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Toscanaan!

Siitähän tässä toisessa keittokirjassani on kyse: ruokamuistoista matkan varrelta. Reissaamisen riemua on tutustua uusiin ruokakulttuureihin. On mieluisaa etsiä hyviä ravintoloita ja
tavernoita tai käydä Italian maaseudulla pienessä alimentarissa, ruokakaupassa, katsoa, mitä
on tarjolla ja koettaa itse kokkailla niistä jotain paikallista. Mökillä pohjoisessa syöminen on
olennainen osa päivien kulkua: ensin päivä keväthangilla tai remonttipuuhissa, illansuussa
saunan lämmitys ja saunan jälkeen istahdetaan pöydän ympärille, jossa viivytään kauan.
Makumuistoissa tunnelma on tärkeä.
Ruoka liittyy siis vahvasti paikkaan:
tunturien katveessa, Hangasojan varrella syödään erilaista ruokaa kuin tavernassa Roomassa. Mökki ja Rooma
ovatkin tämän makumatkan äärilaidat,
keskipisteenä koti ja sen piha, jossa
meillä on kilometripylväs osoittamassa etäisyyttä ruokamatkan päätepisteisiin.
Jo kirjan nimi ´LappItalia – à la Carte´,
jonka keksimisestä Paulalle kiitos,
kertoo, millaisia reseptejä viimeisten
vuosien varrella on tullut löydettyä,
kehiteltyä ja saatua. À la Carte kuulostaa ehkä vähän turhankin hienolta,
mutta joka tapauksessa italialaisen keittiön ja lappilaisten ruoka-ainesten parissa viihdyn,
niiden makumaailmasta ovat perhe, ystävät ja sukulaiset pitäneet. Kaikki tässäkin – kuten
ensimmäisessäkin keittokirjassani ”Riemusta ruuanlaittoon” – olevat reseptit ovat sellaisia,
joiden mukaan olen ruokaa ja leipomuksia tehnyt ja muille tarjonnut. Edellisen kirjan kymmenen suosituinta reseptiä otin mukaan tähän uuteenkin kirjaan. Se vanha kirja on edelleen
netissä (satokangas.fi), josta voit vapaasti käydä sen hakemassa.
Mieluusti laitan ruokaa yksinkertaisesti, hyvistä aineksista – ylenmääräinen pipertely ei ole
vahvuuksiani. Hyvä resepti on mielestäni sellainen, että sen noudattaminen ei ole ihan
turhan tarkkaa. Ainesten vaihtelu ja uusien mausteiden ja yrttien kokeilu saattaa synnyttää
ikimuistoisen makuelämyksen; näin ruuista tulee ´omia´. Tässä kirjassa on melkein sata

reseptiä, joilla varioida – tee omanlaisesi makumatka. Pestoa, pastaa ja parmesaania, sekä
lohta, korvasieniä ja hilloja tarvitaan meillä aika usein ja niin tämän kirjan mukaan italolappone -tyylin kokkaillessakin.
Paitsi, että ruoka ja siihen liittyvät muistot liittyvät paikkaan, ne liittyvät myös aikaan. Vuodenajat ja ruoka-aineiden saatavuus ovat ruokakalenteria määrittäviä tekijöitä; on kesäruokia ja arkiruokia, juhlaruokia ja syksyn lohturuokia. Niinpä olenkin jaotellut kirjan reseptit
neljään osaan eli Quattro stagioni ´Neljä vuodenaikaa´ lautasella: keväisin on paljon juhlia
ja siksipä kevään resepteissä on monia kakkuja ja kesällä maistuvat salaatit ja kalaruoat sekä
mansikat. Syksy kuluu arkisten päivien seuratessa toisiaan, jolloin pastasta saa oivallista
arkiruokaa ja suklaiset leipomukset ja jälkiruoat auttavat kaamoksen kestämisessä. Talvella
voimakkaan tuoksuiset ja makuiset, lämmittävät ruoat ja joulunajan leivonnaiset ovat olennainen osa elämänmenoa. Vuodenaikojen ruoat olen ryhmitellyt alkuruokiin, pääruokiin,
lisäkkeisiin ja pikkuruokiin ja lopussa on sitten makeita jälkiruokia ja leivonnaisia. Kirjan
lopussa on aakkosellinen hakemisto.
Tässä kirjasessa yhdistyvät monet harrastukseni: ruoka, keittokirjat, lukeminen, matkailu
(Italia), mökkeily ja kestitseminen, ja myös valokuvaus. Siinäkin on vielä paljon oppimista,
mutta kun ruoka on parhaimmillaan elämys myös näköaistille, rohkenen laittaa kirjaan
ottamiani kuvia ruoista ja varsinkin leivonnaisista. Kirjan loppukiireessä perhe, ystävät, sukulaiset ja työkaverit saivatkin syödäkseen melkoisen määrän ”kuvattavia” ruokia, ja ihan
mukisematta sen tekivät. Olisin vielä halunnut harjoittaa kirjantekemisen taitojani taittamalla kirjan itse, mutta siihen aika ei enää riittänyt, ja onneksi on Essi. Essi Tiittanen taittoi
kirjan ammattitaidolla ja nopeasti, mistä lämpimät kiitokseni.
Toivottavasti kirjani antaa mahdollisuuden uusiin makumatkoihin ja ruokamuistoihin.
Jo vain – buon appetito!
Pohjoisen Myötätuulessa syksystä 2007 nauttien
Reija
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K asvimaan

k e v ä t s ato a

-

l i p s t i k k a k e i tto

Kasvimaallamme kasvaa lipstikkaa. Vaikka se on yrtti, se ei ole mikään hentoinen reunuskasvi, vaan melkein pensaaksi ryöpsähtävä pehko. Kun sen saimme, en oikein tiennyt, mihin moista hyödyntäisin. Siispä keittokirjahyllylle ja suomalaisten yrttien taitajan
Mysi Lahtisen opukset esiin. Sieltähän se resepti löytyi.

Kuumenna rasva ja kuullota siinä sipulisilppu.
Lisää vähintään kahvikupillinen silputtua lipstikkaa, ja varo, ettei se pala pohjaan. Pienennä
lämpöä. Lisää vesi, kasvisliemikuutiot ja raastetut perunat. Anna kiehua hiljalleen kannen alla
puolisen tuntia. Sekoita vehnäjauhosuurus ja
lisää keittoon. Kypsennä vielä puolisen tuntia
ja lisää lopuksi kerma. Kuumenna vielä. Silppua
keittokulhon pinnalle vähän lipstikkaa. Tämänkin keiton kanssa maistuu tuore pestoboston,
jonka ohje on sivulla 87.

voita tai öljyä
4–5 sipulia
runsaasti (= vähintään kahvikupillinen) tuoretta lipstikkaa
2 l vettä
3–4 kasvisliemikuutioita
2–3 perunaa
2 dl kermaa
3 rkl vehnäjauhoja
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K o r va s i e n i - p o r o p i i r a k k a
Tämän ohjeen alkuperäisversion olen saanut nimellä ´Syksyinen houkutus´. Ja niin
kuin usein käy, kotona ei ollutkaan tarvittavia aineksia (ei meetvurstia eikä tatteja tai
herkkusieniä) ja siksipä tästä tulikin korvasieni-poropiirakka. Ehkä parempi näin. Korvasienet poimitaan keväällä, joten syksyinen houkutus vaihtuikin kevään buffetpöydän
suolaiseksi vaihtoehdoksi.

Tee ensin pohja. Sekoita keskenään rasva ja kuivat aineet sekä juustoraaste murumaiseksi seokseksi. Lisää neste ja sekoita taikina tasaiseksi.
Levitä se piirasvuoan pohjalle ja laita kylmään
puoleksi tunniksi. Paista sitten pohjaa noin 15
minuuttia.

Pohja
100 g margariinia tai voita
2½ dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
1 dl juustoraastetta
2 rkl maitoa tai kermaa

Seuraauvaksi on täytteen vuoro: Kuullota sipulit ja ruskista sienet kevyesti. Sekoita ranskankermaan muna, mausteet ja juustoraaste.
Levitä puolet seoksesta pohjan päälle ja sitten
päälle puolet porosta, sienistä, juustosta. Tee
toinen kerros. Paista 225 asteessa noin 20–30
minuuttia.

Täyte
150 g savuporolastuja
1 dl silputtua purjoa
1 dl silputtua sipulia
½ l ryöpättyjä, hienonnettuja sieniä
1 prk ranskankermaa
1 muna
mustapippuria, suolaa
timjamia tai kynteliä
2 dl juustoraastetta
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P oronmaksacrostini
Varsinkin sen jälkeen kun mökkiprojektin myötä saimme oman poronlihatoimittajan,
olen opetellut laittamaan ruokaa Lappi a la carte -henkeen, ja kuinka hyvältä tuntuikaan kun yksi päivällisvieras totesi, etteivät nämä (siis laittamani ruoat) ole mitään
ala-cartea vaan ylä-cartea. Tuollaisten jälkeen jaksan aina kuvitella, että opin jotain.
Ja rohkaistuin muuntamaan yhden italialaisen broilerinmaksareseptin poronmaksalle
passeliksi. Siis taas tällaista cross-kitcheniä.
Leikkaa sipuli ja porkkanat pieniksi kuutioiksi.
Kuullota ne öljyssä, lisää yrtit ja maksa. Paista
kunnes maksa on lähes kypsää, siis sisältä vielä hiukan vaaleanpunaista. Loraus punaviiniä ja
konjakkia antavat maulle ”syvyyttä”.

2 sipulia
2 porkkanaa
kuivattua timjamia
kuivattua rosmariinia
2 rkl öljyä
250 g poron (tai broilerin) maksaa
2 cl punaviiniä
3 cl konjakkia
suolaa, mustapippuria
30 g huoneenlämpöistä voita
patonkia

Kaada paistos tehosekoittimeen tai syvään kulhoon ja käytä sauvasekoitinta. Jauha seos karkeaksi massaksi. Sekoita joukkoon voi. Tarkista maku. Pistä kylmään tasaantumaan. Tämä
on hyvää paahdetun leivän päällä, tai patongin
kanssa. Moussenakin sitä voi tarjota. Punaviiinisipulit tai sipulimarmeladi sopivat hyvin makuyhdistelmään, ja mustaherukkahyytelö samoin.
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S usannan

k at k a s a l a att i

Tämä on voittajaresepti Kotilieden katkarapuresepti-kilpailusta. Minäkin osallistuin siihen, mutta tämä resepti ei ole minun. Tämä on paljon parempi kuin se minun.

Hienonna sipuli ja kuullota oliiviöljyssä. Lisää
puristetut/pilkotut valkosipulin kynnet, purkkitomaatit ja pure, chili, mustapippuri ja suola. Keittele puolisen tuntia miedolla lämmöllä.
Jäähdytä. Lisää seokseen smetana, tabasco,
juustoraaste ja katkat. Anna maustua jääkaapissa joku tunti tai vaikka yön yli.

600 g kuorittuja katkarapuja
1 rkl oliiviöljyä
1 iso sipuli
4 valkosipulinkynttä
1 tlk kuorittuja tomaatteja
1 rkl tomaattipuretta
½ tl chilijauhetta
1 tl mustapippuria
½ tl suolaa
2 dl smetanaa
5 tippaa tabascoa
80 g juustoraastetta (emmental)

Tee salaatista peti lautaselle, asettele katkarapuseos sen päälle, lisää muutama rapu koristeeksi,
samoin tilliä. Salaatti vaatii seurakseen hyvää
patonkia tai muuta vaaleaa leipää.
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A hvenfileet Dijoninsinappikastikkeessa
Sinappia ja kalaa? Aivan. Lapsuuden onkireissujen tavallisesta saaliista, ahvenista, on
tullut maailmanluokan gourmetruoanaines. Ahvenfileet ovat trendiruokaa, mutta se ei
ole syy tämän reseptin julkistamiseen, vaan yksinkertaisesti se, että pidän sinappisista
kastikkeista yleensäkin. Oli ehkä hieman yllättävää huomata, että sinappikastike voi
toimia kalankin kanssa.

Mausta ahvenfileet suolalla ja valkopippurilla,
kierittele jauhoissa ja paista voissa. Voitele fileet
sinapilla ja kaada niiden päälle kerma. Lisää lopuksi basilikasilppu, ja hauduta kalat kypsiksi
(noin viisi minuuttia).

12 ahvenfilettä
suolaa
valkopippuria
vehnäjauhoja
voita paistamiseen

Suunnilleen samalla valmistustavalla syntyy
ohuista broilerfileistä hyvä arkiruoka. Broileria
ei tarvitse leivittää, mutta haudutusaika on vähän pidempi. Rakuunasinappia kannattaa kokeilla broilerin kanssa. Silloin basilika on syytä
korvata tuoreilla rakuunanlehdillä.

Kastike
4 rkl dijoninsinappia
4 dl kermaa
1 nippu basilikaa
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L a m m a s pat e e
Lammas on pääsiäisruokaa. Vaikka kyllähän patee soveltuu – varsinkin kylmänä – buffetpöytään ympäri vuoden. Lisäkemahdollisuudet ovat monet, mutta ainakin smetana ja
suolakurkut maistuvat erinomaisilta.
Laita jauheliha isoon kulhoon ja lisää muut ainekset kermaa ja perunajauhoja lukuun ottamatta. Vaivaa seos tasaiseksi massaksi. Lisää kerma
ja lopuksi perunajauho. Kaada seos voideltuun
vuokaan ja laita uuniin paistumaan runsaan tunnin ajaksi. Kypsä patee tuntuu painellessa kiinteältä. Anna jäähtyä vähän aikaa vuoassaan ja
kumoa sitten. Voit tarjota pateen heti kuumana
tai antaa makujen tasaantua vaikka seuraavaan
päivään.

1 kg lammasjauhelihaa
1 hienonnettu punasipuli
1 dl vihreitä oliiveja viipaleina
½ dl kaprismarjoja
3 munaa
10 valkosipulinkynttä
1 ½ tl suolaa tai yrttisuolaa
mustapippuria
rosmariinia
2 dl kuohukermaa
2 rkl perunajauhoja
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L o h i r u l l at

ja mätikastike

Tämä oli edellisessä opuksessani sellaisena kuin se on Lappi ala Carte -kirjassa. Olen
hieman muokannut ohjetta niiden monien kertojen myötä kun olen tätä tehnyt.
Leikkaa lohifileestä laajoja viipaleita. Laita tuorefileen päälle kylmäsavulohiviipale. Kääri rullalle ja kiinnitä hammastikulla. Keitä vahvassa
kalaliemessä (fondia ja vettä), johon lisäät hieman valkoviiniä, noin 10 minuuttia.

