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itchenAid® Artisan® -yleiskone on jokaisen kokin unelmalaite. Se on
korvaamaton apuri kiireisille kokeille, jotka haluavat valmistaa herkullista
ruokaa alusta alkaen itse. Legendaarinen yleiskone on keventänyt ja nopeuttanut
ruoanlaittoa niin ammatti- kuin kotikeittiöissäkin yli 90 vuoden ajan.
Juhlavuoden kunniaksi The Ultimate Mixer Cookbook -keittokirjaa on uudistettu ja
päivitetty, jotta saisit yleiskoneestasi parhaan hyödyn. Kone sekoittaa, vatkaa ja
vaivaa. Sen avulla valmistat herkulliset leivät ja kakut. Koneen vankkojen lisäosien
avulla voit helposti leikata, viipaloida ja suikaloida sekä valmistaa tuorepastaa,
puristaa hedelmämehua ja jauhaa lihaa.

Herbert Johnston toi markkinoille ensimmäisen kotikäyttöön tarkoitetun
KitchenAid®-yleiskoneen vuonna 1919. Laite oli muunnelma hänen
ammattilaiskäyttöön kehittämästään Hobart H -mallista, joka oli mullistanut
leipurien työn viisi vuotta aikaisemmin. KitchenAid® oli välitön menestys.
Vuonna 1936 Johnston otti palkkalistoilleen muotoilija Egmont Arensin. Hänen
tyylitajunsa yhdistettynä KitchenAid®-yleiskoneen tinkimättömään laatuun tuotti
kolme palkittua yleiskoneklassikkoa. Lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin
yleiskoneesta valmistettiin upeanvärinen mallisto, joka mullisti perinteisesti
valkoisten kodinkoneiden maailman. Valikoimaan lisätään yhä säännöllisesti
uusia värejä. Laitteen muotoilu on säilynyt lähes muuttumattomana näihin päiviin
asti. KitchenAid® Artisan® on edelleen yhtä upea ja tehokas keittiöapulainen kuin
aina ennenkin.
KitchenAidin 90-vuotisjuhlakeittorkirja sisältää yli 120 ruokaohjetta eri puolilta
maailmaa. Se tarjoaa jännittäviä vaihtoehtoja aina keitoista, salaateista ja
alkupaloista yksinkertaisiin arki-illallisiin ja tyylikkäisiin päivälliskutsuihin.
KitchenAid® Artisan® -yleiskoneesta ei ole hyötyä ainoastaan leivonnassa, vaan
lisäosien avulla saat siitä mainion apulaisen kaikkeen muuhunkin ruoanlaittoon.
Keittokirjan monipuoliset ohjeet innostavat toivottavasti myös kaikkein
epäilevimmänkin kokin ottamaan KitchenAid® Artisan® -yleiskoneen päivittäiseen
käyttöön!

Dirk Vermeiren
Managing Director KitchenAid Europa, Inc.
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KitchenAid®
ahkera apuri ja tyyli-ikoni

Egmont Arens

‘The K’

1908

1919

1927

1936

Vuonna 1919 lanseeratusta KitchenAid®-yleiskoneesta on
tullut todellinen muotoiluklassikko. Laite suunniteltiin
aikana, jolloin Yhdysvaltojen teollisuus puhkui energiaa ja
amerikkalaiset valmistajat näyttivät tietä koneteollisuudessa.
Vielä tänäänkin KitchenAid® pitää johtoasemaansa sekä
ammatti- että kotikeittiöissä. Artisan®-yleiskone on näkyvä
esimerkki kyvystä yhdistää tyylikkyys, ammattimainen
suorituskyky ja tehokkuus. Laitetta pidetään nykyään
standardina, johon muita yleiskoneita verrataan.

Kuusi pitkää vuotta myöhemmin, vuonna 1914,
lanseerattiin Hobart H-malli. Se oli välitön
menestys. 75 litran vetoinen yleiskone mullisti
leipurien työn lopullisesti ja muutti raskaan
aiemmin käsin tehdyn taikinan sekoittamisen ja
vaivaamisen kevyeksi työksi. Vuonna 1917 jopa
Yhdysvaltain merivoimat otti jykevän koneen
käyttöön laivakeittiöissään. Johnson näki laitteen
valtavan potentiaalin ja päätti käyttää koko
insinööritaitonsa suunnitellakseen pienemmän,
mutta yhtä tehokkaan, kotikeittiöihin suunnatun
laitteen.

Kun KitchenAidin® Hobart H-5 -malli lanseerattiin,
siitä tuli sensaatio. Johnsonille laatu oli
ensiarvoisen tärkeä asia, joten ainoastaan neljä
laitetta valmistettiin päivittäin Ohion tehtaalla
Springfieldissä.
Valitettavasti ainoastaan varakkaat pystyivät
hankkimaan itselleen KitchennAid®-yleiskoneen,
koska se maksoi 189,50 dollaria, nykyrahassa
1500 dollaria.
Seuraavan vuosikymmenen aikana Johnston
kehitti sisukkaasti yleiskonettaan, koska hänen
mielestään laitetta oli pystyttävä myymään
kaikille sopivaan hintaan. Vuonna 1927
lanseerattu tyylikäs G-malli tuotti yritykselle
omaisuuden, ja sitä myytiin yli 10 000 kappaletta
vuodessa seuraavien kolmen vuoden aikana.

1930-luvun suuri lama kasvatti edullisten yleiskonemallien
kysyntää, joten vuonna 1936 Johnston otti palkkalistoilleen
huippumuotoilija Egmont Arensin, joka toimi Creative
Arts -julkaisun ja hienoston suosiman Vanity Fair -lehden
toimittajana. Arensin tyylitaju yhdistettynä KitchenAid®yleiskoneen tinkimättömään laatuun tuotti kolme uutta
K-mallia. K-mallien voitettua useita palkintoja vuonna 1955 niitä
alettiin valmistaa värillisinä, muun muassa vaaleanpunaisena,
auringonkeltaisena, ruohonvihreänä, kromipintaisena
ja antiikkikuparin värisenä. Amerikkalaiset rakastuivat
KitchenAid®-yleiskoneeseen ja ovat yhtä kiintyneitä laitteeseen
vielä tänäänkin.

Vuonna 1908, jolloin Harvard Business School perustettiin ja
jolloin Henry Fordin T-malli lanseerattiin, Ohiosta kotoisin oleva
insinööri Herbert Johnston alkoi suunnitella ammattikäyttöön
suunnattua yleiskonetta. Kun Johnston näki leipurin
sekoittavan leipätaikinaa vaivalloisesti käsin, hän päätti
kehittää laitteen, joka auttaisi leipureita raskaassa työssä.
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KitchenAidin® tarina

Suunnittelutyö saattoi alkaa vasta ensimmäisen
maailmansodan jälkeen, jolloin amerikkalaiset
laitevalmistajat saivat yrityksensä takaisin
sota-ajan tehtävistä. Johnston halusi tehdä
kotikäyttöön suunnatusta yleiskoneesta
laadukkaan, luotettavan ja lisäksi
hyvännäköisen. Vuonna 1919 yleiskone oli
valmis, mutta Johnston ei ollut vielä keksinyt
sille nimeä. Yleiskoneen koekäyttövaiheessa
erään yritysjohtajan vaimo huudahti: “En välitä,
minkä nimen laitteelle annatte. Se on paras
keittiöapulainen, joka minulla on koskaan ollut.”
Näin syntyi legendaarinen nimi.

KitchenAidin® tarina
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suklaa

boysenmarja

helmiäispronssi

omenanpunainen

1994

2008

Vuoden 1936 malli on säilynyt lähes muuttumattomana näihin
päiviin asti, mistä kertoo se, että samat lisäosat sopivat myös
nykyiseen yleiskoneeseen. Vuonna 1994 valikoimaan lisättiin
uusia värejä, kuten Englannin punainen, koboltin sininen,
mantelin valkoinen, onyxin musta, matta harmaa, harjattu
nikkeli ja majesteettinen keltainen. Myöhemmin värivalikoimaa
täydennettiin seuraavilla väreillä: kaviaari, jäänsininen,
vaaleanpunainen, syvä oranssi ja musta kromi.

Vuonna 2008 värivalikoimaan lisättiin vielä
kolme herkullista väriä: suklaa, boysenmarja ja
helmiäispronssi. Yleiskoneen 90. juhlavuoden
kunniaksi sitä on alettu valmistaa ensi kertaa
myös omenanpunaisena.

KitchenAidin® tarina

Miksi kilpailijamme kadehtivat Artisan®yleiskonetta? Vuonna 2009 laite on yhä
samanlainen tyylikäs työmyyrä kuin se on
aina ollut. Yleiskone kootaan edelleen käsin
lujatekoisista muottivaletuista metalliosista.
Laite seisoo tulevasti työtasolla eikä se tärise,
vaikka sitä käytettäisiin täydellä teholla. Ikä
on tehnyt laitteen maineikkaasta muotoilusta
entistä tunnistettavamman. Artisan®-yleiskoneen
virtaviivaiset muodot ovat edelleen kiiltävät ja
emalipäällysteiset.

2009
Tärkein syy Artisan®-yleiskoneen menestykselle on kuitenkin
se, mitä laitteen sisältä löytyy. Vuonna 1919 patentoitu
ainutlaatuinen kiertoliike toimii loistavasti tänäkin päivänä.
Sekoitin pyörii yhteen suuntaan samalla kun se kiertää
oman akselinsa ympäri vastakkaiseen suuntaan. Luotettava
ja kestävä koneisto toimii äänettömästi, ja ohjauslaitteita
on lisäksi helppo käyttää. Ergonomisella kahvalla varustettu
4,83-litrainen vakiokulho on tilava ja turvallinen käyttää.
Lisäksi kätevän kallistusominaisuuden ansiosta laite on
helppo puhdistaa.

Artisan® on paljon muutakin kuin yleiskone.
Se on huipputehoinen laite, jota täydentävät
erilaiset vakiolisäosat: ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kulho, lankavispilä,
taikinakoukku ja litteä sekoitin. Yleiskoneen
tavaramerkin eli lisäosan kiinnityspään
ansiosta se muuttuu hetkessä pastakoneeksi,
sitruspuristimeksi, lihamyllyksi, jäätelökoneeksi,
vihannesleikkuri-raastimeksi tai jopa
makkarantäyttöputkiloksi.
KitchenAid® Artisan®-yleiskone
on hyvä esimerkki siitä, kuinka palkittu muotoilu
ja ammattitaito kulkevat käsi kädessä.

