
Kirja lämminhenkiseen ja onnelliseen elämään!
Leivinuuni on nykyaikaan sopiva energiaihme. Uunin voit lämmittää suomalaisilla 
puilla.  Sitten uuni lämmittää asuntosi,  raikastaa sisäilman sekä kypsentää vähällä 
rasvalla ja hauduttamalla viikon terveelliset  ruoat ja leivonnaiset. 
Kirja sisältää taitavien muurareiden niksit leivinuunin rakentajalle ja käyttäjälle. 
Kirjasta löydät myös mm. neuvot, mitä tehdä, jos uuni savuttaa, paistaa huonosti tai 
polttaa.  Kaikki tämä kerrotaan valaisevin piirroksin ja kuvin. Näitä vinkkejä noudat-
tamalla koet onnistuneita hetkiä lämpimän uunin ääressä.
Kirja on todellinen uuniruokien Kalevala. Sisältäähän se  yli 100 eri maakuntien  ruo-
ka- ja leivontaohjetta.  Niiden avulla pystyt valmistamaan  leivonnaiset vesirinkeleistä 
pitsoihin,  haudutetut puurot, maukkaat hirvipeijaisruoat, pääsiäisateriat jne.

Kirja on erinomainen lahja leivinuunin hankkijalle ja omistajalle.
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PATAKoLmoNEN Ky:N TIEToKIRJAT 
– ajan hengessä

 
 

Runsaista kyselyistä johtuen Leivinuunit ja uuniherkut- kirjasta il-
mestyy uudistettu painos syyskuun alussa. 
 Suomessa on kaikkiaan 2.9 miljoonaa tulisijaa. Uunien rakenta-
minen elää uutta buumia. Viime vuonna rakennettiin ruoanvalmis-
tukseen sopivia tulisijoja yli 69.000 kpl. Niistä perinteisiä eri tyyp-
pisiä leivinuuneja oli yli 5 400 kpl ja takkaleivinuuneja, hellaleivin-
uuneja tai vastaavia tulisijoja oli yli 63 000 kpl. 
 Tälle vuodelle ennuste on nouseva. Useimpiin maaseudulle ja 
kaupunkien taajamiin valmistuviin taloihin rakennetaan nykyään 
jonkinlainen uuni. 
 

Kirjan laajuus: 120 sivua
KoKo: B5

ovhinta: 38 euroa
isBn-10: 952-5090-14-0, Ean: 9789525090147

Uuteen painokseen on tarkistettu eri tyyppisten uunien käyttöomai-
suuksiin liittyviä asioita. Erilaisia ruoanvalmistuksen tekotapoja, 
kuten hiillostaminen ja loimuttaminen leivinuunin hiilillä, on lisätty 
ruokaohjeiden ja kuvien kera.
 Tämän kirjan ruoat voi valmistaa myös erilaisissa sähkö- ja 
kaasu-uuneissa. Kirjan kannet on uudistettu niin, että etukannessa 
Jaakko loimuttaa lohta uunin hiilloksella ja takakannessa leivinuunin 
edessä on herkullisia uuniruokia. 
  Kirjasta tullaan järjestämään syyskuun lopulla tiedotustilaisuus 
leivinuunin loimussa asioista kiinnostuneille TV:n, radion ja lehdis-
tön toimittajille. 
 Jo tehdyn ennakkoinfon perusteella toimittajat ovat pyytäneet 
lisätietoa ja ovat valmiit tekemään tästä asiasta juttuja eri medioissa. 
Leivinuunitietoa ei juuri mistään löydy.
 

