
Kanniston Posti

• Esittelemme joka kuukausi 
lähiruokareseptin, paikan tarinan tai 
uuden eläimen kuvien kera.

• Haluamme tuoda luonnonmukaista 
tietoisuutta kaikille luonnon ja eläinten 
sekä hyvän ruuan ystäville ♥

• Liity listalle info@kannistontila.fi
Kanniston Posti on huvia ja hyötyä, ei mainosta!
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Kolmen pippurin 
sienikastike
1 litra metsäsieniä
1 iso sipuli
rypsiöljyä paistamiseen
2 rkl vehnäjauhoja tai maissijauhoa
1 prk ruokakermaa tai 2,5 dl kasvirasvasekoitetta   
vettä tai kasvislientä
musta-, valko- ja maustepippuria jauhettuna
1 tl suolaa

Laita pannulle vähän rypsiöljyä. 
Paista pilkottu sipuli ensin ja lisää 
sienet. Sekoita joukkoon jauhot 
ja lisää kerma. Kun seos on 
sakeutunut, lisää vettä tai 
kasvislientä. Kolmen pippurin 
kastikkeeseen valkopippuri tuo 
terävyyttä, mustapippuri lämpöä 
ja maustepippuri aromia. Voit 
halutessasi pyöreyttää maut 
ripauksella sokeria. Sienikastike 
on suolan kanssa erittäin tarkka, 
joten laita varovasti suolaa ja 
tarkista maku. Lisää suolaa 
tarvittaessa.

Julkaistu Loimaan Lehdessä 29.9.2011
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Kerttu-alpakka
Ystävällinen Kerttu-neiti on 
Kanniston uusin lemmikki. Ikää sillä 
on vasta yksi vuosi, se on siis vielä 
vasa. Alpakat ovat laumaeläimiä, ja 
kavereina Kertulla on Jeppe ja 
Osku. Toiveissa onkin saada pikku-
alpakoita parin vuoden päästä!

Alpakka on eteläamerikkalainen 
villantuotantoeläin, jolla on jopa 
parikymmentä värimuunnosta. 
Kerttu on kaunis valkoinen neiti.

Suomessa alpakoita pidetään lemmikkeinä ja joillakin tiloilla tuotetaan jopa villaa, joka on 
lämpöarvoltaan vertaansa vailla. Lemmikkinä ja terapiaeläimenä nämä laamansukuiset 
eläimet toimivat hyvin, koska ne ottavat kontaktia ihmisiin ja katsovat suoraan silmiin. 
Maisemanhoitajina ne suunsa rakenteen takia eivät syö ruohoa aivan juureen asti eivätkä 
pehmeillä anturoillaan tallaa kasvavaa niittyä.
Alpakka pärjää Suomen ilmastossa lämpimän turkkinsa ansiosta oikein hyvin. 

Kerttu 
poseeraa 
Jepelle ja 
Oskulle.
Tervetuloa
katsomaan!
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Joulupukin pikkuveli

Jouluperinnettä edeltävä kekri kuuluu suomalaisten työn juhlien piiriin. Sitä 
vietettiin sadonkorjuun juhlana. Silloin laulettiin, leikittiin ja tanssittiin, ja 
pelottava kekripukki kierteli taloissa yllään nurinpäin käännetty turkki ja 
päässään sarvet. Kekristä on siirtynyt paljon tapoja nykyiseen joulunviettoon. 

Jeesus-lapsi syntyi tallissa, hänet kapaloitiin ja pantiin makaamaan eläinten 
syöttökaukaloon, seimeen. Siksi eläimet ovat tulleet mukaan joulunviettoomme. 

Joululahjojen antamisen tapa on tullut Suomeen 1800-luvun alussa, jolloin lahjat 
valmistettiin itse. Nykyään kaupoista saa kaikkea, mutta itse tehty joululahja 
osoittaa tekijältään lämmintä ajatusta ja vaivannäköä lahjan saajaa kohtaan. 

Jouluaattona Kanniston isäntä lämmittää ison olkisavusaunan. Hevosia ja poneja 
valjastetaan rekiajeluun. Shetlanninponi Samu on saanut vetää rekeä jo monena 
jouluna, ponin lempipuuhaa on tuoda kyydissä istuville lapsille jouluiloa! 