KitchenAidin® tarina
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Sinä ja KitchenAid®-yleiskone
Artisan®-yleiskone on yksi markkinoiden
hienostuneimmista laitteista, mutta sen käyttö
on kuitenkin yksinkertaista. Tämän keittokirjan
ohjeiden avulla opit tuntemaan yleiskoneesi.

Valmista ruokaa kuin
ammattilainen
Yleiskoneen paikka on työtasolla
Artisan®-yleiskoneen muotoilu on ajatonta,
joten konetta voi mainiosti säilyttää näkyvissä
työtasolla. Kun kone on esillä, innostut myös
helpommin käyttämään sitä joka päivä. Kolmea
vakiolisäosaa voi helposti säilyttää yleiskoneen
vakiokulhossa, ja yleiskoneen suojus pitää
koneen ja sen osat pölyttöminä.
Lankavispilän avulla vatkaaminen
on hauskaa (01 & 02)
Lankavispilän pääasiallinen tehtävä
on lisätä ilmaa vatkattavaan aineeseen, kuten
kermaan tai munanvalkuaiseen, jolloin voit tehdä
makeita tai suolaisia vaahtoja, maustettuja
kreemejä ja marenkeja. Lankavispilän avulla
voit valmistaa myös herkullista majoneesia,
hollandaisekastiketta tai sabaionea. Aloita
vatkaaminen pienimmällä teholla ja lisää tehoa
vatkaamisen aikana. Vatkatessa ei kannata
käyttää liian suurta tehoa, sillä muuten vaahtoon
ei tule riittävästi ilmaa ja siitä tulee raskasta. Älä
koskaan käytä lankavispilää voin vatkaamiseen.
Voi takertuu vispilään ja siitä muodostuu suuri
möykky.
Taikinakoukku tekee leivän
leipomisesta helpompaa kuin
koskaan aikaisemmin (03)
Taikinakoukun nimi kertoo välineestä kaiken
olennaisen. Taikinakoukun avulla voit valmistaa
herkullisia leipiä aina yksinkertaisesta
maalaisleivästä focacciaan, briossiin tai
pretzeleihin. Voit käyttää taikinakoukkua myös
tuorepastan tekemiseen. Sekoita kuivat aineet
keskenään litteällä sekoittimella ennen taikinan
vaivaamista. Kun haluat lisätä joukkoon
nesteen, vaihda laitteeseen taikinakoukku.
Vaivaa taikinaa pienellä teholla ja anna laitteen
tehdä työ. Hetken päästä taikinasta muodostuu
pallo. Vaivaa taikinaa vielä muutaman minuutin
ajan, kunnes se on tasaista ja joustavaa. Anna
taikinan nousta yleiskoneen kulhossa.

01

02

03
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Sekoittamiseen litteä sekoitin (01)
Litteä sekoitin on Artisan®yleiskoneen todellinen työmyyrä.
Se suoriutuu työstä kuin työstä silloin,
kun ei tarvita vatkaamista tai vaivaamista.
Litteällä sekoittimella vaahdotat kakku- tai
pikkuleipätaikinat, mutta sillä voit myös
soseuttaa vihanneksia tai tehdä kuohkeita
dippejä, maustevoita tai piirakka- ja
torttutaikinoita. Aloita sekoittaminen samalla
tavalla kuin käyttäessäsi lankavispilää eli
käytä aluksi pienintä tehoa. Lisää sitten tehoa
vähitellen ohjeessa mainittuun tehoon saakka.
Litteän sekoittimen käyttö vähentää roiskeita
varsinkin, jos ruoassa on paljon nestettä. Jos et
tiedä, mitä tehoa sinun tulisi käyttää, tutustu
teho-oppaaseen.

01

Vakiomallinen syöttökouru
Syöttökourulla on kaksi tehtävää.
Se kiinnittyy napakasti yleiskoneen
kulhoon ja vähentää roiskeita. Lisäksi
kaatonokka ohjaa raaka-aineet kulhon
reunoille, joten ne eivät koskaan suoraan osu
litteään sekoittimeen, taikinakoukkuun tai
lankavispilään.

02

03
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Yhdistele lisälaitteita
Vihannesleikkuri-raastin (02)
Tämä lisäosa tekee keittiössä usein
toistuvasta työstä vaivattoman
kevyttä. Vihannesleikkuri-raastimeen kuuluu
vakiovarusteina kolme raastinrumpua eli terävä
viipalointirumpu sekä keskikarkea ja karkea
raastinrumpu. Hyödynnä rumpuja perunoiden
viipaloinnissa, juuston raastamisessa, kasvisten
suikaloimisessa tai vaikkapa hedelmien
pilkkomisessa. Vihannesleikkuri-raastimeen
on lisäksi saatavana kolme valinnaista
raastinrumpua: suikalointirumpu (julienne),
perunarumpu ja hienontava raastinrumpu.
Lihamylly (03)
Lihamyllyä voi käyttää lihan tai kalan
jauhamiseen. Kaksipuolisella ja
neliteräisellä teräosalla on useita muitakin
käyttötarkoituksia. Sitä voi käyttää esimerkiksi
leivän murustamiseen, keitettyjen perunoiden
soseuttamiseen tai pähkinöiden jauhamiseen.
Lihamylly soseuttaa tasaiseksi myös kastikkeet.
Valitse käyttöön hieno tai karkea jauhatuslevy.
Hedelmä- ja vihannespuserrin
Hedelmä- ja vihannespuserrin on
ihanteellinen työväline, jos pidät
pehmeistä kastikkeista ja soseista.
Hedelmä- ja vihannespuserrin kiinnitetään
lihamyllyyn. Hedelmien ja vihannesten
soseuttamisen lisäksi puserrin poistaa samalla
kannat, siemenet ja kuoret. Ohjaa raaka-aineet
myllyyn syöttöpainimen avulla.
Ruokasuppilo
Käytä lihamyllyä ja hedelmä- ja
vihannespuserrinta ruokasuppilon
kanssa, jos haluat soseuttaa suuria
määriä hedelmiä tai vihanneksia.

Pastakone ja -leikkuri (01
& 02) Perinteisen mallinen
pastakone ja -leikkuri on
valmistettu kestävästä kromatusta metallista.
Muotoile pastalevyt helposti sopivan paksuiksi
pyöräyttämällä ne pastakoneen läpi. Voit käyttää
levyjä sellaisinaan tai tehdä niistä leikkurin
avulla tagliatellea tai spagettia.
Raviolikone
Tämä lisälaite muuntaa pastalevyt
pieniksi ravioleiksi, jotka voit täyttää
haluamallasi täytteellä.
Pastapuristin (03)
Pastapuristimen avulla voit valmistaa
spagettia sekä kaikenkokoista
makaronia, bucatinia, rigatonia ja jopa fusillia.
Pastalevy pyöräytetään puristimen läpi ja
leikataan halutun pituiseksi.
Sitruspuristin
Sitruspuristimen avulla voit puristaa
mehua vaivattomasti suuresta
määrästä appelsiineja, sitruunoita, greippejä tai
muita sitrushedelmiä.
Viljamylly (04)
Viljamyllyn avulla voit jauhaa viljanjyvät
itse. Valittavana on jauhatuskarkeudet
hienosta jauhosta aina karkeisiin jyviin.
Kokeile myös kuivattujen palkokasvien kuten
kahviherneiden jauhamista. Älä kuitenkaan
jauha kahvipapuja, pähkinöitä tai siemeniä
viljamyllyssä. Niiden suuri öljypitoisuus voi
vahingoittaa jauhatusmekanismia.
Jäätelökone
Jäähdytysmaljan seinien välissä oleva
neste jäädyttää jäätelön tasaisesti
kirnuamisen aikana. Kulhossa voit valmistaa
kerralla jopa 1,9 litraa ihanan pehmeää jäätelöä.

Muut kätevät lisälaitteet
Valinnaiset kulhot
Saatavana on kaksi valinnaista
kulhoa: 3 litran ja 4,28 litran
kulhot.
Purkinavaaja

01

Lukijalle
1 tl = teelusikka = 5 ml
1 rkl = ruokalusikka = 15 ml
Lusikkamitat ovat aina tasamittoja.
1 kananmuna = 45–50 g
1 suuri kananmuna = 55–60 g
Käytä ainoastaan huoneenlämpöisiä
kananmunia.
Raskaana olevien naisten, vanhusten, lasten tai
henkilöiden, joilla on heikko immuunijärjestelmä,
ei tule syödä raakoja kananmunia.

02

Resepteissä käytetään suolatonta voita, ellei
toisin mainita.
Kuohukerman rasvapitoisuus on vähintään 35 %.
Vatkaa kuohukerma aina jääkaappikylmänä.
Pese appelsiinit ja sitruunat huolellisesti
kauttaaltaan ennen kuoren raastamista, jos et
käytä käsittelemättömiä tai luomuhedelmiä.
Kaikki ohjeet perustuvat tavallisen uunin
käyttöön. Jos käytät kiertoilmauunia, alenna
uunin ohjeessa ilmoitettua lämpötilaa 10
asteella. Koska kaikki uunit ovat erilaisia, valitse
kypsennysaika oman uunisi mukaan.
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Makkarantäyttöputkilo (04)
Makkarantäyttöputkiloa käytetään
yhdessä lihamyllyn kanssa. Putkilon
avulla voit valmistaa mielin määrin makkaraa
haluamastasi lihasta. Tämän kätevän lisälaitteen
avulla myös lihattoman makkaran valmistaminen
on vaivatonta.
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Kitchenaid® Artisan® -TEHOSEKOITIN
KitchenAid® Artisan® -tehosekoittimessa on kymmenen
tehoa ja pulssitoiminto kaikilla tehoilla. Se on Artisan®yleiskoneen hieno lisäosa.
Tehosekoitin perustuu Artisan®-yleiskoneen tapaan
ajatukselle ammattimaisesta laadusta kotikäyttöön
suunnitelluissa koneissa. Tehosekoitin on tehokas laite,
jossa on vankka metallijalusta ja kestävä lasikannu.
Kannun tilavuus on 1,5 l. Tehosekoittimessa on
ruostumaton terä, jonka neljä terävää piikkiä ovat neljällä
korkeudella. Ne sekoittavat nopeasti, perusteellisesti ja
läpikotaisin.