500 g tuoretta lohta fileinä
500 g kylmäsavukirjolohta fileinä
kalafondia
2 dl smetanaa
200 g siianmätiä
tilliä, tilkka kuivaa valkoviiniä

Valuta mädistä ylimääräinen neste pois ja sekoita hiukan vatkatun smetanan joukkoon. Mausta
tillillä ja valkoviinillä. Poista rullista hammastikut ja tarjoile lohirullat kastikkeen ja puikulaperunoiden kanssa.
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K a s t i k k e i ta

s a l a att e i h i n j a
m u i ta k i n r u o k i a m a k u s ta m a a n
Kastikkeethan ne tekevät ruoan, eikö?

Perustomaattikastike
Kuullota sipulisilppua ja valkosipulia. Lisää purkki tomaattimursketta ja 3 rkl ketsuppia.
Suolaa ja (aika paljon) mustapippuria. Keitä hiljalleen miedolla lämmöllä 20 minuuttia.
Lopuksi nippu persiljaa. Tämä on monikäyttöinen hyvä kastike(pohja) sekä kylmänä ja
kuumana.

Pähkinäkastike
Tätä tarjotaan japanilaisessa alkuperäisohjeessa grillattujen munakoisojen kanssa, mutta
se sopii myös grillatulle possunlihalle ja broilerille erinomaisesti. Mittaa kattilaan 1½ dl
vettä, 5 rkl sokeritonta maapähkinätahnaa, 2 rkl soijaa, inkivääriä (tuoretta raastettuna,
jauhetta, hillottua – kaikki käy, maun mukaan) ja ”kärjeksi” ripaus cayennenpippuria.
Kiehauta. Sekoita tasaiseksi.

Chili-kermaviilimajoneesi
1 prk kermaviiliä, 2 rkl majoneesia, 2-4 rkl chiliketsuppia, ripaus sokeria, valkopippuria,
chilijauhetta. Sekoita ainekset. Tämä sopii hyvin katkarapusalaatin soosiksi ja grillatuille
kasviksille. (Laita varrastikkuun maissia, pikkusipuleita, kesäkurpitsaa, paprikaa, herkkusieniä ja mitä mieli tekee. Voitele ne grillausöljyllä ja grillaa.) Tämä kasti on esimerkiksi niille oiva maustaja, mutta sopii hyvin myös esimerkiksi savukalalle.
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Ranskankerma-sinappikastike
Sekoita purkki ranskankermaa, 2 rkl Dijon Honey -sinappia, 2 rkl Heinzin Mediterranean Tomato Saucea. Lisää vähän suolaa vähän, samoin mustapippuria vähän. Salaatille,
kalalle, äyriäisille.

Leilan salsa
2½ dl tomaatteja pieninä palasina (kanta ja siemenet pois)
½ dl purjoa tai kesäsipulia
2 valkosipulin kynttä
1½ dl rypsiöljyä
½ dl punaviinietikkaa
2–3 tl hunajaa
2 rkl silputtua tuoretta basilikaa
suolaa, mustapippurirouhetta
Kaikki aineet vain sekaisin. Tämä on hyvää patongin tai esimerkiksi tomaattimozzarellasalaatin kanssa. Säilyy muutaman päivän jääkaapissa.
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L at va - a rt i s o k a n

p o h j at

´al

forno´

Kuinka yksinkertainen voikaan olla hyvää! Lisäkeruokien lukuisaan määrään taas yksi
italialainen ohje. Reseptissä lukee ´hyvää oliiviöljyä´. Se ei ole mikään klisee, vaan öljyyn kannattaa todella satsata – eikä vain tässä ruoassa vaan yleensäkin. Moni ruoka
nousee tai kaatuu oliiviöljyyn: mitäänsanomattomalla öljyllä voi tehdä mitäänsanomatonta ruokaa.
Öljyä uunivuoka ja levitä artisokanpohjat pohjalle. Kuori ja viipaloi valkosipulinkynnet. Ripottele ne artisokkien päälle, lorauttele päälle
vielä oliiviöljyä ja murskaa mustapippuria sekä
lopuksi runsaasti mantelilastuja. Laita paistos
225-asteiseen uuniin varttitunniksi, ja hyvä alkupala tai lisäke on valmis. Nämä kannattaa
tarjota suoraan uunista otettuina; kylmänä eivät
oikein maistu.

1 tlk artisokanpohjia
hyvää oliiviöljyä
2–3 valkosipulinkynttä
mustapippuria
mantelilastuja
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M austevoit
Ravintoloissa pihvien päällä on yleensä maustevoinappi. Joskus hyviä, joskus eivät.
Grillipihvien kanssa meilläkin on tarjolla maustevoita, hyvää sellaista. Rakuuna-sinappivoi on tällä hetkellä suosituin, mutta valkosipuli-, grillimauste- ja chilivoinapeilla on
ollut omat vaiheensa.
Anna voin pehmetä huoneenlämmössä. Sekoita
pehmenneeseen voihin sinappi, silputtu rakuuna, maun mukaan suolaa (ei välttämätöntä) ja
puolisen desiä oliiviöljyä. Kastele leivinpaperi ja muotoile voiseos paperin avulla pötköksi. Kääri pötkö paperiin ja pane muovipussissa
pakastimeen. Siitä on tarvittaessa helppo leikata kuumennetulla veitsellä kulloinkin tarvittava sopiva pätkä. Kuvan ´voikakku´ on tehty
silikonimuotissa.

½ kg:n pkt voita
1 prk Estragon-sinappia
nippu tuoretta rakuunaa
tai 2 tl kuivattua
suolaa
oliiviöljyä

Voi on oiva kasvimaan yrttien – lähinnä persiljan ja tillin – säilöjä. Sadonkorjuun aikana yrttisilpun sekoittaminen voihin ja pakastaminen
takaavat, että pitkin talvea saa helposti ruokiin
makua. Persiljavoi (johon kannatta murskata
joukkoon kynsi tai pari valkosipulia) maistuu
uuniperunan kanssa ja tillivoi antaa kala-annokselle makua. Myös munakkaan paistamiseen
kannattaa käyttää yrttivoita.
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P a r m a n k i n k k u r u l l at
Parmankinkkurullat ovat Outi Pakkasen dekkarista vohkittu resepti. Reseptin sovelluksille ei löydy rajoja. Kuvassa ne on tehty voitaikinasta ja vihreästä pestosta, ihan
kokeeksi, mutta eivät olleet niin hyviä kuin ohjeen mukaan tehtynä.

Voitele valmiit lehtitaikinaneliöt mascarponella,
laita päälle parmankinkkuviipale ja sivele päälle
vielä pestoa. Rullaa taikina kääröiksi ja leikkaa
noin 1½ sentin palasia. Laita muffinsivuokiin
ja paista 200-asteisesa uunissa parikymmentä
minuuttia.

1 pkt valmista lehtitaikinaa
8 siivua parmankinkkua
½ prk punaista pestoa
100 g mascarpone-tuorejuustoa
muffinsivuokia

Kalaversion saat kun vaihdat mascarponen mustapippuri-tilli tuorejuustoon ja kinkun kylmäsavulohisiivuihin ja punaisen peston vihreään.
Hyviä tulee myös kun taikinaan rullailee valkosipulimaustettua tuorejuustoa ja rucolasalaatinlehtiä ja tonnikalaa.
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A n a n a s ta

j a m i n tt u s o k e r i a

Tämän ihanan jälkiruoan sain ensimmäistä kertaa synttäripäivälliselläni, jonka perhe
valmisti. Resepti on löydetty Jamie Oliverin keittokirjasta. Vieläkään en ole itse tehnyt
tätä ruokaa – resepti vaikuttaa kyllä helpolta…
Leikkaa ananaksesta molemmat päät pois. Kuori
se ja leikkaa mustat kohdat pois. Viipaloi ananas pitkittäissuunnassa ohuiksi lohkoiksi. Poista
puumainen keskiosa. Laita suikaleet laakealle
tarjoiluvadille ja laita kylmään odottamaan.

1 kypsä ananas
turkkilaista tai muuta maustamatonta paksua jukurttia
5 rkl sokeria
nippu tuoretta minttua

Murskaa minttu morttelissa ja nauti huumaavasta tuoksusta. Sekoita minttu sokeriin. Ripottele minttusokeri ananaksen päälle. Tarjoa lisänä paksua jukurttia. Tämä on niiiin hyvää!
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A ppelsiinimisu
Tiramisu on kaikille jo melkein yhtä tuttu italialaisen keittiön herkku kuin spagetti bolognese, ja tapoja tiramisun valmistamiseen alkaa olla yhtä paljon kuin bolognesellakin
– jota myös jauhelihamurukastikkeeksi kutsutaan. Uusi versio klassikkokakusta osui
silmiini Glorian ruokasivuilta: appelsiinimisu. Hmmm. Se yllytti kokeilemaan hillamisun
tekemistä, mutta resepti ei vielä ole julkaisukelpoinen, joten tässä tämä Glorian oikein
hyvä appelsiinimisun ohje.
Lado laakean tarjoiluastian pohjalle keksejä ja
kostuta ne mehun ja liköörin sekoituksella. Vatkaa täytettä varten keltuaiset ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon kuoriraasteet ja tuorejuusto.
Levitä täytettä kekseille ja lado sen jälkeen toinen kerros keksejä ja kostuta ne. Päällimmäiseksi tulee juustomassa. Anna maustua yön yli
jääkaapissa. Viimeistele kaakaojauheella ennen
tarjolle asettamista.

1 pkt Savoiardi-tiramisukeksejä
3 appelsiinin mehu
4 rkl cointreau tai grand marnier
-likööriä (tuoremehukin käy)
3 munankeltuaista
1 dl sokeria
sitruunan raastettu kuori
appelsiinin raastettu kuori
200 g mascarpone- tai Philadelphiajuustoa
kaakaojauhetta
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I ta l i a l a i n e n

suklaakakku

Iloon, suruun, juhlaan, lohdutukseksi, lahjaksi. Jouluksi ja lakkiaisiin. Jos joku ruoka
meillä on klassikko niin tämä. Eikä tähän vielä kukaan ole kyllästynyt.
Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat
yksitellen. Sekoita kuivat aineet keskenään ja
lisää edelliseen. Levitä taikina korppujauhotettuun kakkuvuokaan ja laita se uuniin (175 oC 45
minuuttia). Jäähdytä ja halkaise kakku. Levitä
väliin vähäsokerista omenasosetta (esimerkiksi Piltti), vähän kermavaahtoa ja kostuta kakku
Spritellä tms.

Pohja
150 g voita
2 dl sokeria
2 munaa
2½ dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
3 rkl tummaa kaakaojauhetta
1 dl kermaa

Kuorrutusta varten sulata voi kattilassa. Ota kattila pois liedeltä, sihtaa joukkoon kaakaojauho
ja tomusokeri. Sekoita hetki ja lisää kerma. Peitä kakku kuorrutuksella ja pistä kylmään. Vuorokausi, pari tekevät sille hyvää. Ennen tarjolle
asettamista sihtaa päälle kaakaota.

Kuorrutus
50 g voita
¾ dl kaakaojauhetta
2 dl tomusokeria
½ dl kermaa
kermaa
omenasosetta
sitruunalimonadia
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P i n o c c h i o (= B r i ta ) - k a k k u
Hyvällä kakulla on monta nimeä.
Voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää keltuaiset yksitellen. Jauhot ja maito vuorotellen. Levitä seos
uunipellille. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja lisää (tomu)sokeri ja vaniljasokeri. Ripottele pinnalle hasselpähkinärouhe. Uuniin noin
20–30 minuutiksi (175 oC). Puolita levy, ja laita
toisen puolikkaan päälle marjat ja kermavaahto
ja toinen puolikas kanneksi. Ei tarvitse koristella
sen kummemmin.

Pohja
125 g voita
1 dl sokeria
2 keltuaista
1 dl maitoa
1½ dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
Päälle
2 valkuaista
1½ dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
50–60 g hasselpähkinärouhetta
Täyte
3 dl kuohukermaa, hilloja
tai muita marjoja
tilkka konjakkia
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T oscanalainen

sitruunakakku

Toscanan auringon alla vietetty viikko tulee mieleen tästä kakusta.
Tee ensin täyte: laita (teflon)kattilaan keltuaiset,
sokeri ja raastettu sitruunankuori. Kuumenna
hiljalleen ja lisää jauhot ja maitoa. Sekoittele
koko ajan ja keitä kymmenisen minuuttia tai
niin kauan, että kastike sakenee. Jätä jäähtymään ja tee taikina. Sekoita kuivat aineet, ja sekoita niihin voi nokareina, lisää lopuksi munat
yksitellen.

Pohja
200 g vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
100 g sokeria
2 munaa
100 g voita
Täyte
5 dl lämmitettyä maitoa
3 keltuaista
100 g sokeria
50 g vehnäjauhoja
1 sitruunan kuori
tomusokeria

Ota puolet taikinasta ja painele voideltuun piirakkavuokaan. Kaada jäähtynyt täyte pohjan
päälle ja kauli lopputaikinasta kansi kakulle.
Paista noin 200-asteisessa uunissa puolisen
tuntia. Toscanassa tämän kanssa ei tarjota suklaakastiketta, mutta kannattaa kokeilla vaikka
valmiskastiketta tämän rinnalla. La Dolce Vita!
Miten makeaa elämää!
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Z abaione

f r e dd o

–

k y l m ä v i i n i va a h to

Zabaionen moni tuntee, mutta tämä ei ole se ihan tavallinen, ohut versio. Tässä on
hyvää sekin, että tämän voi tehdä hyvissä ajoin ennen tarjoamista, vaikka edellisenä
iltana. Ei tarvitse huudattaa yleiskonetta kun vieraat istuvat odottamassa jälkiruokaa.
Vatkaa muita aineksia kermaa lukuun ottamatta vesihauteessa (tai teflonkattilassa) kunnes seos on kuohkeaa, sakeaa ja kermamaista.
Anna seoksen jäähtyä. Vatkaa kerma tanakaksi
vaahdoksi. Lisää edelliseen. Jaa annoslaseihin tai
tarjoiluastiaan.

6 munankeltuaista
1 ½ dl sokeria
2 dl marsalaa
puolikkaan sitruunan raastettu
kuori
1 tl kanelia
muutama tippa vaniljaesanssia
2 dl kuohukermaa
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Kesä
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C a p o n ata –

munakoisoa kylmänä

Tätä ruokaa on eri nimillä Välimeren eri keittiöissä ja siellä tämä maistuukin parhaalta.
Tämä versio caponatasta on Francis Mayesin kirjasta ´Bella Toscana´, mikä on taas
yksi osoitus siitä, että lukeminen kannattaa aina.

Pistä munakoisot uuniin 175 asteeseen niin että
ne vähän pehmenevät (10 minuuttia). Leikkaa ne
sen jälkeen pieniksi kuutioiksi. Silppua sipulit,
tomaatit, persilja, anjovikset ja oliivit. Kuullota
sipulit öljytilkassa. Sekoita kaikki aineet ja anna
maustua seuraavaan päivään. Säilyy viikonkin
jääkaapissa.

