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Talvisen mäntymetsän hiljaisuudessa on rauhoittavaa kuunnella pakkasen kevyttä pauketta ja tuulen virettä ikihonkien lat-
vuksissa. Luonto on levossa ja sienihulluus jäissä, mutta viime vuoden loistokkaat sienisaaliit ovat yhä muistoissamme. Vain 
kovat käävät kannoissa ja puunrungoissa ovat jäljellä. On aika levätä ja odottaa mitä kaikkea uusivuosi tuokaan tullessaan.

KANTOKÄÄPÄ (Fomitopsis pinocola)  O
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Sienet koristelumateriaalina

Kantokääpä kuuluu värjäys- 
sieniin. Monien muiden sien-
ten ohella siitä saadaan eri-
tyisen keittämismenetelmän ja 
puretusaineiden avulla uutet-
tua väriainetta, joka saadaan 
pysyvästi imeytettyä villa- 
lankoihin. Kantokäävästä saa-
daan keltaisen sävyjä, mutta 
monet hienoimmat sienivärit 
kuten punaisen sävyt, saadaan 
erilaisista seitikeistä. Värjä-
tyistä langoista ommellaan 
luonnonvärisiä villapukineita.

Kantokääpiä on toisinaan 
käytetty sen kauniin kellan-
punertavan raitansa ja muo-
tonsa ansiosta pihakoristeena 
esim. lintulautojen yhteydessä. 
Kantokäävät ovat yleisiä, joten 
niitä voi huoletta irrottaa puus- 
ta taltan ja vasaran avulla ja 
vaikkapa naulata puupintoihin 
somisteeksi. Käävät säilyvät 
monta vuotta hyvännäköisinä 
keräämisenkin jälkeen. Kää-
vissä on myös muita kauniita 
lajeja, mutta niitä kerätessä 
on vain huomiotava, ettei tule 
suotta riistäneeksi luonnosta 
jotain harvinaista tai jopa 
uhanlaista kääpä-raukkaa. 
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KUUSENKÄPYNAHIKAS (Strobilurus esculentus)  **
Lumipatja on jo väistynyt paikoin kevätauringon saattelemana, mutta maa on roudassa vielä. Se ei kuitenkaan haittaa maahan 
pudonneilla, lahoavilla kuusenkävyillä kasvavaa käpynahikasta, joka nousee sohjoisen lumenkin seasta. Jos on leskenlehti aikai-
sin kevätkukkamme, sitä samaa on käpynahikas syötävien sienten saralla. Usein satalakkinen joukko kompensoi piskuisen koon.  
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Varustautuminen 
sieniretkelle 

Tässä vaiheessa vuotta on ehkä 
jo hyvä palauttaa mieliin mitä 
kaikkea täydelliselle sieniret-
kelle pitää varata mukaan.
Tärkeintä on kunnollinen, il-
mava punottu kori, koska 
sellaiseen on mukavinta kerätä 
ja sitä on helppo kuljettaa met-
sässä sienten vaurioitumatta 
ja pilaantumatta. Ämpäri ja 
muovipussi ovat vain hätäva-
roja, ja kassi kannattaa aina 
kaiken varalta ollakin taskussa. 
Sienikausi kannattaa aloittaa 
pienellä korilla ja vasta se-
sonkiaikaan siirtyä isompaan, 
jotta kori täyttyisi joutuisam-
min. Paras kori on kannellinen 
ja jaettu pahvisilla väliseinillä 
osiin eri lajeja varten.
Sieniveitsi, jonka päässä on 
jäntevä, mutta taipuisa jou-
hiharja on myös kätevä, jotta 
turhat roskat voidaan poistaa 
jo luonnossa. Viisas ottaa mu-
kaansa myös eväät tai ainakin 
juomapullon ja digitaalika-
meraa kannattaa ehdottomasti 
hyödyntää luontoretkillä jos 
sellainen on. Mikäli maasto on 
vähänkin vierasta, ei alueen 
peruskartastakan haittaa ole. 