01

Artisan®-tehosekoittimessa on 650 W moottori. Viittä
tehoa on helppo säädellä viidellä kosketuspainikkeella.
Ne on merkitty eri tehoja kuvaavilla symboleilla terän
pyörimisnopeuden mukaan: sekoitus, hienonnus,
vatkaus, soseutus ja mehustus. Tehosekoittimessa on
myös jäänmurskaus- ja pulssitoiminnot.
Intelli-Speed™ -säätöjärjestelmä pitää nopeuden
tasaisena, vaikka aineksia lisättäisiin tehosekoittimen
toimiessa. Tehosekoitin on niin tehokas, että usein työ
on tehty jo alle minuutissa. Pulssitoimintoa voi käyttää
millä teholla tahansa, paitsi murskattaessa jäätä,
jolloin automaattisesti porrastettu pulsstoiminto antaa
parhaan tuloksen. Pulssitoimintoa käyttämällä voit
säädellä raaka-aineiden karkeusastetta ja estää niiden
soseutumisen liian hienoksi.
On tärkeää aloittaa raaka-aineiden käsittely aina
pienimmällä teholla. Näin vältyt turhilta roiskeilta, ja
raaka-aineet sekoittuvat hyvin keskenään. Kun haluat
siirtyä suurempaan tehoon, paina haluamaasi tehoa
vastaavaa painiketta. Kannen tulee aina olla huolellisesti
kiinnitetty ennen kuin aloitat sekoittamisen. Voit irrottaa
kannen syöttöluukun, jos haluat lisätä sekoittamisen
aikana nestettä tai jääpaloja.

02
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Majoneesi (01, 02, 03 & 04)
Majoneesin valmistaminen itse on erittäin palkitsevaa
ja helppoa. Voit muunnella tätä perusohjetta ja kokeilla
erilaisia makuja. Esittelen tässä ohjeessa muutaman
vaihtoehdon.
2,5 dl valmista majoneesia
Valmistusaika: 10 minuuttia
1 suuri kananmuna
1 munankeltuainen
1 tl sitruunamehua, tarvittaessa enemmän
1 tl Dijon-sinappia
1 dl oliiviöljyä
1 dl maapähkinäöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

01

02

03

Lämmitä yleiskoneen kulho ja lankavispilä
kuumassa juoksevassa vedessä ja kuivaa ne
huolellisesti. Varmista, että kaikki raaka-aineet
ovat huoneenlämpöisiä, muuten majoneesi
juoksettuu. Lisää kananmuna, munankeltuainen,
sitruunamehu ja Dijon-sinappi kulhoon. Vatkaa
seos kuohkeaksi käyttämällä lankavispilää
teholla 8.
Yhdistä oliiviöljy ja maapähkinäöljy
mittakannussa ja lisää öljyseos vähitellen
kulhoon laitteen ollessa käynnissä. Lisää öljy
aluksi tipoittain ja sen jälkeen ohuena nauhana,
kunnes majoneesi alkaa saostua. Kun olet
lisännyt öljyn, mausta majoneesi. Voit terästää
makua tarvittaessa lisäämällä majoneesiin
normaalia enemmän sitruunamehua. Tästä
majoneesista ei tule yhtä paksua kuin pelkkiä
keltuaisia sisältävästä majoneesista.

Muunnelmia
Wasabimajoneesi
Sekoita majoneesin joukkoon 1–2 rkl
wasabitahnaa. Tarjoa rapukakkujen kanssa.
Seesamimajoneesi
Käytä oliiviöljyn sijasta 0,75 dl paahdettua
seesamiöljyä ja 0,25 dl maapähkinäöljyä.
Sekoita majoneesin joukkoon 2 rkl paahdettuja
seesaminsiemeniä. Tarjoa siian ja kylmän
keitetyn kanan kanssa.
Sardelli-sitruunamajoneesi
Hienonna puoli purkillista sardellifileitä tahnaksi
huhmareessa ja lisää seos majoneesin joukkoon.
Lisää sitruunan raastettu kuori. Tarjoa grillatun
sianlihan, lampaankyljysten tai paahdetun
lohen kanssa.

Pesto (01)

Béchamel-kastike (02 & 03)

Pesto maustetaan perinteisesti basilikalla, mutta
sen valmistuksessa voi käyttää myös muita yrttejä,
esimerkiksi minttua, korianteria, persiljaa, salviaa ja
jopa rucolaa.

Jokaisen ruoanlaittajan tulisi taitaa tämän klassisen
valkokastikkeen valmistus. Käytä kastikkeen
maustamiseen haluamiasi mausteita.

2 dl valmista pestoa
Valmistusaika: 10 minuuttia
30 g parmesaanijuustoa
30 g pecorinojuustoa
60 g tuoretta basilikaa
40 g paahdettuja pinjansiemeniä
2 valkosipulinkynttä
1,2 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Raasta juustot vihannesleikkuri-raastimella
käyttämällä hienoa raastinrumpua teholla 4.
Lisää basilika, pinjansiemenet ja valkosipuli
tehosekoittimeen ja soseuta aineet
sekoitusteholla .
Älä soseuta liian tasaiseksi. Lisää oliiviöljy
vähitellen laitteen ollessa käynnissä. Kaavi seos
kulhoon ja kääntele juustoraaste sen joukkoon.
Mausta pesto, mutta lisää suolaa varoen, koska
juusto on melko suolaista. Tarjoa pesto heti tai
lisää sen pinnalle ohut kerros oliiviöljyä ja säilytä
jääkaapissa.
Muunnelmia
Minttu-pistaasipesto
Käytä pecorinojuuston sijasta
parmesaanijuustoa, basilikan sijasta
minttua ja pinjansiemenien sijasta kuorittuja
pistaasipähkinöitä. Tee pesto yllä olevan
ohjeen mukaan. Sopii erinomaisesti grillattujen
munakoisojen tai lammaspaistin kanssa.
Rucola-vuohenjuustopesto
Käytä juustojen sijaan 120 g tuoretta
vuohenjuustoa ja basilikan sijasta rucolaa.
Tee pesto yllä olevan ohjeen mukaan.
Sopii bruschetta-leivälle oliiviöljyyn säilöttyjen
latva-artisokkien kanssa.

5 dl valmista kastiketta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Maustumisaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
1 pieni sipuli
1 valkosipulinkynsi
12 mustapippuria
1 laakerinlehti
1 muskottikukka
4 persiljan vartta
5 dl maitoa
25 g voita
25 g vehnäjauhoja
suolaa ja vastajauhettua valkopippuria

01

Silppua sipuli kattilaan käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua
teholla 4. Lisää kattilaan valkosipulinkynsi,
mustapippurit, laakerinlehti, muskottikukka,
persiljan varret ja maito. Kuumenna seos
miedolla lämmöllä kiehuvaksi. Nosta kattila
sitten heti liedeltä, peitä ja anna seoksen
maustua 15 minuuttia.
Siivilöi maito ja heitä siivilään jääneet mausteet
pois. Sulata voi paksupohjaisessa kattilassa,
ripottele joukkoon vehnäjauhot ja sekoita. Keitä
suurusta miedolla lämmöllä kaksi minuuttia
koko ajan sekoittaen. Lisää maito vähitellen
ja sekoita, kunnes kastike on tasaista. Keitä
kastiketta viisi minuuttia miedolla lämmöllä,
kunnes jauhot kypsyvät ja kastike sakenee. Ota
kattila liedeltä ja mausta kastike haluamillasi
mausteilla tai tarjoa sellaisenaan. Peitä kattila
muovikelmulla, jos et käytä kastiketta heti.
Näin kastikkeen pinnalle ei muodostu kalvoa
jäähtymisen aikana.
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Tomaattikastike (01 & 02)

Ragù (03, 04 & 05)

Pastataikina (01, 02, 03 & 04)

Jokainen kokki tarvitsee hyvän tomaattikastikkeen
ohjeen. Tomaattikastike on perusosana monessa
ruokalajissa, kuten pastakastikkeissa, pizzassa,
padoissa ja jopa keitoissa.

Ragù, toiselta nimeltään bolognese, on maukas
jauhelihakastike, joka tarjoillaan perinteisesti
tagliatellen kanssa. Sitä voi kuitenkin käyttää myös
lasagnen, cannelonien tai raviolien täytteenä. Ajatus
tähtianiksen käytöstä on peräisin Heston Blumenthalin
alkuperäisestä ohjeesta.

Pastataikinan tekeminen itse on helppoa ja nopeaa.
Käytä pastajauhoja, koska tavallisesta vehnäjauhosta
tehdystä pastataikinasta tulee harmaata ja
epämiellyttävän näköistä.

4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 50 minuuttia

01

02

03

04
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2 sipulia
1 sellerinvarsi
1 porkkana
2 valkosipulinkynttä
1 dl oliiviöljyä
1 kg kypsiä luumutomaatteja tai 800 g kuorittuja
säilykeluumutomaatteja
1 tl kuivattua oreganoa
¼ tl chilipippurihiutaleita (valinnainen)
1 laakerinlehti
1 rosmariinin oksa
2 rkl tomaattisosetta
hyppysellinen sokeria (valinnainen)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Pilko vihannekset ja valkosipulinkynnet
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4.
Kuumenna oliiviöljy suuressa kattilassa
ja kypsennä vihanneksia ja valkosipulia 5
minuuttia, kunnes ne ovat pehmeitä. Soseuta
tomaatit yleiskoneen kulhossa käyttämällä
lihamyllyn karkeaa jauhatuslevyä teholla 4. Lisää
tomaattisose kattilaan yrttien ja vihannesten
joukkoon. Lisää joukkoon tarvittaessa
hyppysellinen sokeria. Mausta ja anna kiehua
hiljalleen 45 minuuttia, kunnes kastike on
saostunut ja sen maku on voimistunut.