2 munakoisoa
1 dl vihreitä kivettömiä oliiveja
1 dl mustia kivettömiä oliiveja
1 sipuli
4 valkosipulin kynttä
kuusi aurinkokuivattua tomaattia
1 dl tomaattipyreetä
1 dl tomaattisosetta
4 anjovisfilettä
2 rkl kapriksia
persiljanippu
oreganoa, suolaa, pippuria
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C assola –

k a l a s o p pa a h i e n o s t i

Miksihän tämä on minusta niin hienoa ja jotenkin naisellista ruokaa? Ehkä siksi, että sisareni tarjosi tätä minulle ensimmäistä kertaa. Jälleen siis esimerkki siitä, miten ruoan
ensimmäisen kerran muisto jättää jälkensä.
Puhdista kalat, irrota päät ja säästä ne. Leikkaa kalat sopiviksi suupaloiksi, huuhtele hyvin
suolalla maustetussa vedessä, valuta ja taputtele ne kuiviksi talouspaperilla. Jätä odottamaan. Pane kalojen päät kattilaan, lisää vesi
tai viini ja kiehauta hitaasti. Alenna lämpö
miedolle ja hauduta päitä 20 minuuttia. Siivilöi liemi ja jätä odottamaan. Tai fuskaa: tölkissä myytävä (Via) kalaliemi on oikein kelpoa.

1 kg kiinteää ja valkolihaista kalaa
1 l vettä tai kuivaa valkoviiniä
runsas ½ dl oliiviöljyä
2 sipulia kuutioituna
2 valkosipulin kynttä hyvin hienonnettuna
6 tuoretta basilikanlehteä
murskattua kuivattua chiliä, chilijauhekin käy
500 g tomaatteja kaltattuna siemenettömänä ja kuutioituna
1 kg simpukoita kuorissaan ja hyvin
harjattuna
suolaa ja mustapippuria

Kuumenna öljy isossa kattilassa keskilämmöllä.
Lisää sipuli, valkosipuli, basilika ja chiliä makusi mukaan. Kuullota 8-10 minuuttia. Lisää joukkoon tomaatti sekä kalaliemi ja kiehauta. Laita
kattilaan kalapalat ja lisää simpukat liemeen viisi minuuttia ennen keiton valmistumista (heitä
pois kaikki simpukat, jotka eivät sulkeudu kopautettaessa.) Sulje kansi ja höyrytä simpukoita
3-5 minuuttia, kunnes ne aukeavat. Heitä pois
kaikki aukeamattomat simpukat. Tarkista maku
ja lisää tarvittaessa suolaa ja mustapippuria.
Valkosipulipatonkia tai rouheaa maalaisleipää
on oltava tarjolla, sitä tarvitaan viimeistään lautasen kaapimiseen jokaisesta jäljelle jääneestä
liemitilkasta.
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M arinoidut

pa p r i k at

Kesäillassa, grillistä lähtevien tuoksujen huumaamana, samalla kun viet maalaisleipäkorin tai lämpimän focaccian pöytään, nosta siihen myös ihanan värinen paprikamalja.
Sen tekeminen on vaatinut edeltävänä iltana vähän käsityötä, mutta se palkitsee kyllä.
Ainakin joku, yleensä useimmat, ruokavieraista ihastuu paprikoihin ikihyviksi. Alkuperäisohjetta en ole muuttanut, julkaisuluvan olen saanut promootiopäivän harjoituksissa.
Leikkaa paprikat suikaleiksi. Poista kannat ja
siemenet. Jolleivät paprikat ole uuden sadon
pehmeitä ja makeita, kypsennä suikaleita hetki höyryssä. Valuta vesi pois ja kaada paprikat
pannulle öljyyn, jossa ne saavat osittain mustua.
Siirrä suikaleet tarjoilukulhoon ja kaada päälle
marinadi. Pidä kylmässä yön yli. Paprikat säilyvät jääkaapissa viikonkin, maku vain paranee.

3–4 eriväristä paprikaa
öljyä
Marinadi
2 murskattua valkosipulinkynttä
2 rkl hunajaa
2 rkl balsamiviinietikkaa
½ dl oliiviöljyä
suolaa, mustapippuria
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M arinoitu

mozzarella

Jamie. Tämä televisiossa koheltava englantilaisnuorukainen (ei taida enää olla nuorukainen), josta ja jonka tyylistä minä en oikeastaan pidä, mutta: sehän tekee vallan mainiota ruokaa ja vallan mainioita keittokirjoja. Minulla on ne kaikki Suomessa julkaistut.
Eivätkä pölyty hyllyssä. Kaikki eivät pidä tästä ruoasta, eikä se ole kovin kaunista sen
jälkeen kun ensimmäinen on kulhosta annoksensa kaapaissut. Mutta monille se maistuu, ja tarjolle tuotaessa se on hyvin kaunista, kuten kannen kuvastakin näkyy.

Leikkaa neljä palloa puhvelimozzarellapalloa
sentin viipaleiksi. Asettele ne laakealle vadille
ja lusikoi päälle ranskankermaa. Rouhi pinnalle
mustapippuria ja ripottele suolaa. Pese sitruuna
ja raasta kuori. Ripottele se juuston päälle. Purista sitruunan mehu, ja kaada siitä noin puolet
päälle ja sitten vielä silppua päälle chilisuikaleita, tuoretta meiramia ja kaiken päälle oliiviöljyä.
Hyvää oliiviöljyä.

4 isoa mozzarellapalloa
1 prk ranskankermaa
mustapippuria
suolaa
sitruuna
chiliä
meiramia
oliiviöljyä
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M arokkolainen

s a l a att i

Agadirissa couscous on mukana joka aterialla, eikä se useinkaan ole mautonta mannapuuroa kummempaa. Sitruunamehusta löytyi kuitenkin couscosille raikastaja. Kylmä
couscous-salaatti on kesäillan arkiruoka parhaimmillaan.
Keitä couscous kanaliemessä kypsäksi pakkauksen ohjeen mukaan. Valuta ja sekoita vielä
lämpimiin ryyneihin oliiviöljy ja sitruunamehu.
Anna jäähtyä. Sekoita jäähtyneeseen couscousiin viipaloidut sipulit, tomaatit (kannattaa poistaa tomaatin sisus, ei tule niin vetistä ja ikävän
näköistä salaattia), oliivit, kuutioitu feta ja reilusti minttua.

300 g bulguria tai couscousia
kanaliemikuutio
3–4 nippusipulia varsineen
(talvella punasipulia)
5 tomaattia
kivellisiä mustia oliiveja
200 g fetaa
silputtua minttua
sitruunan mehu
1 dl oliiviöljyä
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P anzanella
Työpaikan jokavuotinen piknik on hyvä juttu. Monestakin syystä. Eikä vähäisin ole se,
että siellä pääsee maistelemaan toisten tuomia herkkuja. Panzanellasta en ollut kuullutkaan ennen kuin Päivi sitä toi piknikviltille. Sen jälkeen olen maistellut panzanellaa
mm. sen syntysijoilla Toscanassa, mutta tämä Päivin reseptin mukainen on ehdottomasti makoisin. Kesällä tämä on mainio lounasruoka tai päivällisen alkupala.
Viipaloi leipä edellisenä päivänä ja jätä kuivumaan. Keitä vajaa desi vettä ja punaviinietikkaa
laakerinlehden kanssa. Jäähdytä liemi ja kaada
leipien päälle. Jätä ne kostumaan puoleksi tunniksi. Kuori tomaatit, poista niistä siemenet ja
leikkaa ohuiksi kuutioiksi. Pilko myös paprikat
pieniksi kuutioiksi. Leikkaa salaattisipulit ohuiksi renkaiksi ja hienonna puolet persiljasta.

300 g vaaleaa leipää (puolikas
patonki)
4 pihvitomaattia
2 pientä, eriväristä paprikaa
2 salaattisipulia
nippu persiljaa
tuoretta minttua
3 valkosipulin kynttä
2 rkl kapriksia
6 rkl punaviinietikkaa
laakerinlehti
8 rkl oliiviöljyä
suolaa, pippuria

Puserra leivät liemestä ja nypi pieniksi paloksi.
Ota laakerinlehti pois seoksesta ja sekoita leipä
tomaatin, paprikan, sipulin ja kapristen kanssa.
Puserra valkosipulin kynnet kulhoon. Vatkaa
oliiviöljyn kanssa ja mausta hienonnetulla persiljalla, suolalla ja pippurilla. Sekoita kastike
salaattiin ja sitten jääkaappiin tunniksi maustumaan. Koristele persiljalla ja mintulla.
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G r i l l att u

to n n i k a l a

Grillattua tonnikalaa sai ennen vain matkoilla, mutta nyt tuoretta tonnikalaa saa pihveinä Suomestakin, ainakin kesäisin, joten kotioloissakin pääsee sillä herkuttelemaan.
Ennen grilliin laittamista tonnikalaa kannattaa marinoida, jotta se ei kuivu ja jotta siihen tulee makua. Minä en osaa grillata, mutta perheemme grillimestari sanoi, että
tonnikala vaatii kuuman grillin ja viipaleita grillataan pari, kolme minuuttia puoleltaan.
Nautintoa lisää pihvien kanssa tarjottava parmesankastike. Sama kastike maistuu myös
keitettyjen tai paahdettujen kasvisten kanssa.

4 tonnikalaviipaletta
Sekoita marinadi ja sivele tonnikalaviipaleet sillä. Parin tunnin marinointi riittää.

Marinadi tonnikalalle
purkki tomaattimursketta
1 dl oliiviöljyä
sitruunan mehu
meiramia tms. yrttiä
suolaa ja pippuria

Kuumenna kerma, lisää parmesan, valkosipuli, persilja ja chili. Keitä kokoon noin 15 minuuttia. Lisää kastikkeeseen lopuksi voi ja
mustapippuria.

Parmesankastike tonnikalalle
(tai broilerille tai kasviksille tai pastalle)
2 dl kuohukermaa
1 dl parmesanraastetta
1 valkosipulin kynsi
ripaus chiliä, cayennea
1 dl persiljasilppua
2 rkl voita
mustapippuria
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T o m a att i m u n a k o i s o pa i s to s
Tämä on aika isotöinen ruoka tehdä, mutta varsinkin vegetaristi-ystävät ovat pitäneet
tästä paljon.
Leikkaa munakoisot noin sentin viipaleiksi. Ripottele viipaleille suolaa ja jätä ne ´itkemään´
noin puoleksi tunniksi. Pyyhi viipaleet kuiviksi.
Tämä vie munakoisoista kitkeryyden pois. Jauhota viipaleet molemmin puolin, kastele vatkatussa munassa ja paista oliiviöljyssä ruskeiksi.
Nosta valumaan talouspaperin päälle.

3 isohkoa munakoisoa
suolaa
vehnäjauhoja
3 munaa kuorruttamiseen
oliiviöljyä paistamiseen
Kastike
400 g:n tomaattimurske tölkki
4 rkl oliiviöljyä
1 silputtu valkosipulinkynsi
10 kpl tuoreita basilikanlehtiä
suolaa ja pippuria
300 g juustoraastetta (Turunmaa,
Fontina, tms. kermajuusto)
100 g parmesan-raastetta

Kuumenna oliiviöljy paistinpannussa ja kuullota
valkosipuli, lisää tomaattimurske, keitä noin 15
minuuttia ja lisää loppuvaiheessa suola, pippuri
ja basilika. Kuumenna uusi 200-asteisksi.
Levitä uunivuoan pohjalle tomaattikastiketta,
sitten munakoisoviipaleita, sitten juustoa, sitten
kastiketta, sitten munakoisoa ja parmesaania ja
jatka kerrostamista. Päällimmäiseksi tomaattikastikekerros ja juustoviipaleet ja runsaasti parmesaaniraastetta. Pistä vuoka uuniin puoleksi
tunniksi. Anna vetäytyä noin 15 minuuttia ennen
tarjoamista. Tämäkin – kuten monet italialaiset
ruoat – on hyvää myös kylmänä.
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S av u l o h i - p e s to r u l l at
Tämä on taas näitä italo-lappone -sovelluksiani. Lohi, pesto ja parmesan ovat hyvää
uunissa paistamisen jälkeen, siis mikseivät myös savustettuina. Tarjolle tsatsikia, vihersalaattia ja maalaisleipää sekä keskitäyteläistä punaviiniä – kesäillan nautinto on
valmis.
Leikkaa lohi laakeiksi viipaleiksi. Levitä jokaiselle viipaleelle pestoa ja rullaa tiiviiksi ruusukkeeksi. Lado vuokaan ja savusta. Anna jäähtyä
vähän ennen tarjolle asettamista. Nämä maistuvat myös kylminä.

600 g tuorelohta
pestoa
parmesan-raastetta
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S isilialaiset

s a r d i i n i t e l i s i l a k at

Italialaisten keittokirjojen kalaruokareseptit eivät yleensä jää kokeilua kauemmaksi
ajaksi repertuaariini. Suomessa ei ole niihin oikeanlaisia kaloja, tai sitten vain ruokapöydässämme suomalaiset kalaruoat maistuvat paremmilta. Tämän italialaisen reseptin mukaan tehdyt silakat ovat kuitenkin saaneet varauksettoman hyvän vastaanoton
niin perheeltä kuin vierailtakin.
Paahda leivänmurut pannussa (puolet oliiviöljystä). Sekoita puolet leivänmuruista, korintit,
pinjansiemenet, persilja, silputut anjovikset ja
muskottipähkinä, suola ja pippuri. Voitele uunivuoka. Täytä fileet seoksella, lado vuokaan ja
pistele laakerinlehtiä väliin. Ripottele loput leivänmurut päälle, oliiviöljyä ja sitruunamehua
(4 rkl). Pistä uuniin 180 asteeseen puoleksi tunniksi. Nämä on parasta tehdä aamupäivällä jos
aikoo päivälliseksi tarjota. Huoneenlämpöisenä
maistuvat alkupaloiksi.

1 dl oliiviöljyä
150 g vaaleaa leipää muruina
40 g korintteja (liota ja valuta)
50 g pinjansiemeniä
persiljaa silputtuna
40 g anjoviksia
ripaus muskottipähkinää
750 g silakkafileitä
12 laakerinlehteä
sitruunamehua
suolaa ja pippuria
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V itello

to n n ato

–

k a l k k u n a s ta

Kalkkunaa ja tonnikalaa samassa ruoassa? Italialaisen keittiön klassikko, joka kuuluisi
tehdä vasikanpaistista, mutta mistäs sitä saat? Kalkkuna käy korvikkeesta hyvin. Tämä
on kylmänä tarjottava ruoka, jonka kanssa sopivat monet lisukkeet. Viinin valinta onkin sitten jo haasteellisempaa…
Paista kalkkunarulla tai file uunissa paistopussissa kypsäksi. Jäähdytä (vaikka yön yli). Sekoita
tehosekoittimessa tonnikala, majoneesi, puolet
kapriksista ja anjovisfileet. Purista puolikkaan
sitruunan mehu kastikkeeseen. Notkista kastiketta vedellä, öljyllä tai kermalla. Levitä astian
pohjalle kastiketta ja sitten ohueksi viipaleiksi
leikattua kalkkunaa, viipaleiden päälle suolaa ja
pippuria, ja taas kastiketta jne. Lopuksi päälle
loput kaprikset ja juustolastut. Anna makujen
tasaantua useita tunteja ennen tarjoilua.