JAAKKo KoLmoNEN
jaakko.kolmonen@kokkikolmonen.com

Patakolmonen Ky
puh. 0400-199 333 faksi 09-349 3578

Käsikiventie 21
00920 Helsinki

 

Hyviä LaHjoja KaiKiLLe – tarjoUSHiNtaaN
 LAPSILLE: suomalainEn lastEn KEittoKirja  
NUoRILLE: tErvE nuori ja tartu pannuun  

LEIPURILLE: lEivotaan yhdEssä  
KASVISKoKILLE: yllätyKsiä KasvEista  

KALAKoKILLE: ruodotonta Kalaa  
LIHAKoKILLE: KoKin niKsiKirja  

LINTUKoKILLE: mauKasta siivEKKäistä  
GRILLIKoKILLE: onnEllinEn KEsäKEittiö  

RIISTAKoKILLE: suomEn, Karjalan ja pEtsamon riistaruoat,  
hirvEn paloittElun aBC

UUTUUS: lEivinuunit ja uunihErKut, 
on myynnissä alkaen 15.9.-08

Lisää tietoa ja leikkimielistä kisailua www.kokkikolmonen.com
Yli 200 euron tilaukset postivapaasti.

 Tilausosoite:
Patakolmonen Ky

Käsikiventie 21, 00920 Helsinki 
puh 09-349 2374, faksi 09-349 3578

jaakko.kolmonen@kokkikolmonen.com, www.kokkikolmonen.com

MUISTA:  Vain rakkaudella tehty ruokaa on maittavaa.

 ovhinta tarjous
Leivinuunit ja uuniherkut.................. 38,- ..........  29,-
Hirvieläinten teurastus ja 
     teurastuspäivien herkut ........... 36,- ..........  29,-
Ruodotonta kalaa ................................. 29,- ..........  21,-
Terve nuori ............................................ 23,- ..........  17,-
Suomalainen Lasten Keittokirja ....... 16,- ..........  13,-
Onnellinen Kesäkeittiö ........................ 25,- ..........  17,-
Suomen, Karjalan ja  
     Petsamon riistaruoat ................. 31,- ..........  21,-
Gamedishes of Finland,  
     Petsamo and Karelia ................. 31,- ..........  21,-
Mitä minä syön? .................................. 25,- ..........  17,-
Ruokaa luonnonhelmassa ................... 25,- ..........  17,-
Hirvieläinten paloittelun ABC .......... 36,- ..........  29,-
Kokin niksikirja .................................... 25,- ..........  17,-
Maakuntien kalaruoat ......................... 25,- ..........  17,-
Suomen maakuntaleivät ..................... 25,- ..........  17,-
Jaakon kesäkeittiö ................................ 16,- ..........  10,-
Fiskebehandlingens ABC ........................21,- ................ 7,- 
Kotomaamme ruoka-aitta ................... 37,- ..........  26,-

 ovhinta tarjous
Suomen pitäjäruoat.............................. 23,- ..........  12,-
Tartu pannuun ...................................... 38,- ..........  29,-
Karjalan ja Petsamon pitäjäruoat ... 23,- ..........  12,-
Yllätyksiä kasveista ............................ 17,- ..........  10,-
Jaakon parhaat terveydeksi .............. 21,- ..............  7,-
Jaakon parhaat erikoiset ................... 21,- ..............  7,-
Jaakon parhaat juhlat ......................... 13,- ..........  10,-
aakon parhaat kakkonen ................... 13,- ..........  10,-
Jaakon parhaat ...................................... 13,- ..........  10,-
Leivotaan yhdessä ............................... 17,- ..........  10,-
Maukasta siivekkäistä ........................ 13,- ..............  5,-
Kokkikoulu .............................................. 17,- ..........  10,-
Kokki-pihvinuija ..............................................   .............20,-
Kokki-keittiöpiikki ...................................  6,- ..............  5,-
Timanttihiomakivi 4” tai 6” ..........................................25,-
Fileointiveitsi ....................................................................25,-
Kokkiveitsi, terä 216 mm  ...........................................28,-
Lihaveitsi, kapea, hieman käyrä  ..............................25,-
Liha-kalaveitsi, kapea, jäykkä, suora  ......................25,-

tUoteHiNNaSto