4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 5 minuuttia
75 g pancettaa
250 g vähärasvaista naudanlihaa
2 rkl oliiviöljyä
25 g voita
1 punasipuli
1 sellerinvarsi
1 porkkana
1 valkosipulinkynsi
1 tähtianis
100 g tomaattimurskaa
400 g kuorittuja säilykeluumutomaatteja
0,5 dl lihalientä
0,5 dl punaviiniä
2 laakerinlehteä
2 timjaminoksaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Leikkaa pancetta ohuiksi suikaleiksi. Laita puolet
oliiviöljystä ja voi suureen paksupohjaiseen
kattilaan. Ruskista pancetta kullanruskeaksi.
Ota se pannusta reikäkauhalla ja laita sivuun.
Leikkaa naudanliha suikaleiksi ja jauha se
yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn
karkeaa jauhatuslevyä teholla 4. Ruskista
jauheliha pannussa kullanruskeaksi. Ota se
sitten pannusta ja laita odottamaan.

450 g valmista taikinaa
Valmistusaika: 10 minuuttia
Lepoaika: 1 tunti
300 g pastajauhoja
3 kananmunaa
1 rkl oliiviöljyä

Lisää jauhot, kananmunat ja oliiviöljy
yleiskoneen kulhoon. Sekoita varovasti
tasaiseksi taikinaksi käyttämällä litteää
sekoitinta teholla 1. Vaihda yleiskoneeseen
taikinakoukku ja lisää tehoa. Vaivaa taikinaa 5–8
minuuttia teholla 2, kunnes taikina on tasaista
ja joustavaa. Kääri taikina muovikelmuun
ja laita se jääkaappiin tunniksi. Kiinnitä
pastakone paikalleen ja säädä säätönuppi
asentoon 1. Leikkaa taikina neljään osaan ja
syötä yksi osa pastakoneen läpi teholla 2. Taita
taikinalevy kolmin kerroin ja työnnä se uudelleen
pastakoneeseen. Toista tämä 4–5 kertaa.
Kun taikina ei tunnu enää tahmealta, säädä
säätönuppi asentoon 2 ja syötä taikinalevy
pastakoneen läpi. Älä kuitenkaan taittele
taikinalevyä. Syötä taikina pastakoneen läpi
2–3 kertaa kummallakin säädöllä, kunnes levyn
paksuus on sopiva. Toista sama lopulle taikinalle
ja leikkaa levyt haluamaasi muotoon.
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02

03

Pilko vihannekset ja valkosipuli käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen karkeaa
raastinrumpua teholla 4. Kuumenna loppu
oliiviöljy ja voi kattilassa ja kypsennä
vihanneksia ja tähtianista 5 minuuttia, kunnes
ne ovat pehmeitä. Lisää tomaattimurska ja
kokonaiset tomaatit, lihaliemi, punaviini, yrtit
ja ruskistettu liha. Riko tomaattien rakenne
haarukalla. Mausta kastike makusi mukaan.
Anna hautua tunnin verran, kunnes kastike on
sakeutunut ja maut kehittyneet täyteläisiksi.
Poista tähtianis ja mausteet ja käytä kastiketta
haluamallasi tavalla.
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Sahramilla maustettu
perunasose (01, 02 & 03)

01

Tämän ohjeen on innoittaja on ranskalainen kokki
Joël Robuchon, jonka bravuuri on runsaalla voilla
ja maidolla höystetty perunasose. Ei suositella
kalorikammoisille! Olen jättänyt ohjeesta maidon
pois ja lisännyt soseeseen sahramia, mikä tekee siitä
todella ylellisen.
4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia

02

03

04

500 g jauhoisia perunoita
125 g pehmeää voita
sahramia maun mukaan
suolaa ja vastajauhettua valkopippuria

Kuori perunat ja leikkaa ne tasakokoisiksi
paloiksi. Keitä ne pehmeiksi suolatussa vedessä.
Valuta perunat hyvin, laita ne takaisin kattilaan
ja anna kuivahtaa miedolla lämmöllä. Soseuta
perunat yleiskoneen kulhossa käyttämällä
lihamyllyn hienoa jauhatuslevyä teholla 4. Lisää
soseeseen voi ja sahrami ja vatkaa sosetta
käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2,
kunnes sose on tasaista ja sileää. Mausta sose
maun mukaan ja tarjoa vaalealihaisen kalan,
kuten ruijanpallaksen tai meriahvenen, kanssa.
Muunnelmia
Aligot
Jätä sahrami pois ja vähennä voin määrä 25
grammaan. Vatkaa perunoiden sekaan voi ja 200
grammaa hienoksi raastettua cantal-juustoa.
Mausta reilusti mustapippurilla. Juustoinen
sose sopii hienosti paahdetun lampaan tai
höyrytettyjen vihannesten seuraksi.
Oliiviöljyllä maustettu perunasose
Jätä sahrami pois ja korvaa voi desilitralla maitoa
ja desilitralla ekstraneitsytoliiviöljyä. Mausta
mustapippurilla maun mukaan. Tämä sose sopii
erityisen hyvin kalan ja äyriäisten kanssa.
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Piirakkataikina (04 & 05)

Murotaikina (01 & 02)

Sitruuna-fenkolipikkuleivät

Piirakkataikinasta eli pâte briséestä lähes yksi
kolmasosa on voita. Siksi se sopii hyvin suolaisten
ja makeiden piiraiden pohjaksi. Käytä jälkimmäisiin
taikinan makeaa versiota. Piirakkataikina valmistetaan
aina nyppimällä voi ja jauhot sekaisin.

Murotaikina, eli pâte sablée, sisältää runsaasti
voita, joten se sopii erinomaisesti pikkuleipien
valmistukseen. Taikina valmistetaan vaahdottamalla
voi ja sokeri. Perusohjetta voi muunnella lisäämällä
taikinaan sitruunankuorta, vaniljansiemeniä,
pähkinärouhetta tai vaikkapa hienonnettuja yrttejä,
kuten rosmariinia tai timjamia.

Maissijauho tekee näistä pikkuleivistä erityisen
rapeita. Muovirasiassa ne säilyvät noin viikon.
Pikkuleipätaikinaan voi käyttää suolattua voita, joka
antaa sille hienostuneen suolaisen aromin.

Noin 300 g taikinaa
(yksi suuri torttupohja tai 6 pientä
torttupohjaa)
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 30 minuuttia
200 g vehnäjauhoja
¼ tl suolaa
2 rkl tomusokeria (makeaan piirakkapohjaan)
100 g kylmää voita
1 vatkattu muna
1 tl sitruunamehua
1–2 rkl jääkylmää vettä

Laita yleiskoneen kulhoon jauhot, suola ja
tomusokeri (jos teet makean version). Kuutioi
voi ja lisää se joukkoon. Sekoita ainekset
murumaiseksi seokseksi käyttämällä litteää
sekoitinosaa teholla 2.
Lisää keltuaiset, sitruunamehu ja jääkylmä vesi.
Jatka vaivaamista, kunnes taikina on sileää. Ota
taikina kevyesti jauhotetulle alustalle ja vaivaa
se nopeasti kokoon. Muotoile taikina palloksi,
kääri se kelmuun ja anna jähmettyä jääkaapissa
vähintään 30 minuuttia.

Noin 350 g taikinaa
(yksi suuri torttupohja tai 6 pientä
torttupohjaa)
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 2 tuntia
100 g pehmeää voita
75 g tomusokeria
1 munankeltuainen
½ tl vaniljauutetta
150 g vehnäjauhoja

Vatkaa voi ja tomusokeri kuohkeaksi ja tasaiseksi
vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä
litteää sekoitinta teholla 2. Lisää keltuainen ja
vanilja ja sekoita 10 sekuntia. Siivilöi vehnäjauhot
joukkoon ja sekoita teholla 1. Ota taikina kevyesti
jauhotetulle alustalle ja muotoile palloksi. Kääri
taikina kelmuun ja anna sen kovettua jääkaapissa
vähintään 2 tuntia.

(03, 04, & 05)

24–30 kpl
Valmistusaika: 10 minuuttia
Lepoaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 15 minuuttia

01

225 g pehmeää voita
2 sitruunan raastettu kuori
115 g sokeria
1 tl fenkolinsiemeniä
225 g vehnäjauhoja
115 g maissijauhoja

Lämmitä uuni 170 asteeseen. Laita voi ja
sitruunankuoriraaste yleiskoneen kulhoon.
Jauha sokeri ja fenkolinsiemenet kahvimyllyssä.
Lisää ne yleiskoneen kulhoon ja vatkaa seos
vaaleaksi ja kuohkeaksi vaahdoksi käyttämällä
litteää sekoitinosaa teholla 6. Siivilöi
vehnä- ja maissijauhot yleiskoneen kulhoon.
Sekoita taikina sileäksi käyttämällä litteää
sekoitinosaa teholla 2. Ota taikina kulhosta
ja muotoile se palloksi. Kääri se kelmuun ja
anna levätä jääkaapissa tunnin verran tai
kunnes taikina on jähmettynyt riittävästi. Kauli
taikina kevyesti jauhotetulla alustalla. Tee siitä
pikkuleipiä haluamasi muotoisella muotilla.
Laita ne leivinpaperilla päällystetylle pellille.
Paista 15 minuuttia, kunnes pikkuleivät ovat
vaaleanruskeita. Anna jäähtyä ritilällä.

02

03

Muunnelmia
Unikkopikkuleivät
Korvaa sitruunankuoriraaste ja fenkolinsiemenet
ruokalusikallisella unikonsiemeniä.
Hillotulla inkiväärillä maustetut pikkuleivät
Korvaa sitruunankuoriraaste ja fenkolinsiemenet
50 grammalla hillottua inkivääriä.
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Lehtevä taikina (01)

Tuulihattutaikina (02 & 03)

Struudelitaikina (01 & 02)

Vaniljakastike (03 & 04)

Lehtevä taikina on voitaikinaa helpompi valmistaa,
mutta voin maku on yhtä voimakas ja koostumus yhtä
rapea. Lehtevän taikinan voi myös pakastaa.