1 paistovalmis kalkkunapaisti tai
kalkkunafilettä
1 purkki tonnikalaa öljyssä
1½ dl majoneesia
4 rkl kapriksia
4–5 anjovisfilettä
vettä/oliiviöljyä/kermaa
puolen sitruunan mehu
suolaa, mustapippuria
parmesan/grano padano -viipaleita
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F iasco
Drinkkien sekoittelu, saatikka kehittely, ei kuulu repertuaariini. Fiasco on kuitenkin
syntynyt. Sen nimi ei ole enne. Nimellä on tarinansa, mutta tärkeämpää lienee kuitenkin se, että tämä on maistunut. Näillä aineksilla voi tehdä booliakin. Silloin Sprite sopii
laimentajaksi oikein hyvin. Puolet kuohuviiniä ja puolet limpparia.
Limemehu, vodka ja likööri kannattaa sekoittaa
valmiiksi, kaataa lasien pohjalle ja täyttää kuohuvalla. Fiasco on valmis.

Yhteen tarvitset
1–2 tl puristettua, tuoretta limemehua
1 cl Finlandia Lime -vodkaa
1 cl Limoncelloa (italialainen
sitruunalikööri)
6–10 cl makeaa spumantea (Asti
Tosti tai Cinzano)
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F ocaccia
Ensimmäistä kertaa söin focacciaa vuosia sitten Saaran kanssa Roomassa. Sen jälkeen
Saara on tätä meillä leiponutkin. Salaattia tai kylmää kasviskeittoa ja focacciaa kesälounaaksi. Tuore, hyvä oliiviöljy sopii voita paremmin focaccialle. Tämä leipä ei ole hyvää
kuivahtaneena eikä pakastettunakaan – eikä talvella. Reseptissä pitäisi oikeastaan lukea, että nautitaan auringonpaisteessa.
Liota hiiva ja suola kädenlämpöiseen veteen. Lisää kaikki jauhot kerralla ja vaivaa yleiskoneella
viisi minuuttia. Lisää puoli desilitraa oliiviöljyä.
Vaivaa taikinaa vielä neljä minuuttia. Sivele uunipannu oliiviöljyllä ja painele taikina tasaiseksi
levyksi pannulle. Kohota 20 minuuttia. Painele
halutessasi taikinaan tasaisin välein aurinkokuivattuja tomaatteja ja/tai oliiveja. Ripottele pinnalle vielä yrtit sekä suolaa. Voitele leipä
oliiviöljyllä. Paista 200-asteisessa uunissa 20-25
minuuttia.

6 dl vettä
50 g hiivaa
1 rkl suolaa
½ dl oliiviöljyä
10 dl vehnäjauhoja
5 dl durumvehnäjauhoja
1 dl oliiviöljyä
kuivattua basilikaa ja timjamia
oliiveja, aurinkokuivattuja tomaatteja
karkeaa suolaa
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P u n av i i n i s i p u l i t

ja sipulimarmeladi

Punaviinisipulit ja sipulimarmeladi ovat oikeastaan saman lisäkkeen eri versioita. Molemmat ovat hyviä esimerkiksi bratwurstin, pippuripihvin tai poronpaistin kanssa.
Kuori sipulit. Paahda sitten kuumassa kattilassa
sokeripalat ruskeiksi. Lisää sipulit ja pyörittele
niitä sokerissa. Lisää punaviiniä niin paljon, että
sipulit peittyvät. Mausta ja hauduta hiljalleen 30
minuuttia.

Punaviinisipulit
500 g salottisipulia
8 sokeripalaa
punaviiniä
suolaa, timjamia, pippuria

Kuullota punasipuliviipaleet öljyssä. Lisää sokeripalat sulamaan sipulien joukkoon. Lisää etikka, viini ja suola. Hauduta 30 minuuttia, jotta
seos kiinteää. Mausta lopuksi timjamilla.

Sipulimarmeladi
3 rkl oliiviöljyä
1 litra punasipulia viipaleina
20 ruokosokeripalaa
4 rkl punaviinietikkaa
suolaa
2 dl punaviiniä
1 tl timjamia
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R a pa r p e r i c h u t n e y
Tämä ohje on vuoden 1990 Kotiliedestä, kuulemma. En itse sitä sieltä ole hoksinut
poimia vaan Päivi. Ja Päivi se neuvoi varioimaan ohjetta joka keitoksessa. Esimerkiksi
lisäämällä mukaan viisi valkosipulin kynttä tai 1 tl chilisilppua. Tämä on hyvää riistalihan
kanssa tai nuotiolla paistetun hiillosmakkaran kanssa.
Kuori uloimmat raparperinsuikaleet ja silppua
varret. Sido mausteet sideharsonyyttiin. Laita
kaikki aineet kattilaan, kiehauta ja anna muhia
hiljaisella lämmöllä pari tuntia paksuksi soseeksi. Tölkitä kuumiin purkkeihin.

1 kg raparperia
1 rkl kardemummaa (mieluiten
kokonaisia)
1 rkl neilikoita (kokonaisia)
pala inkivääriä viipaloituna
½ kg fariinisokeria
2 dl rusinoita
2½ dl sokeria
1 dl viinietikkaa
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T o m a att i h i l l o
Tomaateista hilloa? Chutney olisi ehkä parempi sana, mutta nimestä viis: tämä on
makoisaa, hyvin säilyvää, erityisesti kaikenlaisille grillatuille ruoille sopivaa kastiketta –
Hannen tarjoamaa hilloa.
Lohko pestyt tomaatit. Kuori ja silppua sipuli
ja valkosipulin kynnet. Kuumenna öljy pannussa, lisää tomaattilohkot ja sipulisilput pannuun.
Kypsennä keskilämmöllä 10–20 minuuttia välillä sekoitellen. Halutessasi voit tässä vaiheessa
poistaa tomaateista irtoavat kuoret. Lisää etikka,
hillosokeri, suola, sinapinsiemenet ja currytahna. Jatka keittämistä vielä 3–4 minuuttia.

400 g terttutomaatteja tai muita
sopivaksi katsottuja tomaatteja
1 sipuli
4 valkosipulin kynttä
1 rkl oliiviöljyä
1/2 dl etikkaa
1 dl hillosokeria
1/2 tl suolaa
1 tl sinapinsiemeniä
1–2 rkl currytahnaa tms.
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A vernajäätelö
Averna? Jo paljon ennen kuin Rooma ja italialainen keittiö veivät minut, ihastuin Avernaan, italialaiseen katkeroon. Sitä ei Suomessa tahdo vieläkään saada, mutta silloin
kuin sitä reissuista kotiin tuodaan, on mukava tehdä tätä helppoa jälkiruokaa.
Paahda mantelirouhetta kuivalla paistinpannulla rusehtavaksi, ja varo, ettei se pala. Vatkaa valkuaiset sokerin kanssa kovaksi vaahdoksi. Laita
vaniljajäätelöpallo jalalliseen lasiin, ripottele
mantelirouhetta päälle ja lisäksi nokare valkuaisvaahtoa ja kastikkeeksi Avernaa.

½ litraa vaniljajäätelöä
2 dl mantelirouhetta
1–2 kananmunanvalkuaista
2–3 rkl kidesokeria
Avernaa, italialaista katkeroa

Avernaa on Alkossa vain harvoin. On joko turvauduttava tilausvalikoimaan tai lähdettävä Italiaan.
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M a n s i k at

ja limemascarpone

Mestarien vieraana -keittokirja on usein ollut innoittajanani. Tämä ja seuraava resepti
ovat suoraan sieltä. Mansikka-aikaan nämä ovat helppoja, nopeita, uudenlaisia tapoja
tarjota mansikoita.
Keitä balsamicoa ja sokeria kattilassa kunnes sokeri on sulanut. Anna jäähtyä ja kaada kokonaisten, perattujen mansikoiden päälle.

1 l mansikoita
½ dl valkoista balsamicoa
2 rkl sokeria

Pese ja kuivaa lime, raasta kuori. Sekoita raastettu kuori mascarponen ja tomusokerin kanssa.
Tarjoa kreemi yhdessä balsamicolla maustettujen mansikoiden kanssa.

100 g mascarponea
½ dl tomusokeria
1 lime
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M anteli-marenkikakku
Gluteeniton kakku! Tämä on hyvää mansikoiden kanssa. Vadelmien kanssa. Päärynöiden kanssa. Säilykemandariinien kanssa. Tuoreesta ananaksesta leikeltyjen lastujen
kanssa… Tämä maistuu ihan ilman lisukkeitakin.
Kuumenna uuni 170 asteeseen. Voitele kaksi
kakkuvuokaa (halkaisija noin 23 cm). Vatkaa
valkuaiset kovaksi vaahdoksi, sekoita vaahtoon
mantelisokeriseos. Jaa taikina kahteen kakkuvuokaan. Paista pohjia uunissa noin 35 minuuttia ja anna sitten jäähtyä. Irrota varovaisesti reunoista ja kumoa.

Pohja
6 kananmunanvalkuaista
3 dl mantelijauhetta
2 dl sokeria
Kreemi
6 kananmunankeltuaista
1½ dl sokeria
4 dl kuohukermaa
100 g voita

Tee sitten kreemi. Sekoita keltuaiset, sokeri, kerma ja voi teflonkattilassa. Lämmitä seosta hellalla koko ajan sekoittaen. Kun ensimmäinen kupla
nousee pintaan, ota heti pois liedeltä ja jatka sekoittamista vielä hetki. Anna jäähtyä.

1 pussi mantelilastuja

Kaada puolet kreemistä toisen pohjan päälle,
nosta toinen pohja sen päälle ja kaada loput kreemistä sille. Koristele paahdetuilla manteleilla.
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Syksy

Syksy
Marinoidut savusilakat
Se Parempi Rucola -salaatti
Siikatartar
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M arinoidut

s av u s i l a k at

Taas kerran: yksinkertaista ja hyvää. Kurkun, rieskan, perunoiden kanssa hyvää. Sellaisenaan hyvää. Silakat sopivat italialaisten antipastiruokien joukkoon ihan yhtä hyvin
kuin pohjoisen mökillä juhannusbrunssille.
Tähän kannattaa hankkia vasta savustettuja Sundomin savusilakoita. Perkaa ne, asettele kulhoon
ja ripottele jokaisen kerroksen väliin runsaasti
silputtua ruohosipulia. Sekoita viinietikasta ja
öljystä marinadi. Öljyä on oltava puolet enemmän kuin etikkaa. ja marinadin on peitettävä
silakat. Muutama tunti marinointiaikaa riittää,
mutta silakat voivat maustua yön ylikin.

kilo savusilakoita
paljon ruohosipulia
viinietikkaa
öljyä

69

S e P a r e m p i R u c o l a - s a l a att i
Tämä ei vaikuta kovinkaan kummoiselta, mutta rucola ja pecorino ovat sellaisia makujen kiteytymiä ja yhdessä muiden ainesten kanssa ne ovat niin ”cucina italianaa” kuin
vain voin ajatella.
Kokoa aineksista salaatti ja höylää päälle pecorino-lastuja. Jos onnistut saamaan pecorino stagiatoa (hyvin kypsytettyä) niin aina vaan parempi. Maalaisleipää ja oliiviöljyä pöytään, aurinkoa
taivaalle…

nippu rucolaa
nippu romainea ja/tai tavallista lehtisalaattia
10 pikkutomaattia
muutama musta oliivi
2 rkl pinjansiemeniä
(cashew-pähkinät käyvät melkein
vielä paremmin)
1 rkl oliiviöljyä
balsamicoa
rouhittua mustapippuria
pecorino-juustoa
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S i i k ata rta r
Graavattuun siikaan ei kyllästy kuten loheen. Se ei ole niin rasvaista. Punapippurilla ja
tillillä koristeltuna se on hienon näköistäkin. Ja tartariksi jalostettuna on hovikelpoista
juhlaruokaa.
Kuutioi siika pieneksi. Sekoita kaikki aineet keskenään. Tee tartarista kahdella lusikalla munanmuotoisia palloja tai muotilla pieniä kakkusia.

350 g graavisiikaa
3 rkl hienonnettua purjoa
2 rkl tillisilppua
3 rkl smetanaa
mustapippuria

Paahtoleipäviipaleet voit leikata kolmioiksi tai
vaikka piparimuotilla tehdä niistä jouluisen mallisia. Laita leivänpäälle tai viereen siikatartaria.
Salaatinlehti, tomaattiviipale ja punasipulirengas sopivat nekin koristeiksi. Siian voi korvata
graavilohella jos sattuu pitämään siitä enemmän. Siikaleipästen vieressä annoskupeissa mätimoussea, jonka ohje on sivulla 106.
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B olognese-kastike
Bolognese-kastiketta varten ei oikeastaan pitäisi olla reseptiä. Kaikkihan osaavat sitä
tehdä, mutta kun törmäsin tähän pitkän aineslistan kastikeohjeeseen, oli sitä testattava
ja hyvää se on. Tämä on niitä ruokia, joiden tekemiseen riittävä syy on se herkullinen
tuoksu, joka valmistuksen aikana leviää koko taloon. Pitkän haudutusajan ja pakastuksen hyvin kestävää kastiketta kannattaa tehdä vähintään tupla-annos kerralla.

Kuumenna öljy, kuullota siinä sipuli, lisää valkosipuli, pekoni, porkkana ja selleri. Lisää jauheliha ja ruskista sekin. Lisää punaviini ja kuumenna, keittele matalalla lämmöllä niin kauan, että
suurin osa viinistä on haihtunut. Mausta suolalla
ja mustapippurilla. Lisää maito, ripaus muskottia ja sekoita hyvin. Kun maito on imeytynyt lisää tomaattimurske, sokeri ja oregano. Alenna
lämpö ja jätä kastike hautumaan (ilman kantta) pariksi tunniksi. Väri muuttuu tummaksi,
voimakkaaksi ja tuoksu hyväksi. Keitä tarpeeksi spagettia ja muista tarjota lisänä parmesanraastetta.