Aprillipäivä



KELTAVAHVERO eli kantarelli (Cantharellus cibarius)  ***
Kesän sateiden saattelemana koivu- ja sekametsiin alkaa ilmestyä pieniä kultahippusia, jotka pian kasvavat isommiksi saavut-
taen kauniin ulkomuotonsa. Suositun kantarellin keltainen väri auttaa niiden löytämistä kasvillisuuden keskeltä ja joskus niitä 
putkahtelee niin paljon, että sienisaaliin kartuttaminen on helppoa kuin heinänteko! Se on parasta tuoreena, kuten mansikatkin.
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Öljymarinoidut kantarellit
Marinadisäilöntä sopii kanta-
rellille, koska näin nuori sieni 
säilyttää kauniin muotonsa.
   300 g pieniä kantarelleja
   2 kesäsipulia varsineen
   4 rkl persiljasilppua
   Liemi:
   1 dl oliiviöljyä
   2 rkl valkoviinietikkaa
   ½ tl suolaa,  (1-2 tl hunajaa)
   ½ tl mustapippurirouhetta
   muutama tillinvarsi
Puhdista kantarellit isoon kat-
tilaan. Lisää öljy, kypsennä 
sienet hyvin miedolla läm-
möllä sekoitellen kypsiksi niin, 
että tilavuus vähenee puoleen. 
Lisää joukkoon varsineen sil-
putut sipulit. Katkaise levyn 
lämpö, mutta kuumenna edel-
leen sekoittaen minuutin ajan.
Lisää persiljasilppu.
Kaada sienet sipuleineen la-
sitölkkiin. Ripottele väliin ko-
konaisia pippureita, jos ha- 
luat. Sekoita öljy ja viinietikka. 
Lisää mausteeksi maun mu-
kaan suolaa ja pippuria sekä 
halutessasi hunajaa. Kaada lie- 
mi kantarellien päälle ja paina 
sienet liemeen. Kierrä tilli-
varsikiekko päälle, jotta sienet 
pysyvät liemessä.
Säilyy jääkaapissa viikkoja.



SUPPILOVAHVERO (Cantharellus tubaeformis)  ****
Tasainen lehtiverho peittää jo lehdot ja sekametsät, mutta onneksi loppusyksyn valtalaji, suppilovahvero, viihtyykin parhaiten samma-
leisissa tuoreissa kuusimetsissä. Se kätkeytyy taidokkaasti metsän aluskasvillisuuden sekaan ilman lehtipeittoakin. Suppilovahvero on 
kuin sienikunnan karpalo: ensin ei tahdo löytyä mitään, mutta kun kumarrut, se palkitsee sinut runsain mitoin vielä syysmyöhälläkin! 
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YK:n päivä,  Rasmus

Sienten kuivaaminen
Kuivaaminen on paras säilön-
tämuoto melkeinpä kaikille 
ruokasienille, koska maku voi-
mistuu ja usein paranee, kui-
vatut säilyvät pitkään ja niitä 
on helppo kuljettaa ja säilyt-
tää.  Kuivaaminen sopii erityi-  
sesti ohutmaltoisille sienille, 
kuten suppilovahvero. 
Helpointa kuivaus on hyöty- 
kasvikuivurissa, mutta se on-
nistuu myös muussa hyvin 
hallitussa tilassa kuten kiertoil-
mauunissa uunin luukku raol-
laan. Tärkeintä on, että kuiva 
ilma kiertää ja että lämpötila 
pysyttelee 40°C tuntumassa 
(siis alle 50°C!). Paksumaltoi-
set sienet leikataan muutaman 
millin paksuisiksi siivuiksi, 
mutta ohutmaltoiset voidaan 
kuivata kokonaisina tai vain 
revittyinä. Sienen palat pitää 
asettaa mahdollisimman ilma-
vasti kuivauksen ajaksi. Sienet 
ovat tarpeeksi kuivia tiiviiseen 
lasipurkkiin säilöttäväksi kun 
ne rapsahtavat ja ne voidaan 
halutessa jauhaa mausteeksi. 
Purkit säilyvät kuivakaapissa. 
Kuivatut sienet murennetaan 
suoraan liemeen ruoanlaitossa. 
Liotus on turhaa, koska suih-
kepullolla kostutus riittää. Artturi, Arto, Arttu
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