Tuulihattutaikina kohoaa kaksinkertaiseksi
paistamisen aikana. Kun pursotat taikinaa uunipellille,
jätä leivonnaisten väliin riittävästi tilaa kohoamista
varten. Voit myös kaataa uuniin lasillisen vettä. Siitä
muodostuva höyry edistää taikinan kohoamista.
Tuulihattutaikinaa voi käyttää sekä makeiden että
suolaisten leivonnaisten valmistukseen.

Struudelitaikinan valmistaminen on helppoa,
koska taikinan kovuudesta ei tarvitse huolehtia.
Struudelitaikinan kaulimiseen tarvitaan kuitenkin
suuri työalusta. Taikinaa voi käyttää samoin kuin
filotaikinaa. Se sopii sekä makeisiin että suolaisiin
leivonnaisiin.

Vaniljakastike on englantilainen keksintö, vaikka se
tunnetaankin paremmin ranskankielisellä nimellään
crème anglaise. Se on klassinen jälkiruokakastike,
jonka voi maustaa lukemattomin tavoin.

Noin 400 g taikinaa
Valmistusaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: 2 tuntia
225 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
150 g voita
noin 1 dl kylmää vettä

01

02

Siivilöi vehnäjauhot ja suola yleiskoneen
kulhoon. Kuutioi 45 grammaa voita ja lisää
kuutiot jauhojen joukkoon. Sekoita taikina
murumaiseksi seokseksi käyttämällä litteää
sekoitinta teholla 2. Lisää vesi vähitellen taikinan
joukkoon sekoittaen samaan aikaan teholla
1, kunnes taikina on pehmeää. Kääri taikina
muovikelmuun ja laita se jääkaappiin
30 minuutiksi.
Kauli taikina jauhotetulla alustalla 30 cm x
10 cm kokoiseksi suorakaiteen muotoiseksi
levyksi. Leikkaa 35 grammaa voita hyvin pieniksi
kuutioiksi ja levitä kuutiot tasaisesti levyn
yläosaan niin, että taikinan alareunasta jää yksi
kolmasosa tyhjäksi. Jätä reunoille runsaasti
tilaa. Taita taikinan alaosa voikuutioilla peitetyn
keskiosan päälle ja taita sitten yläosa alaosan
päälle. Paina käärön avonaiset sivut yhteen
kaulimella, jotta voi pysyy taikinan sisällä. Kääri
taikina muovikelmuun ja laita se jääkaappiin 10
minuutiksi.
Laita taikinalevy pöydälle poikittain ja toista
kaulimis- ja taittamisvaihe toiseen suuntaan.
Älä lisää voita tässä vaiheessa. Kääri taikina
muovikelmuun ja laita jääkaappiin 10 minuutiksi.
Kaulitse ja taittele taikina vielä kahdesti ja lisää
molemmilla kerroilla 35 grammaa kuutioitua
voita. Kääri taikina muovikelmuun ja laita
jääkaappiin 10 minuutiksi. Kaulitse ja taittele
taikina vielä kerran voita lisäämättä. Kääri taikina
muovikelmuun ja laita jääkaappiin vähintään
tunniksi.

03

300 g valmista taikinaa
(30 pientä tai 15 suurta tuulihattua)
Valmistusaika: 15 minuuttia
150 g vehnäjauhoja
1 tl sokeria
½ tl suolaa
100 g voita
1,25 dl maitoa
1,25 dl vettä
4 kananmunaa

Siivilöi vehnäjauho, sokeri ja suola kulhoon tai
leivinpaperin päälle. Laita voi, maito ja vesi
kattilaan ja kuumenna seosta miedolla lämmöllä,
kunnes voi on sulanut. Nosta lämpötilaa.
Kun neste kiehuu, lisää vehnäjauhot kerralla
nesteen joukkoon. Vatkaa voimakkaasti, jotta
saat taikinaan tasaisen koostumuksen. Vatkaa
taikinaa miedolla lämmöllä, kunnes se irtoaa
kattilan reunoista. Tähän kuluu noin 30 sekuntia.
Nosta kattila liedeltä ja siirrä taikina yleiskoneen
kulhoon. Anna jäähtyä 2 minuuttia. Vatkaa
kananmunat taikinan joukkoon vähitellen
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 4. Vatkaa,
kunnes taikina on kiiltävää. Kaikkia munia ei
ehkä tarvita. Taikina on valmista, kun se tarttuu
hieman puulusikkaan.

Annos riittää yhteen struudeliin
Valmistusaika: 10 minuuttia
Lepoaika: 30 minuuttia
300 g vehnäjauhoja
1 tl suolaa
2 munankeltuaista
3 rkl auringonkukkaöljyä
1,25 dl vettä

Siivilöi jauhot ja suola yleiskoneen kulhoon ja
sekoita ne käyttämällä taikinakoukkua teholla
1. Sekoita keltuaiset, auringonkukkaöljy ja vesi.
Lisää neste jauhoihin käyttämällä taikinakoukkua
teholla 1. Vaivaa seos pehmeäksi ja tahmeaksi
taikinaksi. Lisää tarvittaessa enintään 2
ruokalusikallista vettä. Jatka vaivaamista teholla
2 vielä 4–5 minuuttia, kunnes taikina on sileää ja
kimmoisaa. Peitä ja anna levätä 30 minuuttia.

3,5 dl valmista kastiketta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Maustumisaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia

01

2,5 dl maitoa
2,5 dl kuohukermaa
1 vaniljatanko
5 munankeltuaista
50 g sokeria

Kiehauta maito, kerma ja halkaistu vaniljatanko
kattilassa. Nosta kattila liedeltä ja anna maustua
20 minuuttia. Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri
kuohkeaksi ja paksuksi vaahdoksi yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6
kahden minuutin ajan.
Kiehauta kermamaito uudelleen, poista
vaniljatanko ja kaada neste varovasti
munavaahdon joukkoon. Vatkaa seos tasaiseksi
käyttämällä lankavispilää teholla 1. Kaada seos
kattilaan ja kuumenna sitä miedolla lämmöllä
jatkuvasti sekoittaen, kunnes kastike sakenee
niin, että se pysyy puulusikan selkäpuolella.
Tarjoa lämpimänä tai kylmänä. Jos tarjoat
kastikkeen kylmänä, kaada se kulhoon ja peitä
sen pinta muovikelmulla. Näin kastikkeen
pintaan ei muodostu kalvoa jäähtymisen aikana.
Muunnelmia
Laakerinlehdellä ja appelsiininkuorella
maustettu vaniljakastike
Lisää maidon ja kerman joukkoon vaniljatangon
sijasta yhden appelsiinin kuori ja kaksi tuoretta
laakerinlehteä. Jatka kastikkeen valmistusta yllä
olevan ohjeen mukaan.

02

03

Sahramilla ja appelsiininkukalla maustettu
vaniljakastike
Lisää maidon ja kerman joukkoon vaniljatangon
sijasta pari hyppysellistä sahramin luotteja.
Jatka kastikkeen valmistusta yllä olevan ohjeen
mukaan. Sekoita lopuksi seoksen joukkoon
appelsiinikukkavettä maun mukaan.
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Vaniljakreemi (01 & 02)

Aito vaniljajäätelö (03 & 04)

Vaniljakreemi on klassikko, jonka voit maustaa
lukemattomin tavoin. Käytä kreemiä esimerkiksi
jälkiruokavaahtoihin tai torttujen, tuulihattujen tai
kakkujen täytteenä.

Tämän monikäyttöisen perusohjeen mukaan voit
valmistaa erimakuisia jäätelöitä maustamalla
jäätelöseoksen haluamallasi tavalla. Esittelen tässä
ohjeessa muutaman vaihtoehdon.

5 dl valmista kreemiä
Valmistusaika: 10 minuuttia
Maustumisaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia

4–6 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Maustumisaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
Pakastusaika: yön yli

5 dl maitoa
1 vaniljatanko
6 munankeltuaista
125 g sokeria
40 g vehnä- tai maissijauhoja

01

02

03

Kiehauta maito ja halkaistu vaniljatanko
kattilassa. Nosta kattila liedeltä ja anna maustua
20 minuuttia. Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri
kuohkeaksi ja paksuksi vaahdoksi yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla
6 kahden minuutin ajan. Siivilöi vehnä- tai
maissijauhot joukkoon ja vatkaa seos tasaiseksi.
Kiehauta maito uudelleen, poista vaniljatanko ja
kaada neste varovasti munavaahdon joukkoon.
Vatkaa seos tasaiseksi käyttämällä lankavispilää
teholla 1. Kaada kreemi takaisin kattilaan ja
kuumenna sitä miedolla lämmöllä puulusikalla
sekoittaen, kunnes seos sakenee ja alkaa
kiehua. Anna kreemin kiehua hiljalleen minuutin
ajan koko ajan sekoittaen, kunnes jauhot
kypsyvät. Nosta kattila liedeltä, kaada seos
kulhoon ja peitä sen pinta muovikelmulla. Näin
kreemin pintaan ei muodostu kalvoa jäähtymisen
aikana.

1 vaniljatanko
3 dl maitoa
4 suurta munankeltuaista
100 g sokeria
3 dl kuohukermaa

Halkaise vaniljatanko ja kaavi siitä siemenet.
Lisää vaniljatanko ja siemenet kattilaan. Lisää
maito ja kuumenna kiehuvaksi. Nosta kattila
heti liedeltä, peitä ja jätä maito maustumaan 30
minuutiksi.
Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri paksuksi
vaaleaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
käyttämällä lankavispilää teholla 6. Kuumenna
maito uudelleen kiehuvaksi ja kaada
munavaahdon joukkoon. Vatkaa seos tasaiseksi
teholla 4.
Huuhtele kattila ja kaada vaniljaseos takaisin
kattilaan. Kuumenna seosta miedolla lämmöllä,
kunnes se sakenee niin, että se pysyy puulusikan
selkäpuolella. Siivilöi seos kulhoon ja peitä sen
pinta muovikelmulla. Näin seoksen pinnalle ei
muodostu kalvoa jäähtymisen aikana. Jäähdytä.