4 rkl oliiviöljyä
1 silputtu sipuli
1 murskattu valkosipulin kynsi
4 pekoniviipaletta
1 paloiteltu porkkana
1 paloiteltu sellerinvarsi
500 g naudan (paisti)jauhelihaa
1½ dl punaviiniä
1 ¼ dl maitoa
muskottipähkinää
400 g tomaattimursketta
1 rkl sokeria
1 tl oreganoa
suolaa
mustapippuria
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J u u s to i n e n

p o r o pata

Syksyn ja talven ruokaa, joka lämmittää, niin kuin padat aina. Tämä vaatii syvänpunaista
punaviiniä ja kynttilänvaloa pöytään.
Ruskista käristysliha voissa. Lisää pannulle hienonnetut sipulit, lisää lihaliemi, pippurit, suikaloidut porkkanat, hillosipulit, siirappi ja vesitilkkaan sekoitetut vehnäjauhot. Kuumenna ja anna
kiehua hiljalleen parikymmentä minuuttia. Lisää loppuvaiheessa kerma ja leipäjuustokuutiot.
Puikulaperunat ovat itseoikeutettu lisuke, mutta
maistuu tämä täysjyväriisinkin kanssa.

600 g poronkäristyslihaa
2 rkl voita
2 sipulia
4 dl lihalientä
5 maustepippuria
5 valkopippuria
3 porkkanaa
2 dl hillosipuleita
1 rkl siirappia
1½ rkl vehnäjauhoja
2 dl ruokakermaa
leipäjuustoa
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K a n a k o o k o s k e i tto
Tämä on nopea ja kepeä. Tällaista voi tehdä kun on yksin.

Kaada kanaliemi/vesi sekä kookosmaito kattilaan. Kiehauta ja mausta suolalla sekä sokerilla.
Lisää kiehuvaan liemeen punasipuli- ja porkkanasuikaleet, sekä chili, valkosipuli ja inkivääri.
Purista sekaan ½ sitruunan mehu sekä fish sauce. Keitä muutama minuutti ja lisää kanasuikaleet. Keitä miedolla lämmöllä kunnes kanasuikaleet ovat kypsiä. Lisää nuudelit keittoon ja keitä
muutama minuutti. Ripottele päälle korianteria.

6 dl kanalientä tai vettä
1 prk kookosmaitoa
suolaa
1 tl sokeria
1 punasipuli suikaleina
1 porkkana pieniksi pilkottuna
1 chilipalko hienonnettuna
pala inkivääriä raastettuna
1 valkosipulin kynsi
1/2 sitruunan mehu
2–3 rkl fish saucea
150 g kanasuikaleita
100 g munanuudeleita
tuoretta korianteria
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K esäkurpitsapiirakka
Tämä keittokirjaprojekti poiki kokoelmiini uusia reseptejä, esimerkiksi tämän. Opuksen taittajalla on muiden taitojensa ohella kyky kehitellä reseptejä, mistä kesäkurpitsapiirakka on yksi osoitus.
Sekoita kuivahiiva jauhoihin, lisää reilusti kädenlämpöinen vesi, suola ja öljy ja vaivaa taikinaksi. Kohota liinan alla parikymmentä minuuttia. Muotoile pohjasta pellille pyöreä, ohut
pohja. Murskaa valkosipulia öljyyn ja voitele
sillä pinta.

Pohja
2 dl vehnäjauhoja
3/4 dl grahamjauhoja
1 ps kuivahiivaa
1 tl suolaa
2 rkl öljyä
1 ½ dl vettä

Leikkaa kesäkurpitsa juustohöylällä ohuiksi siivuiksi. Siivuta myös sipuli. Kääntele sipulit ja kesäkurpitsat kananmunan valkuaisessa ja levitä
piiraan päälle. Paista piirasta uuniin keskitasolla
225 asteessa noin 12 minuuttia.

Täyte
1 kesäkurpitsa
2 sipulia
kananmunan valkuainen
150–200 g vuohenjuustoa
runsaasti tuoretta rucolaa
basilikaa
suolaa ja pippuria

Lisää lämpimän piiraan päälle vuohenjuusto,
rucolaa, basilikaa ja suolaa sekä pippuria.
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L aaninleike

j a k o r va s i e n i m u h e n n o s

Tätä kirjaa kootessani kyselin perheen nuorilta, mitä reseptejä kannattaisi valita mukaan ja Saara sanoi korvasienimuhennoksen. Kun esitin, että kyllähän kaikki sen osaavat tehdä, tyttäreni katsoi minua hieman oudoksuen ´Ai osaavat?´ Korvasienimuhennosta meillä on aika usein, ja ainakin silloin kun mökillä on tarjolla Laaninleikettä.
Se onkin vähän harvinaisempi ruoka, joten tässä minun ohjeeni molempiin. En tiedä,
miten ”oikea Laaninleike” hotelli Laaninhovissa tehdään, en tiedä, vaikka olen sitä vuosikymmenien varrella syönyt yhden jos toisenkin kerran. Olen vain kehitellyt oman
hyvin yksinkertaisen versioni.
Ota pihvit huoneenlämpöön ajoissa, laita lehtipihville savuporoviipale ja taita tasku kiinni ja
kiinnitä hammastikulla. Kuumenna valurautapannu kuumaksi, kun voin ja öljyn seos alkaa
muuttua ruskeaksi lisää leikkeet pannulle. Paista molemmin puolin nopeasti ruskeiksi (suunnilleen 2 minuuttia puoleltaan). Pippuroi pihvit, suolaa ei tarvita, sillä savuporo on suolaista.
Kaada pannulle tilkka lihalientä, punaviiniä,
vettä tai muuta sopivaa nestettä ja anna hautua
hetken.

Laaninleike
naudan ulkofileestä ohuen ohueksi
hakattuja lehtipihvejä
viipale kylmäsavuporoa per pihvi
voita, öljyä
pippuria

Sulata voi kattilassa, (lisää halutessasi sipulihakkelus, kuullota) lisää sienet. Anna hetken hautua. Ripottele vehnäjauhot joukkoon. Anna hetki
hautua. Lisää maitoa, sekoita, mausta, lisää kermat. Anna hautua vaikka puolisen tuntia; tulee
sitä täyteläisempi, mitä kauemmin saa hautua.
(Kastikkeeseen vain enempi nestettä, muutoin
sama ohje). Sekoittele välillä.

Korvasienimuhennos
300 g esikäsiteltyjä (= kolmesti
ryöpättyjä) korvasieniä
(2 sipulia)
50 g voita
2–3 rkl vehnäjauhoja
2 dl maitoa
2 dl kuohukermaa
suolaa, pippuria
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L o h ta

ta i k u h a a i ta l i a l a i s i tta i n

Lohi ja pesto ovat yhdessä oivallinen yhdistelmä. Helpompaa kalaruokaa on vaikea
keksiä.
Voitele uunivuoka oliiviöljyllä, ripottele lohelle
suolaa ja pirskottele vähän sitruunamehua tai
kuivaa valkoviiniä. Laita jokaisen viipaleen päälle ruokalusikallinen pestokastiketta ja ripottele
pinnalle parmesaania. Mieluusti ihan reilusti.

lohimedaljonkeja
sitruunamehua (tai kuivaa
valkoviiniä)
suolaa
oliiviöljyä
pestokastiketta
parmesan-raastetta

Paista 200-asteisessa uunissa parikymmentä
minuuttia. Anna vetäytyä vähän aikaa ennen
tarjolle tuomista.
Kuha valmistetaan ihan samoin, mutta tavallisen peston sijaan kannattaa etsiä (tai tehdä itse)
rucolapestoa.
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S av u p o r o k a s t i k e

pa s ta l l e

Tämä on sellainen ´mökillä-äkkiä-nälkäisille-nuorille-ruokaa´ -resepti. Samalla kun kilo
pastaa kiehuu, valmistuu Koskenlaskija-juuston (mitä kaikkia lapsuusmuistoja siihen
liittyykään!) paketin kyljessä olevaa ohjetta mukaillen kastike.
Silppua sipulit ja kuullota ne voissa. Kaada päälle ruokakerma ja kuumenna. Pilko juusto sentin
kuutioiksi ja lisää kuuman kerman joukkoon.
Sekoita ja kun juusto on kokonaan sulanut lisää
poro ja persilja.

1 rkl voita
2 salottisipulia
1 valkosipulin kynsi
4 dl ruokakermaa
1 pkt savuporo-Koskenlaskija-juustoa
100 g savupororouhetta tai -lastuja
persiljaa
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T o n n i k a l a - t u o r e pa s ta - l a s a g n e
Valion uudehko ´Kolmen juuston kerma´ on lasagnessa ja kermaisissa pastakastikkeissa hyvä juttu. Yksi itse kehitelty resepti on seuraava:
Sekoita tonnikala tomaattimurskeeseen ja raejuusto kermaan, ja mausta kastikkeet mieleiseksesi. Lado kastikkeista ja lasagnelevyistä
normaaliin tapaan vuorotellen kaksi vuokaa täyteen. Paista 200-asteisessa uunissa 20–30 minuuttia. Anna vetäytyä vähän aikaa ennen tarjolle
tuomista. Tämä on tosi hyvää myös kylmänä.

3 pkt tuorepastalasagnelevyjä
2 prk hyvää vaaleaa tonnikalaa
2 prk Kolmen juuston kermaa
2 prk tomaattimursketta (tai valmiita
pastakastikkeita)
2 prk raejuustoa
ketsuppia
valkosipulia
mustapippuria
basilikaa
chiliä
suolaa
ripaus sokeria
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M anteliperuna
Yksinkertainen hyvä perunalisäke, jota sain oululaisessa ravintola Matalassa. Eikä keittiömestari pitänyt reseptiä salaisuutenaan vaan kertoi ainekset kysyttyäni. Minun oli
hieman sovellettava, kun en saanut onnistumaan ilman munankeltuaista.
Keitä perunat kypsiksi, soseuta, lisää soseeseen
voita, suolaa ja lopuksi manteli. Jos haluat valmistaa manteliperunat etukäteen lämmittämistä
vaille valmiiksi lisää soseeseen munankeltuainen ja muotoile uunipellille annokset. Juuri ennen tarjoamista lämmitä kuumassa uunissa niin
kauan, että mantelilastut saavat vähän väriä.

4 jauhoista perunaa
40 g voita
tilkka kermaa
munankeltuainen
suolaa
mantelirouhetta/lastuja
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P e r u n a s a l a att i
Tämän reseptin kehittelin kun miellyin kovasti Stockan delissä myytävään talonpojan
salaattiin ja kun aika pian sen jälkeen kyllästyin maksamaan ”maustetuista potuista”
aika huikeaa kilohintaa. Tämä perunasalaatti sopii niin vapun ja uudenvuoden noutopöytään kuin savukalan seuraksi kesällä. Kirjoitettuna resepti vaikuttaa kovin monimutkaiselta, mutta ei todellakaan ole sitä.
Keitä perunat, jäähdytä ja viipaloi ne. Lado kannelliseen, tiiviisti suljettavaan astiaan ja laita kerrosten väliin suolaa, hyvin vähän sokeria, mustapippuria, sipulirenkaita ja kapriksia. Kaada
joukkoon viinietikkaa (3–10 rkl riippuen annoksesta) ja sitten lihaliemi. Anna imeytyä tunteroinen ennen kuin lorautat öljyn joukkoon. (Jollet
anna vetäytyä, öljy tekee kalvon, eivätkä muut
maut pääse perunaan, luulisin näin.) Öljyä noin
puoli desiä. Sitten moneksi tunniksi jääkaappiin,
jossa kannattaa välillä kääntää astia ylösalaisin.
Ennen tarjolle tuontia olen valuttanut melkein
kaiken nesteen pois.

kiinteitä perunoita
suolaa
sokeria
mustapippuria myllystä
sipulirenkaita
kapriksia
valkoviinietikkaa
lihalientä (puolikas kuutio noin
kahteen desiin vettä)
oliiviöljyä
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P e s to b o s to n
Hesarin Ruokatorstaissa oli alla oleva ohje. Pullabostonia meillä on kyllä tehty jos jonkinlaisia, kirsikkabostonia, hillabostonia, kookosbostonia, … mutta tämä pestoboston
toi idean tehdä sämpylätaikinasta täytettynä ja rullailtuna vaikka mitä hyvää. Tämä
pestojuttu on kyllä silti edelleen paras tähän asti leipomistani.

Liota hiiva kädenlämpöiseen maito-kermaseokseen. Sekoita joukkoon kananmunat (jätä vähän
voitelua varten). Sekoita kuivat aineet keskenään
ja sitten nesteeseen. Lisää lopuksi loraus oliiviöljyä. Kohota taikina.

4 dl maitoa
2 dl kermaa
1 pala hiivaa
2 kananmunaa
2 tl suolaa
2 rkl sokeria

Sekoita täytteen aineet keskenään. Vaivaa taikina. Ota siitä palanen ja kauli kahden irtopohjavuoan pohjalle sopivat pohjapalaset. Kauli lopputaikina levyksi. Levitä täyte levylle ja rullaa.
Leikkaa rullasta 16–20 palaa ja laita ne pystyyn
vuokaan. Kohota ja voitele lopulla munalla ja
ripottele pinnalle juusto. Paista 200-asteisessa
uunissa puolisen tuntia.

6 dl hiivaleipäjauhoja
8 dl vehnäjauhoja
2 rkl oliiviöljyä
150 g pehmeää voita
4 valkosipulinkynttä
1 rkl tuoretta timjamia
1 dl pestokastiketta
Päälle parmesaaniraastetta
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R i s otto –

al rustica

Risottoa ei Suomessa oikein paljon harrasteta. Vaikka kyllä kannattaisi. Se on sellaisenaan hyvä, helposti valmistuva ruoka. Siitä saa toisaalta hienonmakuisen juhlaruoan (kuohu)viinillä ja brie- tai parmesanjuustolla tai toisaalta siitä saa edullisen, hyvän
viikonlopulta jääneiden liha/kalapalasten upotusruoan. Tässä on kesäinen, kasviksilla
kauniiksi ja maistuvaksi tehty risotto. Maun ja kasvimaan antimien mukaan ohjeesta
voi tehdä mieluisan.
Kuumenna öljy ja voi, kuullota siinä sipuli ja
valkosipulia. Lisää kesäkurpitsa ja riisi. Kuullota
nekin. Lisää tomaatit ja kanaliemi/viini vähän
kerrallaan. Lopuksi suola ja pippuri mukaan.

