
4. Vatkaa munanvalkuaiset erillisessä astiassa kovaksi vaahdoksi. 
5. Vatkaa munanvalkuaisten joukkoon sokeri vähän kerrallaan.  
6. Nostele marenkitaikina varovasti manteli-tomusokerisekoituksen 
joukkoon.  
7. Kaada taikina pursotuspussiin ja pursota leivinpaperin päälle 
n. 2cm kokoisia pyöreitä kiekkoja. Anna seistä vähintään tunnin.  
Älä paista macaroneja ennen kuin ne ovat asettuneet, muuten ne 
halkeavat.  
8. Paista 160°C 10-12 minuuttia. 
9. Ota macaronit varovasti pelliltä, kun ne ovat hieman jäähtyneet. 
10. Sekoita voikreemiin haluamasi maku- ja väriaineet ja levitä joka 
toisen macaron-puolikkaan päälle. Yhdistä puolikkaat varovasti.

MACARONIT

125 g Risenta mantelijauhoa
225 g tomusokeria
4 munanvalkuaista
25 g sokeria
Maku-/väriaineita maun  
   mukaan

Voikreemin perusohje:
100 g huoneenlämpöistä voita
1,5 dl tomusokeria

Voikreemin maustamiseen:
N. 2 tl vaniljasokeria  
TAI  n. 1 tl vanilja-aromia
TAI 2 rkl hilloa
TAI 2 rkl kaakaojauhetta



100 g voita tai margariinia
2 kananmunaa
2 dl ruokosokeria
1 dl Risenta maissijauhoa
3/4 dl kaakaojauhetta
1 tl vaniljasokeria
Kookoshiutaleita

1. Lämmitä uuni 200 °C:een
2. Voitele halkaisijaltaan noin 23 cm:n kakkuvuoka.  
Jauhota kookoshiutaleilla.  
3. Sulata rasva.  
4. Vatkaa kananmunat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. 
5. Lisää hieman jäähtynyt rasva. 
6. Sekoita maissijauho, kaakao ja vaniljasokeri kulhossa. 
7. Lisää jauhoseos taikinaan. 
8. Kaada taikina vuokaan ja paista noin 15 minuuttia tai kunnes 
kakku on pinnalta ja reunoilta kypsä, mutta keskeltä pehmeä. 
9. Anna kakun jäähtyä vähintään pari tuntia ennen tarjoilua.

Täysin gluteeniton, ihanan täyteläinen mutakakku syntyy helposti 
tällä ohjeella. Tarjoa vaniljakastikkeen tai -jäätelön kanssa. 

MUTAKAKKU







Mantelia, omenaa ja kanelintuoksua. Niitä on täynnä tämä  
helppo ja mehevä piiras! 

1. Laita uuni lämpenemään 175°C:een.
2. Sulata voi kattilassa ja anna kiehua hetki, kunnes se on 
hieman ruskistunut.
3. Sekoita kuivat aineet keskenään.
4. Lisää voi ja kananmunanvalkuaiset jauhoseokseen.
5. Lohko omena viipaleiksi.
6. Kaada taikina voideltuun ja jauhotettuun vuokaan.
7. Asettele päälle omenalohkot ja sirottele päälle kanelia.
8. Paista noin 25 minuuttia.

  
OMENAPIIRAKKA

100 g voita
4 dl Risenta mantelijauhoa
0,75 dl Risenta maissijauhoa
2 dl tomusokeria
1/2 tl vaniljajauhetta

ripaus suolaa
4 kananmunanvalkuaista
2 omenaa
n. 1 rkl kanelia



Risenta on vuonna 1940 perustettu ruotsalainen 
perheyritys, jonka tavoitteena on tarjota laaja 

valikoima luonnollisesti herkullista ruokaa  
elämän eri hetkiin. 

Risenta siirtyi Paulig-konsernin omistukseen 
keväällä 2015.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA
Risenta Suomi: facebook.com/risentafi

Instagram: risenta1940

www.risenta.fi

Risenta AB
Satamakaari 20, PL 15, 00981 Helsinki

asiakaspalvelu@risenta.fi