Suklaaganache (01, 02 & 03)
Muunnelmia
Karamellijäätelö
Tee karamelliseos, johon käytät alkuperäiseen
ohjeeseen nähden kaksinkertaisen määrän
sokeria ja 0,75 dl vettä. Mausta maito
halkaisemattomalla vaniljatangolla. Kaada maito
varovasti karamelliseoksen joukkoon. Kuumenna
seosta miedolla lämmöllä, kunnes karamelli on
tasaista. Jatka jäätelön valmistusta yllä olevan
ohjeen mukaan.

Tätä pehmeää suklaamassaa voit käyttää täytteenä
tai kuorrutuksena. Jos haluat tehdä suklaatryffelien
kuorrutukseksi sopivaa paksua massaa, lisää
perusohjeen suklaan määrää yhdellä kolmanneksella.

Valkosuklaajäätelö
Valmista jäätelömassa edellä olevan
ohjeen mukaan, mutta käytä munavaahdon
valmistukseen kuusi munankeltuaista neljän
sijasta. Lisää seokseen 125 g raastettua
valkosuklaata ja sekoita massa tasaiseksi.
Siivilöi ja jäähdytä. Jatka jäätelön valmistusta
edellä olevan ohjeen mukaisesti.

Raasta suklaa vihannesleikkuri-raastimella
käyttämällä karkeaa raastinrumpua teholla 4.
Kaada suklaarouhe lämmönkestävään kulhoon.
Kuumenna kerma miedolla lämmöllä kiehuvaksi.
Kaada kerma suklaan päälle ja anna seoksen
vetäytyä kaksi minuuttia. Sekoita varovasti,
kunnes suklaa sulaa. Anna jäähtyä.

2,5 dl valmista suklaamassaa
Valmistusaika: 2 minuuttia
Kypsennysaika: 5 minuuttia
150 g tummaa suklaata (70 %)
1 dl kuohukermaa
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Muunnelmia
Maitosuklaa- ja muskottipähkinäganache
Käytä tumman suklaan sijasta 165 g
maitosuklaata ja lisää seokseen ¼–½
teelusikallista vastajauhettua muskottipähkinää.
Valkosuklaa- ja ruusulikööriganache
Käytä tumman suklaan sijasta 175 g
valkosuklaata. Kun kuorrutus on vielä lämmintä
muttei kuumaa, lisää sen joukkoon 1–2
ruokalusikallista ruusulikööriä.

02

Kun massa täysin jäähtynyt, sekoita siihen kerma
ja kaada seos jäähdytysmaljaan. Kirnua teholla
2, kunnes seos on melko kiinteää. Lusikoi seos
pakastuksen kestävää astiaan ja laita astia
pakastimeen yöksi. Anna seoksen pehmetä
seuraavana päivänä jääkaapissa 20 minuuttia
ennen tarjoilua.
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Gin and tonic syllabub (01 & 02)
Tämä jälkiruoka on Englannin versio Crème Chantilly
-jälkiruoasta. Syllabub on samalla sekä terävää
ja voimakasta että pehmeää ja kuohkeaa. Voit
tietenkin korvata ginin tai kuohuviinin jollakin muulla
haluamallasi alkoholijuomalla, liköörillä tai viinillä.
Syllabub on heti valmista nautittavaksi, mutta se myös
säilyy jääkaapissa 2–3 päivää.
4 annosta
Lepoaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 5 minuuttia
1 sitruunan mehu
2 sitruunan raastettu kuori
2 rkl hyvälaatuista giniä
50 g sokeria
2 dl kuohukermaa
1 dl makeaa kuohuviiniä
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Laita sitruunamehu, raastettu sitruunankuori,
gini ja sokeri kulhoon. Sekoita, kunnes sokeri
liukenee. Anna nesteen vetäytyä kaksi tuntia.
Vatkaa kerma paksuhkoksi vaahdoksi
yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää
teholla 6. Vatkaa kuohuviini vähitellen joukkoon
teholla 4. Älä lisää viiniä liian nopeasti ettei
kerma juoksetu. Käytä tehoa 2 ja lisää sitruunasokeriseos kerman joukkoon. Vatkaa, kunnes
syllabub on paksua ja kuohkeaa.

Italialaiset
roseepippurimarengit (03)
Näiden marenkien valmistuksessa käytetään kuumaa
sokeriliuosta, kun taas ranskalaisiin marenkeihin
käytetään kypsentämätöntä sokeria. Muuntele tätä
perusohjetta ja mausta marengit makusi mukaan.
Voit yhdistää kaksi marenkia toisiinsa laittamalla
niiden väliin kermavaahtoa, Syllabubia (s. 28) tai
suklaaganachea (s. 27).
24–30 kpl
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 30 minuuttia
120 g sokeria
1 tl nestemäistä glukoosia (saa apteekista)
1 tl karheaksi rouhittua roseepippuria
2 suurta munanvalkuaista
2 rkl vettä

Lämmitä uuni 110 asteeseen. Laita sokeri,
glukoosi, roseepippurirouhe ja vesi
paksupohjaiseen kattilaan. Kuumenna seos
miedolla lämmöllä kiehuvaksi silloin tällöin
sekoittaen, kunnes sokeri on liuennut.
Keitä sokeriliuosta niin kauan, kunnes
sokerilämpömittari näyttää 115 astetta. Tämä vie
5–7 minuuttia.
Vaahdota sillä välin munanvalkuaiset yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää, kunnes
vaahdon pintaan muodostuu huippuja. Vatkaa
aluksi teholla 4 ja siirry vähitellen tehoon 8.
Vähennä tehoa ja kaada sokeriliuos ohuena
nauhana hitaasti vaahdon joukkoon sekoittaen
teholla 2. Varmista, että kaadat sokeriliuoksen
munanvalkuaisseokseen etkä lankavispilään.
Jatka vatkaamista, kunnes sokeriliemi on täysin
sekoittunut valkuaisvaahtoon ja marenkiseos on
paksua ja kiiltävää. Jatka vatkaamista, kunnes
marenkiseos on täysin jäähtynyt.
Lusikoi seos pursotinpussiin, jossa on pieni
tähdenmuotoinen suutin. Pursota taikinasta
pieniä marenkeja silikoniselle leivonta-alustalle.
Paista marenkeja uunissa 1 tunti ja 30 minuuttia,
kunnes ne ovat kuivia ja irtoavat helposti
alustalta. Sammuta uuni, mutta jätä marengit
vielä uuniin, Ota ne pois vasta täysin jäähtyneinä.
Säilytä ilmatiiviissä rasiassa.

Mantelileivät (01, 02 & 03)
Voit maustaa nämä pikkuleivät oman makusi mukaan
ja täyttää ne haluamallasi täytteellä. Mantelileipien
makumaailma tuo mieleen klassisen ranskalaisen
jälkiruoan Mont Blancin, joka koostuu rapeista
kermavaahdolla ja makealla kastanjapyreellä
täytetyistä marengeista.
40 täytettyä pikkuleipää
Valmistusaika: 10 minuuttia
Lepoaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
1 vaniljatanko
4 munanvalkuaista
hyppysellinen viinikiveä
25 g sokeria
225 g tomusokeria
125 g mantelijauhetta
200 g makeaa kastanjapyreetä täytteeksi

Lämmitä uuni 150 asteeseen. Päällystä kaksi
uunipeltiä leivinpaperilla tai silikonisilla leivontaalustoilla. Halkaise vaniljatanko, raaputa siitä
siemenet ja lisää ne yleiskoneen kulhoon. Lisää
kulhoon munanvalkuaiset ja vaahdota käyttämällä
lankavispilää teholla 4. Lisää tehoa ja vatkaa
viinikivi joukkoon teholla 8, kunnes vaahdon
pintaan muodostuu huippuja. Pienennä tehoa ja
lisää sokeri teholla 4. Jatka vatkaamista teholla 8,
kunnes vaahto on kiinteää.
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Siivilöi tomusokeri sekä mantelijauhe kahdesti ja
lisää ne vaahdon joukkoon sekoittaen varovasti
suurella metallilusikalla. Vaahdon tulee olla
tasaista ja kiiltävää. Täytä pursotinpussi ja
käytä tavallista 1 cm suutinta. Pursota taikinasta
halkaisijaltaan noin 2 cm suuruisia nokareita
leivinpaperille. Jätä jokaisen pikkuleivän ympärille
2,5 cm tyhjää tilaa, koska ne leviävät paiston
aikana. Voit myös nostaa taikinasta teelusikalla
nokareita leivinpaperille. Taikinasta tulee 80
pientä pikkuleipää, joista saat 40 täytettyä
pikkuleipää. Anna levätä 15 minuuttia.
Paista uunissa 20–25 minuuttia. Mantelileivät
ovat kypsiä, kun ne ovat kohonneet ja tuntuvat
kuivilta ja kiinteiltä. Anna pikkuleipien
jäähtyä 2–3 minuuttia, ennen kuin irrotat ne
leivinpaperista. Yhdistä halutessasi kaksi täysin
jäähtynyttä pikkuleipää toisiinsa kastanjapyreellä.
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Vadelman, ruusun ja mintun makuinen daiquiri
Aitoon daiquiriin tulee rommia, limettimehua ja sokerilientä. Halutessaan siihen voi
kuitenkin lisätä hedelmiä ja erilaisia makuaineita, jotka antavat juomalle sen tietyn
“je ne sais quoi”…
2 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
125 g vadelmia
2 rkl ruusulikööriä
6 suurta mintunlehteä
4 rkl valkoista rommia
1 rkl ruusuvettä
2 limetin mehu
1 pallo vadelmasorbettia
tarjoiluun jääpaloja

Laita vadelmat tehosekoittimeen ja soseuta ne sekoitusteholla . Puserra
vadelmasose tiiviin siivilän läpi ja laita se takaisin sekoittimeen. Lisää loput
ainesosat ja sekoita juoma tasaiseksi mehustusteholla
. Kaada juoma
kahteen jääpaloilla täytettyyn lasiin ja tarjoa heti.
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Veriappelsiini- ja chilimargarita
Margarita tehdään tavallisesti limettimehusta, mutta tässä ohjeessa veriappelsiini
antaa sille makean ja happaman säväyksen sekä upean värin. Jos vain voit, käytä
vastapuristettua mehua. Chilisiirappi lisää juomaan mielenkiintoista poltetta.
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
1 limetti
merisuolahiutaleita
0,6 dl tequilaa
0,6 dl Triple sec -likööriä (Cointreau)
0,8 dl limettimehua
1,2 dl veriappelsiinimehua
18 jääpalaa
Chilisiirappi:
200 g sokeria
1 dl vettä
1–2 linnunsilmächiliä