50 g voita
2 rkl oliiviöljyä
1 iso pieneksi silputtu sipuli
150 g sokeriherneitä
150 g parsaa
200 g kesäkurpitsaa viipaleita
400 g risottoriisiä
1 tlk tomaattimursketta
1,25 dl kanalientä/valkoviiniä
3 rkl parmesaania
suolaa
pippuria
koristeluun tuoretta basilikaa

Keittele 20 minuuttia ja pidä huolta, ettei risotto kuivu, siis lisää viiniä tai vettä! Lisää lopuksi
pakastesokeriherneet, parsat tai mitä nyt sattuu
tölkeistä tai kasvimaalta löytymään. Sekoita lopuksi parmesan joukkoon. Koristele basilikalla.
Buon appetito!
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S i e n i - a u r i n k oto m a att i m u h e n n o s
Aika usein käy niin, että teen sellaisia ´jääkaapin-tyhjennys-ruokia´. Perhe saattaa kehuskella ja kysyvät sitten ´mitä tässä on´. Enhän minä yleensä muista, mutta tämän
ruoan ohjeen kirjoitin heti kehujen jälkeen muistiin.
Kuullota salottisipulisilppu ja yksi valkosipulin
murskattu kynsi rypsiöljyssä. Lisää paloitellut
herkkusienet, mausta mustapippurilla ja suolalla. Lisää lopuksi paloitellut aurinkokuivatut
tomaatit (ja pieni loraus tryffeliöljyä) ja pala pilkottua (vahva tai paprika) Koskenlaskija tms.juustoa. Odota kunnes juusto sulaa. Persilja,
paprikajauhe, kirveli ovat joskus tarpeen. Tämä
sopii melkein minkä kanssa vain.

2–3 salottisipulia
1 valkosipulin kynsi
2 rkl rypsiöljyä
200 g herkkusieniä
mustapippuria, suolaa
½ prk aurinkokuivattuja tomaatteja
pieni loraus tryffeliöljyä
Koskenlaskija-juustoa (vahva tai
paprika)
persiljaa, paprikajauhetta, kirveliä
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V u o h e n j u u s to - p e r u n a g r at i i n i
Tämä on takuuvarma, helppo lisäke kalalle ja lihalle, esimerkiksi paistille. Kuvassa on
toinen esimerkki vuohenjuustoviipaleiden käytöstä. Laitoin paistin leikkaamisen jälkeen
viipaleiden väliin vuohenjuustoa. Tulee kauniinnäköistä, uudenlaista paistiruokaa.
Voitele uunivuoka ja lämmitä uuni 175 asteeseen. Kuori ja viipaloi perunat. Leikkaa myös
vuohenjuusto viipaleiksi. Lado puolet perunoista
vuokaan, ripottele suolaa ja pippuria perunoille,
ja kaada noin puolet ranskankermasta perunoiden päälle. Levitä vuohenjuustoviipaleet ja niiden päälle loput perunat, suolaa, mustapippuria
ja loput ranskankermat. Laita vuoka uuniin noin
1½ tunniksi. Anna gratiinin vetäytyä kymmenisen minuuttia ennen tarjolle asettamista.

1 kg jauhoisia perunoita
3 dl ranskankermaa
200 g vuohenjuustoa
suolaa
mustapippurirouhetta
nokare voita
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B iologien (unkarilainen)

j u u s to k a k k u

Molemmat biologi-herrasmies-tuttavamme ovat vuorollaan tarjonneet tätä kakkua viinikerhomme illanistujaisten loppumetreillä. Jotenkin tämä kakku liittyy Unkariin, mutta en ole koskaan tullut kysyneeksi miksi. Keksipohjakakkuja ei yleensä paisteta, vaan
niihin tehdään täyte liivatteen avulla, mutta tämä Biologinen kakku pistetään uuniin.
Reseptiä voi varioida monin tavoin. Kuvan kakussa täytteeseen on lisätty omenakuutioita, joita voi makustaa lilluttamalla niitä calvadoksessa. Juustokakun kanssa on saatu
myös pohjoisessa satoa tuottaneen kirsikkapuun marjoista tehtyä kirsikkakompottia.
Jokainen voi yrittää pistää paremmaksi …
Murskaa keksit, sulata voi ja anna sen jäähtyä.
Sekoita jäähtynyt voi keksimurusten kanssa ja
levitä irtopohjavuoan pohjalle.

Pohja
12 kpl Digestive-keksejä
60 g voita

Täyte valmistetaan yksinkertaisesti vispaamalla kaikki aineet keskenään. Kaada täyte pohjan
päälle ja paista uunissa (175 astetta) noin 40 minuuttia.

Täyte
1 pkt Philadephia-juustoa
1 prk maitorahkaa
2 dl kahvikermaa
2 tl vaniljasokeria
1 dl sokeria
2 rkl maissijauhoja
1 muna
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K a m pa n i s u t
Tämä jos joku resepti on kiertänyt. Minun on kiitettävä siitä Hannun äitiä, joka puolestaan on Posiolta Pentikin kahvilan emännän reseptikokoelmista ohjeen saanut. Näitä
pohjoisen leivonnaisia naapurinpoika nimittää ´kommervenkeiksi´, ´niiksi sormennäköisiksi kakkusiksi´, ´kompuuttereiksi´ ja ties miksi ja syö yhden toisensa perään...
Ovat kampanisut kyllä kelvanneet työpaikan kaikille eri kampanisukoulukuntien edustajillekin.
Sekoita voi, margariinia ja sokeri. Lisää munat
yksitellen. Sekoita massaan kermaviili ja rahka.
Lopuksi jauhot, joihin leivinjauhe ja sooda on
sekoitettu. Kauli taikina noin sentin paksuisiksi levyiksi. Ja leikkele ”kammoiksi”. Paista nisut
250-asteisessa uunissa, noin 15–20 minuuttia.

500 g voita
500 g margariinia
5 dl sokeria
2 kananmunaa
1 prk kermaviiliä
1 prk rahkaa
n. 2 kg vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl soodaa
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M ustikkakukko
Tämä on ehkä reliikki karjalaiseen ruokakulttuuriin hurahtamisen vaiheesta elämässäni. Joka tapauksessa hyvää viikonlopun jälkiruokaa.
Sulata voi ja lisää siihen puolet sokerista. Sekoita jauhot ja leivinjauhe ja lisää voi-sokeriin.
Vuoraa taikinalla vuoka, ja laita sinne mustikat
ja ripottele loput sokerit joukkoon. Jos onnistut
tee osasta taikinaa kansi kukolle. Minä en ole
oikein onnistunut, joten olen vain murustellut
osan taikinasta kukon kanneksi. Paista tunti
200-asteisessa uunissa. Mustikkakukko on hyvää lämpimänäkin, mutta vielä parempaa jääkaappikylmänä kermavaahdon tai vaahdotetun
vaniljakastikkeen kanssa.

250 g voita
1 dl sokeria
2 dl ruisjauhoja
2 dl ohrajauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 litra mustikoita
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T o m pa n

suklaaruudut

Tämä on Tompalle samanlainen herkku kuin meillä lapsuudenkodissani oli unelmis (ks.
edellinen keittokirjani). Jos poika saa päättää mitä leivon mökille, synttäreille, jouluksi, niin näitä. Teen uunipellillisen, sillä nämä kestävät pakastuksen oikein hyvin. Jollei
Tomppa löydä pakastamista sitä nurkkaa, mihin ne jemmaan …
Sulata ja jäähdytä rasva. Vatkaa sokeri ja munat kuohkeaksi. Sekoita kuivat aineet (huom.
tummaa kaakaota ja oikeaa vaniljasokeria). Lisää kuivat aineet ja maitoa vuorotellen ja rasva
sitten viimeiseksi. Kaada taikina leivinpaperin
päälle uunipellille. Paista 200 asteisessa uunissa
noin puoli tuntia. Kun pohjalevy on vähän jäähtynyt, kumoa se käyttäen apuna toista peltiä ja
irrota leivinpaperi. Jätä jäähtymään.

Pohja
300 g voita
4 munaa
4 dl sokeria
3 dl maitoa
9 dl vehnäjauhoja
5 tl leivinjauhetta
4 tl vaniljasokeria
4 rkl kaakaota

Sulata kuorrutusta varten voi. Vispilöi tomusokeri sen joukkoon. Lisää muut aineet ja sekoita
tasaiseksi. Levitä kuorrutus jäähtyneen pohjalevyn päälle ja ripottele pinnalle haluamasi koristeet. Jääkaappikylmänä parasta.

Kuorrutus
120 g voita
6 dl tomusokeria
1 dl kylmää kahvia
2 rkl kaakaojauhetta
4 tl vaniljasokeria
Pinnalle
Jos Tomppa saa päättää niin kirkkaanvihreitä strösseleitä, mutta kultapallot,
wienernougatrouhe, kookoshiutaleet
tai suklaaahippu sopivat vähintään yhtä
hyvin.
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T o rta

p i n o l ata

–

p i n j a n s i e m e n to rtt u

Pinjansiementorttu on helppo ja maukas. Erilaisia versioita siitä on useassakin italialaisessa keittokirjassa, mutta yhdessäkään sen kanssa ei ole kehotettu tarjoamaan hilloja.
Minäpä kehotan. Niiden kanssa kakku on juhlaruokaa.
Kuumenna uuni 180 asteeseen. Voitele ja jauhota 22 cm:n vuoka. Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi. Lisää muna ja keltuaiset edelleen vatkaten.
Sekoita joukkoon jauhot, suola ja sitruunan kuoriraaste. Levitä taikina vuokaan, sirota pinnalle
pinjan siemenet ja painele ne taikinaan. Paista uunissa noin 40 minuutissa. Anna jäähtyä
kunnolla.

150 g suolatonta voita
2 dl sokeria
1 muna + 3 keltuaista
3 dl vehnäjauhoja
ripaus suolaa
1 sitruunan raastettu kuori
120 g pinjansiemeniä
Lisäksi
1 dl mascarpone-tuorejuustoa
2 dl vispikermaa
3 rkl amaretto-likööriä

Vispaa kerma vaahdoksi, lisää joukkoon mascarponea ja loraus likööriä.
Tarjoa tortun kanssa amaretto-liköörillä ja mascarpone-juustolla maustettua kermavaahtoa sekä
hilloja.

hilloja

98

T a lv i

T a lv i
Blinit
Lohi-katkarapukiekot
Mätimousse
Poropiiras

103
105
106
108

Keftedes ja aioli – lihapullia ja valkosipulimajoneesia
Poronlihakäärö ja puolukkakastike
Vorschmack

109
110
112

Bataattivaahto
Joululimppu
Juurespyre sattumilla
Pestoherkkusienet
Porkkana-lanttupaistos
Sherrysilli

113
114
115
116
117
118

Joulun paras kakku – portviinikakku
Lakka-mascarponekakku
Mantelikorput – cantuccinit
Puolukkaomenat ja piparivaahto
Satavuotias kermahyytelö
Tortoni – mantelijäädyke
Toscajäädyke (tai piparkakkujäädyke)
Valkosuklaamousse ja karpalokiisseli
Viinirypälesalaatti kastikkeen kera

119
121
122
124
126
128
129
130
131

102

B linit
Blini-reseptejä on keittokirjoissa ja helmikuussa naisten- ja ruokalehdissä vaikka kuinka paljon, mutta monesti minulta on silti ohjetta kyselty. Tässä kaksi versiota, joiden
mukaan meillä on blinejä paisteltu.
Murustele hiiva. Lisää suola ja kaada lämmin
maito päälle. Sekoita tasaiseksi. Lisää ohrajauhot. Laita taikina liinan alle noin tunniksi. Sekoita munankeltuaiset, sulatettu voi ja vehnäjauhot
taikinaan. Anna nousta vielä 30 minuuttia. Sekoita joukkoon kovaksi vaahdotetut valkuaiset.
Paista voissa lettupannussa. Lisäksi mätiä, (vatkattua) smetanaa ja sipulihakkelusta.

Pika-blinit
4 dl maitoa
1 rkl hiivaa
1½ dl ohrajauhoja
1½ dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
2 kananmunaa
2 rkl voisulaa
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Liota hiiva veteen. Lisää kerma ja vatkaa sekaan
jauhot. Anna taikinan levähtää yön yli. Lisää
kuuma maito, sula voi ja munankeltuaiset. Vatkaa valkuaiset ja kääntele ne mukaan juuri ennen paistamista. Paista voissa rauhallisesti.

Paremmat, aidommat blinit
2 dl haaleaa vettä
1 dl kermaa
25 g hiivaa
2 dl vehnäjauhoja
2 dl ohrajauhoja
4 dl kuumaa maitoa
1 tl suolaa
2 rkl sulatettua voita
2 keltuaista
2 valkuaista

Näillekin lisäksi mätiä, smetanaa ja sipulihakkelusta. Siianmäti on minusta parasta, mutta on
tietysti mukava kokeilla eri kalojen mätiä. Sienisalaatti ja kylmäsavulohi ovat myös suosittuja
blinien kanssa nautittavia lisukkeita.
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L o h i - k at k a r a p u k i e k ot
Rullailtavat ruoat ovat siksikin hyviä, että niitä voi muunnella loputtomiin. Kuvan lohikatkarapukiekot on tehty alla olevista aineksista, mutta entäs jos vaihtaisikin lohen
poroon ja katkaravut retikkasuikaleisiin ja tillin persiljaan ja jättäisi majoneesin pois ja
laittaisi vähän piparjuurta tai jos vaihtaisikin lohen prosciuttoon ja katkaravut tomaattikuutioihin ja …
Levitä graavilohiviipaleet vierekkäin kelmun
päälle suorakaiteen muotoon. Sekoita katkoista,
yrteistä ja juustosta sekä majoneesista tahna, ja
levitä se lohilevyn päälle tasaisesti. Kääri levy
rullalle ja pakkaa se kelmun avulla napakasti.
Pistä rulla pakastimeen muutamaksi tunniksi.
Leikkaa rullasta viipaleita, asettele ne vaikka
paahtoleipä- tai ruisleipäviipaleiden päälle. Rucola- tms. salaattipeti ja puikulaperunat ovat
myös hyviä tarjollepanon vaihtoehtoja.

500 g graavilohta viipaleina
200 g katkarapuja
1 dl tillisilppua
1 dl persiljasilppua
100 g Philadelphia-juustoa
½ dl (kevyt)majoneesia
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M ätimousse
Mistähän tämä resepti on peräisin? Tätä on meillä tehty jo niin kauan, etten muista.

2 kovaksi keitettyä munaa
1 tlk smetanaa
1½ dl siianmätiä
1–2 rkl silputtua tilliä
1–2 rkl silputtua ruohosipulia
2 rkl silputtua punasipulia
valkopippuria
(suolaa)

Sekoita kaikki aineet keskenään. Tämä on erityisen
hyvää Heikkisen puu-uunissa paistetun ruisleivän
päällä. Ruispaahtoleipä, rieska ja puikulaperunat
tai uudet perunat sopivat melkein yhtä hyvin.
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P oropiiras
Piirasreseptit eivät koskaan ole turhia. Piiraat ovat hyviä tarjottavia iltateellä ja lounaaksi
salaatin kanssa. Usein hyvä piiras on parempi kuin keskinkertainen voileipäkakku.