Illat pimenevät. Luonto vetäytyy talven 
lepoon. Ihmiset valmistautuvat jouluun. 
Kanniston kesy Muro-poro tietää, mikä joulu 
on, koska Tauno-isännällä on tapana jutella 
kaikille eläimille kuin ihmisillekin. Isäntä on 
pikku poron mielestä joulupukin pikkuveli. 
Kanniston Kotieläintilan perinteisen 
maalaisjoulun tapoihin kuuluu tarjota 
eläimillekin oma joulu herkkuineen. 
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Hunajajuoma 
ja lämmin 
kantarellivoileipä

Hyvää vuoden alkua!
Uuden vuoden alkaessa 
kannattaa ottaa satoisan viime 
syksyn kantarellit käyttöön.

kotitekoisia sämpylöitä
savustettua kinkkua tai poroa
kantarelleja tai herkkutatteja
paprikasuikaleita
marinoituja valkosipuleita
juustoa, mielellään pitkään kypsytettyä

Laita sämpylän viipaleiden päälle kinkunsiivu, alle voit laittaa myös 
voita, margariinia tai tuorejuustoa. Lado leivälle sopiva kerros 
käsiteltyjä sieniä. Laita päälle paprikasiivu sekä valkosipulin kynnen 
puolikas. Päällimmäiseksi tulee reilu juustonsiivu.
Lämmitä uunissa grillivastuksella tai mikroaaltouunissa. Lopuksi voit 
ripotella pippurirouhetta. Vegaani voi käyttää juuston sijasta 
hummusta ja jättää kinkun pois.

Sopivan ulkoilusään sattuessa 
hunajajuoma virkistää ja 
lämmittää. Sekoita kiehuvaan 
veteen reilusti hunajaa, ripaus 
kanelia ja vaniljasokeria. 
Helppoa mutta niin hyvää!
Kuvaan pääsi myös valkosuklaa-
Mozart-likööri.
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Justus-aasi
Kanniston Kotieläintila on saanut alkunsa 
tavallaan Justuksen tultua taloon v. 1985. 
Tauno-isäntä luki lehdestä, että aasi olisi 
myytävänä, ja tyttäriensä kannustamana 
hän päätti ostaa sen. Kannistossa oli toki 
ollut eläimiä jo paljon aikaisemmin, mutta 
Justus-aasi tuli maatilalle Tauno-isännän 
ensimmäiseksi lemmikiksi.

Justus on mainio kaveri. Ensin se 
päätti, että ei mene ikinä talliin, ja 
kun se lopulta saatiin sinne 
houkuteltua, se päätti, että ei ikinä 
tule tallista ulos. Tilanteen pelasti 
Justuksen kaveriksi hankittu Maija-
poni, jonka perässä Justus tuli mihin 
vain. Justus on kokenut esiintyjä 
mm. elokuvissa ja oopperassa Turun 
tuomiokirkolla. Viereisessä kuvassa 
Justus on Glorian päätoimittaja 
Sami Sykön ja näyttelijä Laura Birnin
seurassa Turun Linnan sisäpihalla. 

Aasit ovat pitkäikäisiä ja 
aika vaatimattomia 
eläimiä, maineensa 
mukaan myös aika 
itsepäisiä. Tunnettu aasien 
ominaisuus ei ole 
tyhmyyttä, vaan 
itsesuojelua uusia tilanteita 
ja paikkoja kohtaan.

www.gloria.fi/artikkeli/lehti/paakirjoitus/joulun_kansi_ja_lapsi



Kanniston Kotieläintilan viesti 3/2012

Amalia –
paimentyttö ja
Kanniston haltija
Kanniston tilan haltija Amalia on 
paimeneen lähtenyt nuori tyttö, 
joka ei palannut takaisin kotiin 
eikä häntä koskaan löydetty. 

Kanniston Maurits-isäntä vei 
eläessään yli sata vuotta 
sitten säännöllisesti ruokaa 
Kanniston pihapiirissä 
sijaitsevalle Amalian kivelle. 
Haltija suojeli Kanniston 
karjaa, saattoi kerätä tuulen 
paiskaamat heinät kaukaloon 
tai nostaa karanneen karitsan 
häkkiinsä.
Tänä päivänä Amalian kuva 
tervehtii tulijoita Kanniston 
Kotieläintilan portilla. Hänen 
tehtävänsä on kerätä elantoa 
onnellisille eläimille.

Kerrotaan, että metsästä kuului joskus itkua ja valitusta, mutta 
äänen perään lähteneet miehet palasivat tyhjin käsin takaisin. 
Ajan mittaan Amalia muutti metsästä lähemmäs taloa ja kotiutui 
Kanniston haltijaksi. 