Tee ensin chilisiirappi. Laita kattilaan sokeri, vesi ja viipaloitu chili (tai chilit).
Kuumenna kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja anna poreilla viisi minuuttia. Puolita
limetti ja pyyhi sillä cocktail-lasien reunat. Kasta lasien reunat suolahiutaleisiin.
Laita tequila, triple sec, kaksi ruokalusikallista chilisiirappia sekä limetti- ja
veriappelsiinimehut tehosekoittimeen jääpalojen kanssa. Sekoita juoma
tasaiseksi mehustusteholla
. Kaada juoma suolareunuksella koristettuihin
laseihin ja tarjoa heti.
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Ruusuvesi- ja sitruunamelissalimonadi
Limonadin tekeminen on mukavaa ja palkitsevaa puuhaa. Raikas maku tekee tästä
ohjeesta koko perheen suosikin.
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 5 minuuttia
Maustumisaika: 15 minuuttia
100 g sokeria
6 oksaa sitruunamelissaa
1 limetinlehti
1 dl vettä
6–8 mehukasta sitruunaa
1 rkl ruusuvettä
5 dl kylmää vettä

Laita sokeri, sitruunamelissa, limetinlehti ja vesi pieneen kattilaan. Kuumenna
kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut. Anna
poreilla viiden minuutin ajan, niin että sokeriliemi kiehuu hieman kokoon. Ota
kattila pois liedeltä ja anna liemen maustua 15 minuutin ajan. Jäähdytä.
Purista sitruunoista mehu sitruspuristimen teholla 4. Mehua tulisi
olla 2,5 desilitraa. Sekoita sitruunamehu jäähdytettyyn ja siivilöityyn
sitruunamelissaliemeen. Lisää sitten kylmä vesi. Sekoita joukkoon ruusuvesi ja
anna juoman jäähtyä kunnolla ennen tarjoilua.
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Valkosipuli-sienibruschetta
Bruschetta on italialainen lämmin leipä, jonka pintaan hierotaan valkosipulia ja joka
täytetään grillatuilla tai tuoreilla vihanneksilla, juustolla ja/tai yrteillä. Se on herkullista
oluen tai viinilasillisen kanssa.
6 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
6 salottisipulia
4 valkosipulinkynttä
450 g sieniä
3 rkl oliiviöljyä
1 dl kuivaa valkoviiniä
3 rkl hienonnettua rosmariinia
6 rkl mascarponejuustoa
12 viipaletta ciabattaa
pinnalle parmesaanilastuja
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Hienonna salottisipulit ja 3 valkosipulinkynttä käyttämällä vihannesleikkuriraastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4. Viipaloi sienet viipalointirummulla.
Kuumenna oliiviöljy suuressa paistinpannussa ja paista salottisipulia ja
valkosipulia noin viiden minuutin ajan, kunnes ne pehmenevät. Lisää sienet ja
ruskista noin 10 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita.
Lisää pannuun viini ja keitä kokoon. Sekoita joukkoon mascarponejuusto ja
rosmariini, mausta maun mukaan ja ota pannu liedeltä.
Paahda ciabattaviipaleet ja halkaise viimeinen valkosipulinkynsi. Hiero
leipäviipaleita toiselta puolelta valkosipulin leikkauspinnalla. Levitä leiville
sienikastiketta ja ripottele päälle parmesaanilastuja. Tarjoa heti.
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Suklaatapenade-crostinit
Tapenade on provencelainen oliivitahna, johon käytetään perinteisesti kapriksia ja
sardellia. Tässä ohjeessa ne on korvattu tummalla suklaalla.
6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
60 g tummaa suklaata (70 %)
300 g kivettömiä mustia oliiveja
1 timjaminoksa
5 rkl oliiviöljyä
24 viipaletta patonkia
100 g kypsää vuohenjuustoa
vasta jauhettua mustapippuria

Sulata suklaa. Sekoita oliivit ja timjami tehosekoittimessa vatkausteholla
.
Kaada vähitellen joukkoon oliiviöljy ja sulatettu suklaa ja sekoita, kunnes
seos on sopivan paksuista levitettäväksi. Mausta pippurilla. Lusikoi tahna
kulhoon, peitä ja anna vetäytyä jääkaapissa. Paahda patonkiviipaleet rapeiksi
molemmilta puolilta. Levitä niille tapenadea. Murusta pinnalle vuohenjuusto ja
tarjoa heti.
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Blinit smetanan ja
punajuurimarinoidun lohen kera
6 annosta
Valmistusaika: 40 minuuttia
Lepoaika: yön yli
Kohotusaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 35 minuuttia
100 g tattarijauhoja
100 g vehnäjauhoja
7 g kuivahiivaa
1 rkl sokeria
½ tl suolaa
3 dl lämmintä maitoa
2 kananmunaa
50 g sulatettua voita paistamiseen
Punajuurimarinoitu lohi:
400 g nahatonta lohifileetä
1 ½ tl merisuolaa
2 tl sokeria
3 rkl hienonnettua tilliä
0,75 dl vodkaa
125 g keitettyä punajuurta
200 g smetanaa
koristeluun kaviaaria tai mustaa
rasvakalan mätiä

Blinit eli hiivalla kohotetut tattariletut tarjoillaan perinteisesti smetanan
ja kaviaarin kanssa, mutta yhtä herkullisia ne ovat myös savustetulla tai
marinoidulla lohella päällystettyinä.

Aloita edellisenä päivänä tekemällä punajuurimarinoitu lohi. Huuhtele
lohi ja taputtele se kuivaksi talouspaperilla. Sekoita suola, sokeri ja tilli
ja hiero seos lohen pintaan. Laita lohi laakeaan astiaan ja kaada vodka
sen päälle. Peitä ja anna maustua jääkaapissa vähintään 4 tuntia tai yön
yli. Käännä lohi kerran marinoimisen aikana.
Raasta seuraavana päivänä punajuuri käyttämällä vihannesleikkuriraastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Ota lohi kulhosta ja
sekoita punajuuriraaste lohen marinadiin. Laita lohi takaisin marinadiin
ja anna maustua vielä 6 tuntia.
Laita tattarijauhot, vehnäjauhot, hiiva, sokeri ja suola yleiskoneen
kulhoon. Erottele munankeltuaiset valkuaisista. Sekoita maito ja
keltuaiset kuiva-aineisiin käyttämällä lankavispilää teholla 4, kunnes
seos on sileää. Peitä ja anna kohota huoneenlämmössä tunnin ajan, tai
kunnes taikina on kohonnut kaksinkertaiseksi.
Siirrä taikina toiseen kulhoon. Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho ja
lankavispilä huolellisesti. Vatkaa valkuaisia käyttämällä lankavispilää
teholla 8, kunnes saat kovaa vaahtoa. Kääntele valkuaisvaahto varovasti
taikinan sekaan.
Kuumenna pieni määrä voisulaa suuressa paistinpannussa
keskilämmöllä. Laita paistinpannulle 4 annosta taikinaa, noin 1 ½
ruokalusikallista yhtä bliniä varten. Paista blinejä 45 sekuntia yhdeltä
puolelta. Käännä ne sitten varovasti ja paista vielä 30 sekuntia. Ota blinit
pannusta ja laita ne uuniin matalaan lämpöön. Paista loput blinit. Voitele
pannu jokaisella kerralla voisulalla.
Huuhtele lohi ja taputtele se kuivaksi talouspaperilla. Leikkaa se sitten
5 cm:n kuutioiksi. Laita jokaiselle blinille nokare smetanaa ja asettele
sen päälle lohipala. Koristele ripauksella kaviaaria tai rasvakalan mätiä.

40

Alkupalat

Guacamolejäädyke ja kirsikkatomaattisalsa
Yllätä ystäväsi kesäisissä juhlissa ja tarjoa guacamolea uudella tavalla, suolaisena
jäädykkeenä. Guacamolejäädykkeen viileys taittaa kärjen salsan tulisuudelta.
4–6 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Pakastusaika: yön yli
350 g kypsää avokadon hedelmälihaa
1 punainen linnunsilmächili
1 valkosipulinkynsi
2 limetin mehu
1 limetin raastettu kuori
2 rkl hienonnettua korianteria
½ tl suolaa
1 rkl sokeria
2 dl kuohukermaa
suolattuja maissilastuja tarjoiluun
Salsa:
4 kevätsipulia
½ punasipulia
12 kirsikkatomaattia
1 rkl oliiviöljyä
½ limetin mehu
1 rkl hienonnettua korianteria
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Laita avokadon hedelmäliha tehosekoittimeen. Poista chilistä siemenet ja lisää
se avokadon joukkoon. Lisää joukkoon myös valkosipuli, limetin mehu ja kuori,
korianteri, suola, sokeri ja kuohukerma. Sekoita soseutusteholla
, kunnes
seos on tasaista, mutta chili- ja korianteripilkkuja on vielä näkyvissä. Kaada
seos jäähdytysmaljaan ja kirnua se teholla 1 melko kiinteäksi. Lusikoi seos
pakastuksen kestävää astiaan ja laita astia pakastimeen yöksi.
Anna jäädykkeen pehmetä seuraavana päivänä jääkaapissa 30 minuuttia
ennen tarjoilua. Pilko sillä välin kevätsipulit, punasipuli ja kirsikkatomaatit.
Sekoita oliiviöljyn, limettimehun ja korianterin joukkoon. Mausta. Lusikoi
guacamolejäädykettä cocktaillaseihin ja lisää pinnalle kirsikkatomaattisalsaa.
Tarjoa maissilastujen kera.
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Tsatsiki ja kurkkugranita
6–8 annosta
Valmistusaika: 25 minuuttia
Jäähdytysaika: 10 minuuttia
Pakastusaika: 4 tuntia

Kreikkalainen tsatsiki-dippi on hyvää sellaisenaan leivän kanssa tai
osana meze-lautasta taramasalatan (sivu 46) ja munakoisokaviaarin (sivu
48) kanssa. Annoksista tulee tyylikkäät, kun tarjoat tsatsikin laseista
kurkkugranitan ja pitaleipälastujen kanssa.