Nypi pehmeä voi, jauhot, leivinjauhe ja perunahiutaleet. Lisää vesi ja sekoita tasaiseksi.
Esipaista 200 asteessa uunin alatasolla viitisen
minuuttia.

Pohja
150 g voita/margariinia
4-5 dl vehnäjauhoja
1½ dl perunahiutaleita (Mielihyvä)
1 tl leivinjauhetta
1 dl vettä

Ruskista jauheliha ja sipuli öljyssä. Jäähdytä ne
ja sekoita joukkoon muut täytteen aineet. Jos
käytät pelkästään kylmäsavuporoa niin leikkaa
siivut paloiksi ja yhdistä paistettuun sipuliin ja
sekoita muihin aineisiin.

Täyte
2 rkl öljyä
1 sipuli
400 g poronpaistijauhelihaa
tai 200 g kylmäsavuporoa
1 dl kermaviiliä
2 dl kuohukermaa
4 munaa
2–2½ dl juustoraastetta
1–2 tl hienonnettua viherpippuria
1 dl silputtua persiljaa

Kaada täyte esipaistetulle piiraspohjalle ja paista 180 asteessa uunin alatasolla puolisen tuntia.
Anna vetäytyä vähän aikaa ennen tarjoilua.
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K eftedes

ja aioli

–

lihapullia ja

va l k o s i p u l i m a j o n e e s i a
Tämän reseptin historia ulottuu neljännesvuosisadan takaisiin makumuistoihin. Voi
hyvä tavaton: onko siitä jo niin kauan? Kesän 1982 historian laitoksen Kreikan matkalta jäi kaipuu kreikkalaisiin lihapulliin. Kokeillen ja soveltaen kehiteltiin aitojen makuinen resepti, jota käytetään edelleen.
Turvota korppujauhot vedessä. Sekoita aineksista massa ja pyörittele pulliksi. Paista voi-oliiviöljy -seoksessa ruskeiksi ja siirrä uunivuokaan.
Ripottele päälle paljon minttua, loraus vettä,
kermaa, tomaattimursketta, lihalientä, ruokakermaa tai jotain muuta nestettä pullien päälle.
Noin 20 minuuttia 175-asteisessa uunissa riittää.
Keftedesien kanssa kannattaa tarjota esimerkiksi pilahviriisiä ja tietysti aiolia.

1 sipuli
½ dl korppujauhoja
1 dl vettä
2 valkosipulinkynttä
1 muna
1½ tl aromisuolaa
½ tl mustapippuria
1 tl kuivattua basilikaa
300 g lampaanjauhelihaa

Sekoita valkosipuli, keltuaiset, sitruunanmehu,
mehu ja suola sauvasekoittimella. Lisää kasvisöljy ohuena nauhana. Kastike on valmista kun se
on majoneesimaista.

Aioli
2 valkosipulin kynttä
2 keltuaista
1 rkl sitruunamehua
1 tl suolaa
ripaus cayennenpippuria
3 dl kasvisöljyä
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P oronlihakäärö

ja puolukkakastike

Poro on yleensä juhlaruokaa. Poron voi vaihtaa naudanlihaankin, eikä juhlavuus juuri
vähene.
Sulata voi kattilassa, kiehauta kaali ja sipuli
voissa. Lisää smetana ja hauduta kaali kypsäksi.
Mausta ja anna jäähtyä.

700 g poron ulkofilettä tai naudan
(tai brassihärän) sisäfilettä

Kastiketta varten sulata voi, kuullota sipuli, lisää
puolukat, sinihomejuusto ja yrtit. Suurusta jauhoilla. Sekoita joukkoon lihaliemi. Anna kiehua
hiljalleen varttitunnin verran. Sekoittele. Siivilöi
kastike ja mausta. Lisää kerma ja keitä kunnes
sakenee.

Täyte
1 pieni savoijinkaali hienonnettuna
1 rkl voita
1 dl sipulisilppua
purkki smetanaa
1 dl persiljasilppua
suolaa ja mustapippuria

Leikkaa filee pituussuunnassa niin, että se
jää toisesta reunasta kiinni. Painele filee litteäksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Laita täyte fileelevyn reunaan ja kääri rullalle. Sido
kalastajalangalla.

Kastike
4 rkl voita
1 dl sipulia lohkoina
2 dl puolukoita
1 dl sinihomejuustomurusia
½ tl rosmariinia
¼ tl timjamia
4 rkl vehnäjauhoja
½ l lihalientä
1 rkl sokeria
½ l kermaa
suolaa, valkopippuria

Laita filee 200oC:n uuniin. Porofileelle riittää
reilu kymmenen minuuttia. Naudanfilee tarvitsee kauemmin. Ota liha uunista, kääri folioon
ja jätä vetäytymään (ettei lihanesteet karkaa
leikatessa).
Leikkaa filee paloiksi, laita kastiketta ympärille
ja koristele puolukoilla. Tämä on taas niitä reseptejä, jotka vaikuttavat kirjoitettuna kummallisen vaikealta, mutta on itse asiassa mainio ja
helppo juhlaruoka.
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V orschmack
Venäläisen keittiön klassikko vorschmack on talviruokaa. Täyttävää, voimakkaanmakuista, synkeän väristä, kauan haudutettavaa, lisukkeineen kovin kaloripitoistakin,
mutta kyllähän se pakkasiltana maistuu.

Silppua sipuli ja kuullota voissa. Murenna joukkoon jauheliha ja ruskista se. Lisää paloiteltu
silli, anjovis, valkosipuli, tomaattipure ja lopuksi
vesi. Hauduta miedolla lämmöllä ainakin kaksi
tuntia. Lisää kypsään massaan smetana ja mausta pippurilla (ja suolalla).

500 g lampaan jauhelihaa
1 iso sipuli
1 rkl voita
noin 2 dl vettä
1 sillifile
1 prk tomaattipuretta
5 anjovisfilettä
2 valkosipulinkynttä
1 dl smetanaa

Tarjolle smetanaa, suolakurkkua ja punajuurikuutioita. Vorschmackia voi tarjota esimerkiksi uuniperunan tai perunarieskojen kanssa ja
maistuu sekä kylmänä että lämpimänä.
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B ata att i va a h to
Bataattiin kannattaa tutustua. Se on lempeä ja moneen sopeutuva juures. Siitä saa kauniin värisen ja aina onnistuvan lisäkkeen. Se sopii mainiosti riistalihan tai poronpaistin
seuraksi. Samoin myös muu punainen liha ja voissa paistettu kala pitävät bataattivaahdosta.
Kuori bataatit ja selleri. Lohko ne paloiksi ja
silppua purjo. Keitä vähässä suolalla maustetussa vedessä kypsäksi. Kaada vesi pois (säilytä kuitenkin tilkka). Sekoita sauvavatkaimella soseeksi. Lisää voi, ja jos sose on liian paksua, sekoita
siihen vähän keitinlientä.

2 isoa bataattia
1 purjo
pala selleriä
25–50 g voita
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J oululimppu
Jouluksi leivon paljon limppuja, monena päivänä joulukuussa. Niitä on mukava viedä
tuliaisiksi sellofaaniin käärittynä ja punaisella samettinauhalla sidottuna. Nämä minun
joululimppuni ovat aivan omanlaisiaan – ihan vahingossa niistä tuli sellaisia. Kun leivoin
niitä ensimmäisen kerran maustekaapissa ei ollut kuminaa, joka joululimppuihin kai
kuuluu, vaan vähän samantuoksuista anista, joten käytin sitten sitä. Perhe nimittääkin
näitä kreikkalaisiksi (ouzo)limpuiksi. Aivan sama miksi nimittävät: lämpimänä yksi neljästä limpusta kuitenkin häipyy aina aika äkkiä …
Lämmitä piimä. Lisää hiiva, mausteet ja siirappi.
Alusta taikinaan jauhot. Peitä ja kohota taikina.
Leivo neljäksi limpuksi, ja pistele pinta haarukalla. Kohota uudelleen. Jos haluat voitele siirapilla (minusta se sotkee) tai piimällä (mistähän
tuon olen keksinyt, joka tapauksessa limppuihin
tulee aika kaunis pinta piimälläkin). Paista 200
asteessa noin 30–40 minuuttia.

1 l piimää
50 g hiivaa
2 dl siirappia
2 rkl pomeranssinkuorta
½ rkl anista rouhittuna
1 rkl suolaa
8 dl ruisjauhoja
4 dl hiivaleipäjauhoja
1 l vehnäjauhoja
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J uurespyre

s att u m i l l a

Ilman sattumia tämä on vain tavallista juuressosetta, mutta sattumat ovat ruoan juju.
Ne tekevät soseesta pyreen. Ne tekevät arkisesta syyslisukkeesta salonkikelpoisen
gourmet-eineen.
Tarpeellinen määrä juureksia (iso annos tulee
seuraavista aineksista: yksi iso bataatti, pari perunaa, porkkana, iso pala selleriä, palsternakka,
pari sipulia ja purjo). Pilko ja keitä juurekset
suolavedessä, johon voit lisätä mukaan yhden
fondikuution (liha/timjami). Kaada keitinvedestä pari desiä myöhempää käyttöä varten talteen.
Survo juurekset ja lisää iso kimpale (50 g) voita.
Lisää lopuksi tarvittaessa keitinvesi, tai osa siitä,
mukaan.

juureksia
fondi/lihaliemikuutio
voita
maa-artisokkia pussillinen
tryffeliöljyä

Tee sitten sattumat. Ota pussillinen maa-artisokkia. Kuori (suurin työ tässä kohtaa) ja laita
etikkaveteen odottamaan keittämistä (tummuu
muuten). Pilko ne sitten sopiviksi paloiksi, ja
keitä kypsiksi (5–10 minuuttia), kaada vesi pois
ja pirskottele päälle tryffeliöljyä. (Sitä myydään
pienessä keltaisessa pahvipaketissa.) Öljyä kannattaa käyttää myös esimerkiksi herkkusieniruokien valmistuksessa; se antaa niille makua
ja aromia. Lopuksi hujauta maa-artisokat soseeseen ja lämmitä vielä.
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P e s to h e r k k u s i e n e t
Herkkusienistä voi tehdä niin monella tavalla hyvän lisäkkeen. Näissä sienissä on italialaiset täytteet, mutta variointimahdollisuuksia on vaikka kuinka. Yleensä aina juustoa
muodossa tai toisessa tulee sieniin laitettua. Kauniitahan näistä ei saa, kuvassakin ovat
ennen uuniin laittamista, ovat edes vähän paremman näköisiä ennen kypsentämistä.
Irrota puhtaiden sienten jalat ja koverra vähän
lakin reunaa. Hienonna osa sienten jaloista ja sekoita pesto ja 3 rkl juustoraastetta niiden kanssa
tahnaksi. Täytä lakit seoksella. Ripottele päälle
loput parmesaanit. Paista 10–15 minuuttia 225
asteessa.

300 g jumboherkkusieniä
3 rkl pestokastiketta
5 rkl parmesanraastetta
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P o r k k a n a - l a n tt u pa i s to s
Jos joka joulu porkkana- ja lanttulaatikot eivät maistu tai jos pöytään on tarkoitus
tehdä (poron)paistia niin tässä yksi hyvä vaihtoehto lisäkkeeksi.
Kuori juurekset ja leikkaa ne puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi. Ryöppää viipaleet suolalla
maustetussa vedessä. Sulata voi ja sekoita siihen
siirappi. Lado voideltuun uunivuokaan porkkana- ja lanttuviipaleita vuoron perään maustaen
kerrokset voi-siirappiseoksella, suolalla ja valkopippurilla. Pistä vuoka uuniin (150 oC) noin
tunniksi.

4 porkkanaa
2 lanttua
suolaa
vettä
50 g voita
½ dl siirappia
valkopippuria
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S herrysilli
Tätä teen joka joulu. Olen tehnyt jo kauan, – niin kauan, etten muista, mistä resepti
on peräisin.
Kuori sipulit ja siivuta renkaiksi. Paloittele silli
sopiviksi paloiksi. Sekoita kaikki muut ainekset
keskenään. Laita isoon lasipurkkiin sipulit ja sillit ja kaada seos päälle. Anna maustua ainakin
viikon jääkaapissa. Sillin pinnalle kehittyy rasvakerros, joka pitää kuoria pois ennen nauttimista.
Säilyy loppiaiseenkin.

5 kevytsuolattua islanninsillifileetä
5 pientä punasipulia
tilliä
4 dl tomaattimehua
1 dl etikkaa
1 dl oliiviöljyä
1 dl sokeria
1 tl juoksevaa hunajaa
1 ½ dl kuivaa sherryä
valkopippuria
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J oulun

pa r a s k a k k u

–

p o rt v i i n i k a k k u

Voiko jouluisempaa kakkua olla? Resepti on joululahjaksi saamastani Portviini-kirjasta,
jossa kerrotaan enemmän portviinistä kuin ruoasta, mutta tämä hyvin hyvä, täyteläinen kakku kannatti poimia kokeiltavien listalle.
Poista viikunoista kannat, keitä ne vähässä vedessä pehmeiksi ja soseuta keitinvesitilkan
kanssa. Vatkaa margariini ja sokeri vaahdoksi.
Vaahdota munat erikseen. Sekoita vaahdot ja soseutetut viikunat keskenään. Sekoita keskenään
jauhot ja pähkinät ja lisää vaahtoon. Korppujauhota irtopohjavuoka, kaada taikina siihen ja
paista 175 asteessa noin 45 minuuttia.

175 g margariinia
2 dl sokeria
3 munaa
3 dl vehnäjauhoja
1 dl rouhittua saksanpähkinää
80 g kuivattuja viikunoita
1 dl portviiniä
1 rkl sokeria

Jäähdytä kakku ja kostuta sitten sokerilla makeutetulla portviinillä. Sulata voi ja suklaa teflonkattilassa, anna vähän jäähtyä ja kaada kakun päälle. Anna kakun muhia ainakin yhden
yön yli.

kuorrutus
200 g tummaa suklaata
100 g suolatonta voita
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L akka-mascarponekakku
Tämä on yksi niistä kymmenistä hyydytettävistä kakuista, joita pohjoisen mökillä olen
tehnyt. Kakku on nimenomaan mökkikakku, koska siellä ei ennen ollut uunia, jossa
olisi kakkuja voinut paistella. Tämä kakku kun ei kypsennystä tarvitsekaan. Tarvitaan
keksejä, muutkin kuin digestive toki käyvät, paketti tuorejuustoa, liivatelehtiä ja sitten
loppu on soveltamista. Joka kerta erilainen kakku.
Sulata voi ja jätä jäähtymään. Hienonna keksit
muovipussissa murustellen (tai sauvasekoittimella). Kaada kulhoon ja sekoita joukkoon voisula. Painele seos irtopohjavuokaan, pohjalle ja
reunoille.

Pohja
12 kpl digestivekeksejä
70 g voita
Täyte
6 liivatelehteä
vajaa ½ dl kiehuvaa sitruunamehua
2–3 dl kermaa tai vispiä tai vaniljakastiketta
2 keltuaista
1 dl sokeria
200 g (mascarpone)tuorejuustoa
2 dl lakkakastiketta

Liota liivatteita kylmässä vedessä. Vaahdota kerma. Vatkaa keltuaiset ja sokeri tasaiseksi seokseksi,
lisää tuorejuusto vatkaten ja lisää kastike. Liuota
liivatteet kiehuvaan veteen ja kaada ohuena nauhana täytteeseen. Kääntele lopuksi kerma joukkoon. Kaada täyte vuokaan ja hyydytä yön yli.
Tästä voi tehdä rahkamustikka-kakun, puolukka-kinuskivaahtokakun, kaakao-mandariini-vaniljajuustokakun, lime-ranskankermakakun tai
ihan mitä kaapissa sattuu olemaan.
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M antelikorput –

cantuccinit

Pienen Cassonen kylän pienessä kaupassa saimme paketillisen cantuccineja ”kaupanpäällisiksi” ostettuamme suunnilleen viikon ruoat vuokrataloomme. Silloin jäimme
koukkuun näihin pieniin korppuihin. Reilu 10 vuotta sitten cantuccineja ei Suomessa
vielä saanut mistään, mutta minä sain reseptin silloiselta Italian kunniakonsulilta, joka
oli myös latinan opettajani ja sittemmin kollegani. Cantuccineja kuuluu kastaa pyhään
viiniin – Vin Santoon. Maistuvat ne kahvinkin kanssa.
Paahda mantelisilppu paistinpannussa, sekoita
koko ajan ja jätä sitten jäähtymään. Kuumenna
uuni 175-asteiseksi. Vatkaa keltuaiset ja sokerit
vaahdoksi. Vatkaa valkuaiset toisessa kulhossa
ja kääntele valkuaismassa keltuaisiin varovasti.
Sekoita raastettu sitruunakuori ja mantelit taikinaan, lisää jauhot ja leivinjauhe. Jaa taikina
kahtia ja leivo kummastakin leivinpaperin päälle
paksu tanko. Paista 35 minuuttia. Leikkaa tangot lämpiminä sentin paksuisiksi viipaleiksi ja
jätä kuivahtamaan.

200 g mantelimursketta
1 sitruunan kuori
3 munaa
250 g sokeria
3 rkl aitoa vaniljasokeria
400 g vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 tl voita
ripaus suolaa
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P u o l u k k a o m e n at

j a p i pa r i va a h to

Tämä on joulun jälkiruoka. Kauniskin kun koristelee vaikka tähtianiksilla.
Kuori omenat, halkaise ne pituussuunnassa
puoliksi ja poista siemenkodat. Kiehauta kattilassa puolukat, vesi, sokeri ja kanelitanko. Nosta
omenan puolikkaat kattilaan ja keitä kypsiksi.
Asettele omenat tarjoiluastiaan ja anna makustua joitakin tunteja.

6 kpl omenoita
200 g puolukoita
2 dl vettä
2 dl sokeria
1 kanelitanko

Vaahdota kerma, sekoita joukkoon tuorejuusto
ja sokeri sekä piparkakkumauste. Tarjoile vaahto erillisestä astiasta.

Piparivaahto
200 g kevyttuorejuustoa
1 dl kevytvispikermaa
3 rkl tomusokeria
1 tl piparkakkumaustetta
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S atav u ot i a s

kermahyytelö

Suomalaisen keittokirjan historia on reilun sadan vuoden ikäinen. Kotiruoka-niminen
keittokirja on ilmestynyt 100 vuotta! Vanhoja keittokirjoja tutkiessa on tullut kokeilluksi kaikenlaisia menneiden vuosikymmenien reseptejä. Monet (Hanna-tädin kakut tai
silakkalaatikko) reseptit ovat pysyneet suunnilleen muuttumattomina 100 vuotta. Aika
ja asenteet ovat kuitenkin muokanneet myös suomalaista keittotaitoa ja tapaa kirjoittaa reseptejä. Alla on esimerkki siitä. Kermahyytelö on tapa tarjota kermavaahtoa,
kannattaa kokeilla – molempien reseptien mukaan onnistuu.

Kermahyytelö vuoden 1908 ohjeen mukaan
(6 hengelle)
½ ltr. hyvää kermaa,
3–4 rkl. sokeria,
vaniljatanko,
½ dl. vettä,
4–5 liivatelehteä.
Kerma vispilöidään kovaksi vaahdoksi, ja sokeri
lisätään. Vaniljatanko keitetään vähän aikaa vedessä ja otetaan pois. Samassa vedessä liuotetaan
huuhdotut liivatelehdet; liuos jäähdytetään
vähän ja sekoitetaan vispilöiden kermavaahtoon. Hyytelö kaadetaan lasimaljaan hyytymään
ja koristetaan marjahillolla.
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Kermahyytelö 100 vuotta myöhemmin
Vaahdota kerma ja mausta vaahto sokerilla ja
vanilliinisokerilla. Liota liivatelehdet runsaassa kylmässä vedessä 5–10 minuuttia. Kiehauta
1½ dl vettä tai maitoa ja sulata siihen puserretut
liivatteet. Sekoita liivateliemi kermavaahtoon
vähän jäähtyneenä. Kaada kulhoon tai anna
hyytyä.

3 dl kuohukermaa
1–2 rkl sokeria
2 tl vanilja tai vanilliinisokeria
4 liivatelehteä (kumottavaan hyytelöön tarvitset 5–6 lehteä)
1½ dl vettä tai maitoa
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T o rto n i –

mantelijäädyke

Sopranosit ovat tämän reseptin taustalla. Amerikanitalialaisen perheen vaiheet televisiossa ovat vieneet minut mukanaan. Eikä vähiten sen takia, että sarjassa syödään
usein, syödään hyvin. Tämä jälkiruokaohje on Sopranosien keittiöstä kantautunut
keittiöömme. Omaksi ja kalaasivieraiden iloksi. Tämä sopii mantelisuudessaan jouluun, jäädykkeen takia kesään. Ja siitäkin pidän, että herkun voi tehdä monta päivää
etukäteen.
Murskaa keksit. Vatkaa kerma, lisää joukkoon
tomu- ja vaniljasokeri ja kasvasmanteli. Vatkaa
valkuaiset vaahdoksi (suolaripaus edistää valmistumista). Sekoita vaahdot keskenään. Lusikoi pieniin pikareihin tai kahvikuppeihin. Ripottele päälle keksimurut. Sitten pakastimeen yöksi
tai ainakin muutamiksi tunneiksi. Nosta ennen
tarjolle vientiä vähäksi aikaa huoneenlämpöön
pehmenemään.

4–6 amarettikeksejä (kaurakeksitkin käy)
4 dl kermaa
1½ dl tomusokeria
2 tl vaniljasokeria
½ tl manteliesanssia (karvasmanteliöljyä)
2–3 munanvalkuaista
ripaus suolaa
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T o s c a j ä ä d y k e ( ta i

p i pa r k a k k u j ä ä d y k e )

Vaikean tai helpomman kautta jälkiruoka, josta ei voi olla pitämättä. Jäädykemassan
teko kannattaa opetella ja sen myötä kehitellä oman jälkiruokansa. Jäädykemassaanhan
voi lisätä melkein mitä hyvänsä. Kokeile vaikka.
Valmista ensin tosca: sulata sokeri hiljalleen (teflon)paistinpannulla ja anna ruskistua. Sokeri on
kuumaa ja palaa nopeasti, joten ole varovainen.
Lisää sitten joukkoon vesi, edelleen varovaisesti.
Kiehauta. Sekoita joukkoon paahdetut mantelilastut ja kaada seos leivinpaperille jäähtymään.

4 keltuaista
2 rkl sokeria
1 dl maitoa
3 dl kuohukermaa vaahdotettuna
Tosca
1 dl sokeria
2 rkl vettä
2 dl paahdettuja mantelilastuja

Vatkaa vaahdoksi keltuaiset ja sokeri. Sekoita joukkoon maito ja saosta seos vesihauteessa
kypsäksi. Jäähdytä seos. Sekoita jäähtyneen
seoksen joukkoon kermavaahto ja hienonnettu
tosca. Jätä toscaa myös koristelua varten. Kaada
seos kylmällä vedellä kasteltuun kakkuvuokaan
tai Tupper-jäädykeastiaan. Anna jäädykkeen
olla pakastimessa ainakin yhden yön yli. Ennen
tarjollepanoa koristele toscamuruilla ja anna
olla vähän aikaa huoneenlämmössä. Marjoista
tai hedelmistä voit soseuttaa hyvän, raikkaan
kastikkeen tämän seuraksi.
Helpompi versio on jättää tosca pois ja korvata
se piparkakkumuruilla. Tulee piparkakkujäädykettä ja onhan sekin hyvää! Ja vielä helpompi
versio on ostaa paketti vanilja-kermajäätelöä,
antaa sen pehmetä vähäsen, sekoittaa joukkoon
piparimurua ja pistää massa kakkuvuokaan ja
se pakkaseen. Tarjolle tuodessa koristele piparimuruilla ja cocktail-kirsikoilla.
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V alkosuklaamousse

j a k a r pa l o k i i s s e l i

Tämä on monesta reseptistä yhdistelty jälkiruoka, joka sopii mihin vuodenaikaan vain.
Rapukestien jälkiruoaksi tai joulupöytään.

Sulata valkosuklaa vesihauteessa miedolla lämmöllä. Vatkaa tuorejuuston joukkoon hieman
jäähtynyt suklaa, raastettu sitruunan kuori ja
mehu sekä vaniljasokeri. Vaahdota valkuaiset
sokerin kanssa kovaksi vaahdoksi. Lisää valkuaisvaahto varovasti nostellen tuorejuustosuklaaseoksen joukkoon. Annostele valkosuklaavaahto jälkiruokamaljoihin. Koristele tai tee
mousselle kiisseli.

120 g valkosuklaata
200 g maustamatonta
tuorejuustoa
½ tl raastettua sitruunankuorta
1 rkl sitruunanmehua
1 tl vaniljasokeria
2 valkuaista
2 rkl sokeria
suklaalastuja, nonparelleja tai
suklaakahvipapuja

Lisää kylmän mehun joukkoon perunajauhot.
Kuumenna seosta koko ajan sekoittaen, kunnes se
kiehahtaa. Kun valkosuklaamousse on jäähtynyt,
kaada karpalokiisseli sen päälle.

Karpalokiisseli
5 dl vahvaa hyvin sokeroitua karpalomehua tai jääkarpaloita
30 g perunajauhoja
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V i i n i r y p ä l e s a l a att i

kastikkeen kera

Työpaikassani on monia hyviä puolia: mm. siellä olevat ihmiset ja työ, jota saan tehdä. Kaikilla työpaikoilla ei koskaan kokoonnuta ruoan äärelle; meillä kokoonnutaan.
Tämä jälkiruokaohje on yhden tuollaisen kokoontumisen jälkeen tullut osaksi minun
reseptiikkaani.
Irrota rypäleet tertuista, pese ne ja aseta lasimaljaan. Keitä vettä, sokeria ja kanelitankoja noin 15
minuuttia. Mausta liemi liköörillä ja kaada kuumana rypäleiden päälle. Anna maustua viileässä
pari tuntia. Vatkaa ranskankerma ja sokeri pehmeäksi vaahdoksi ja mausta kastike liköörillä.
Tarjoile erikseen.

1 kg tummia ja vaaleita rypäleitä
4 dl vettä
1½–2 dl sokeria
2 kanelitankoa
1 dl sitruslikööriä
Kastike
300 g ranskankermaa
½ dl sokeria
2–3 rkl sitruslikööriä
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H a k e m i s to
Ahvenfileet Dijoninsinappikastikkeessa
Ananasta ja minttusokeria
Appelsiinimisu
Avernajäätelö
Bataattivaahto
Biologien (unkarilainen) juustokakku
Blinit
Bolognese-kastike
Caponata – munakoisoa kylmänä
Cassola – kalasoppaa hienosti
Fiasco
Focaccia
Grillattu tonnikala
Italialainen suklaakakku
Joululimppu
Joulun paras kakku – portviinikakku
Juurespyre sattumilla
Juustoinen poropata
Kampanisut
Kanakookoskeitto
Kastikkeita salaatteihin ja muitakin
ruokia makustamaan
Keftedes ja aioli – lihapullia ja
valkosipulimajoneesia
Kesäkurpitsapiirakka
Korvasieni-poropiirakka
Laaninleike ja korvasienimuhennos
Lakka-mascarponekakku
Lammaspatee
Latva-artisokan pohjat ´al forno´
Kasvimaan kevätsatoa –
lipstikkakeitto
Lohi-katkarapukiekot
Lohirullat ja mätikastike
Lohta tai kuhaa italialaisittain
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28
29
62
113
92
103
72
41
42
57
58
50
30
114
119
115
73
94
74
21
109
77
14
78
121
19
23
13
105
20
79

Mansikat ja limemascarpone
Mantelikorput – cantuccinit
Manteli-marenkikakku
Manteliperuna
Marinoidut paprikat
Marinoidut savusilakat
Marinoitu mozzarella
Marokkolainen salaatti
Maustevoit
Mustikkakukko
Mätimousse
Panzanella
Parmankinkkurullat
Perunasalaatti
Pestoboston
Pestoherkkusienet
Pinocchio (= Brita) -kakku
Porkkana-lanttupaistos
Poronlihakäärö ja puolukkakastike
Poronmaksacrostini
Poropiiras
Punaviinisipulit ja sipulimarmeladi
Puolukkaomenat ja piparivaahto
Raparperichutney
Risotto – al rustica
Satavuotias kermahyytelö
Savulohi-pestorullat
Savuporokastike pastalle
Se Parempi Rucola -salaatti
Sherrysilli
Sieni-aurinkotomaattimuhennos
Siikatartar
Sisilialaiset sardiinit eli silakat
Susannan katkasalaatti
Tomaattihillo
Tomaattimunakoisopaistos
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63
122
64
84
43
69
44
46
24
95
106
49
26
85
87
116
33
117
110
16
108
59
124
60
88
126
52
80
70
118
89
71
53
17
61
51

Tompan suklaaruudut
Tonnikala-tuorepasta-lasagne
Torta pinolata – pinjansiementorttu
Tortoni – mantelijäädyke
Toscajäädyke (tai piparkakkujäädyke)
Toscanalainen sitruunakakku
Valkosuklaamousse ja karpalokiisseli
Viinirypälesalaatti kastikkeen kera
Vitello tonnato – kalkkunasta
Vorschmack
Vuohenjuusto-perunagratiini
Zabaione freddo – kylmä viinivaahto
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55
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91
36
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