2 kurkkua
1 tl suolaa
1 tl kuivattua oreganoa
450 g kreikkalaista jogurttia
2 murskattua valkosipulinkynttä
1 rkl valkoviinietikkaa
2 rkl ekstraneitsytoliiviöljyä
3 rkl hienoksi silputtua minttua
vasta jauhettua mustapippuria

Raasta kurkut yleiskoneen kulhoon käyttämällä vihannesleikkuriraastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Ripottele päälle
suolaa ja oreganoa ja anna valua 10 minuuttia. Kaada neste pois.
Laita kurkkuraaste lävikköön ja purista pois mahdollisimman paljon
nestettä.

Kurkkugranita (valinnainen):
50 g sokeria
2 dl vettä
1 rkl hienoksi silputtua minttua
1 kg kurkkua
1 rkl sitruunamehua
hyppysellinen suolaa
tarjoiluun pitaleipälastuja

Laita kurkkuraaste takaisin kulhoon ja sekoita siihen jogurtti
käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2. Lisää valkosipuli, etikka,
oliiviöljy ja minttu. Sekoita hyvin ja mausta. Anna vetäytyä viileässä
10 minuuttia ja tarjoa.
Tee halutessasi kurkkugranita. Laita sokeri ja vesi kattilaan.
Kuumenna seos kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes
sokeri on sulanut. Lisää minttu ja anna poreilla miedolla lämmöllä
2–3 minuuttia. Kuori kurkut ja poista niistä siemenet. Soseuta
kurkut tehosekoittimessa mehustusteholla
. Siivilöi sose
pakastuksenkestävään astiaan. Sekoita joukkoon minttusiirappi,
sitruunamehu ja suola. Jäähdytä seos ensin kylmäksi ja laita se sitten
pakastimeen 2 tunniksi, kunnes granita on jäätynyt astian reunoilta.
Riko jäähileet haarukalla ja sekoita granita tasaiseksi. Laita granita
pakastimeen vielä 30 minuutiksi ja sekoita jälleen haarukalla. Toista
jäädytys- ja sekoitusvaiheita, kunnes granita on kuohkeaa. Raaputa
sitä tsatsikin päälle. Tarjoa pitaleipälastujen kera.
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Taramasalata
Kotitekoinen taramasalata on paljon parempaa kuin kaupasta saatava keinotekoisesti
värjätty teollinen valmiste. Tahna on myös helppo valmistaa.
8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
50 g vaaleaa leipää viipaleina
4 rkl lämmintä vettä
200 g taramaa (savustettua turskanmätiä)
1,5 dl oliiviöljyä
1 sitruunan mehu
hienonnettua ruohosipulia pinnalle (valinnainen)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Poista leivästä kuoret ja revi se paloiksi. Kaada päälle vesi ja anna seisoa
10 minuuttia. Laita leipä tehosekoittimeen ja hienonna se vatkausteholla
Lisää tarama ja jatka sekoittamista, kunnes aineksista syntyy tahna.

.

Lisää koneen käydessä vähitellen oliiviöljy ja sitruunamehu, niin että aineksista
muodostuu sileä sose. Jos taramasalata on liian paksua, lisää siihen yksi tai
kaksi ruokalusikallista kuumaa vettä. Kaavi taramasalata kulhoon ja mausta.
Varo, ettet lisää liikaa suolaa. Peitä kulho ja laita se jääkaappiin tunniksi.
Sekoita taramasalata kuohkeaksi juuri ennen tarjoilua ja ripottele halutessasi
pinnalle ruohosipulia. Tarjoa pitaleivän kera.
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Munakoisokaviaari
Tätä pehmeää munakoisososetta kutsutaan myös melitzanosalataksi. Tarjoa sitä mezelautasella taramasalatan (sivu 64) ja tsatsikin (sivu 44) kanssa.
8 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti
500 g munakoisoja
2 murskattua valkosipulinkynttä
1 tl Ras el hanout -maustesekoitusta (marokkolainen mausteseos)
2 rkl oliiviöljyä
50 g salottisipulia
½ tl harissatahnaa
0,5 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
2 rkl sitruunamehua
100 g kuorittuja ja kuutioituja luumutomaatteja, joista on poistettu siemenet
1 rkl pilkottua korianteria
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Halkaise munakoisot pituussuunnassa ja viillä
sisus vinoneliöiksi. Levitä valkosipulimurska munakoisojen päälle ja mausta
Ras el hanout -mausteseoksella ja ruokalusikallisella oliiviöljyä. Yhdistä kaksi
munakoisopuolikasta toisiinsa ja kääri alumiinifolioon. Paista uunissa 45–
60 minuuttia tai kunnes munakoisot tuntuvat hyvin pehmeiltä.
Munakoisojen paistuessa pilko salottisipulit käyttämällä vihannesleikkuriraastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Kuumenna loppu oliiviöljy
kattilassa ja ruskista salottisipuleita 5–10 minuuttia. Sekoita joukkoon harissa
ja nosta kattila liedeltä.
Ota munakoisot foliokääreestä ja kaavi sisus tehosekoittimeen. Lisää
joukkoon salottisipulit ja sekoita soseutusteholla
tasaiseksi. Lisää
ekstraneitsytoliiviöljy vähitellen joukkoon laitteen ollessa käynnissä ja soseuta
seos täysin tasaiseksi. Lisää sitruunamehu.
Lusikoi munakoisokaviaari kulhoon ja sekoita joukkoon kuutioidut
luumutomaatit ja korianteri. Mausta ja tarjoa paahdetun pitaleivän kanssa.
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Hummusvaahto
Tämän ohjeen avulla valmistat hummusta 2000-luvun tyyliin. Tämä resepti on
ehdottomasti kokeilemisen arvoinen. Jos pidät perinteisestä hummuksesta, noudata alla
olevaa Hummus bi tahina -ohjetta.
6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
400 g säilykekikherneitä
1 valkosipulinkynsi
1,5 dl kuohukermaa
1 rkl tahinia (seesaminsiementahna)
20 g oliiviöljyä
½ tl suolaa
¼ tl jauhettua paprikaa
½ tl jauhettua juustokuminaa

Valuta kikherneet ja ota liemi talteen. Huuhtele kikherneet kylmässä
juoksevassa vedessä. Soseuta herneet ja valkosipuli yleiskoneen kulhoon
hedelmä- ja vihannespusertimen teholla 4. Kuumenna kuohukerma ja
0,5 dl säilykekikhernenestettä kiehuvaksi. Sekoita neste yhdessä tahinin,
oliiviöljyn, suolan, paprikan ja juustokuminan kanssa kikhernesoseeseen
käyttämällä lankavispilää teholla 4. Kaada seos 5 dl:n vetoiseen sifoniin ja
kierrä laitteeseen kaksi N²O-patruunaa. Sekoita hyvin ja pursota hummus
laseihin. Tarjoa heti.
Hummus bi tahina: perinteinen ohje
Valuta kikherneet ja heitä liemi pois. Huuhtele herneet kylmässä juoksevassa
vedessä. Soseuta kahviherneet ja valkosipuli edellä olevan ohjeen mukaisesti ja
lisää joukkoon tahini, suola, paprika ja juustokumina. Kiinnitä yleiskoneeseen
litteä sekoitin. Jätä kuohukerma reseptistä pois ja käytä 1 dl oliiviöljyä. Sekoita
1 minuutin ajan teholla 4. Sekoita joukkoon 1 sitruunan mehu ja kourallinen
hienoksi pilkottua korianteria. Tarjoa paahdetun pitaleivän kanssa.
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Kylmä kesäkurpitsa- ja basilikakeitto
sitruunaöljyn kera
Kylmä keitto virkistää kuumana kesäpäivänä. Voit käyttää siihen erilaisia vihanneksia ja
yrttejä. Kokeile esimerkiksi herneitä ja minttua tai vihreää parsaa ja sitruunatimjamia.
Voit halutessasi terästää keittoa muutaman tipalla Tabascoa.
4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
2 kesäkurpitsaa
2 rkl oliiviöljyä
1 nippu basilikaa
2 rkl sitruunaoliiviöljyä ruokaan sekä hieman koristeluun
50 g paahdettuja pinjansiemeniä
4 jääpalaa
25 g lohenmätiä pinnalle
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Viipaloi kesäkurpitsat käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
viipalointirumpua teholla 4. Kuumenna oliiviöljy suuressa kattilassa ja ruskista
kesäkurpitsaviipaleita viiden minuutin ajan. Peitä vedellä, kuumenna kiehuvaksi
ja keitä noin viisi minuuttia, kunnes kesäkurpitsat ovat pehmeitä. Anna jäähtyä
15 minuuttia.
Kaada kattilan sisältö tehosekoittimeen basilikan, sitruunaöljyn ja
pinjansiementen kanssa. Sekoita tasaiseksi vatkausteholla
. Saatat joutua
sekoittamaan seosta muutamassa erässä. Mausta keitto ja anna sen jäähtyä.
Kaada keitto jäähdytettyihin kulhoihin tai laseihin. Laita jokaiseen annokseen
jääpala. Koristele lohenmädillä ja sitruunaöljyllä.
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Gazpacho
Perinteinen kylmänä tarjottava Gazpacho-keitto on parhaimmillaan, kun siihen käytetään
kypsiä kesävihanneksia. Tarjoa keiton kanssa haluamiasi vihanneksia, esimerkiksi
pilkottua kurkkua, oliiveja ja kapriksia.
4–6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
750 g kypsiä luumutomaatteja
1 punainen paprika
1 punasipuli
½ kurkku
2 valkosipulinkynttä
1 dl tomaattipassataa
muutama tippa Tabascoa
4 rkl oliiviöljyä
2 rkl balsamiviinietikkaa
1 dl kylmää vettä
2 kovaksi keitettyä kananmunaa
8 kevätsipulia
12 pientä etikkakurkkua
½ keltainen paprika
100 g hienonnettua kinkkua
ekstraneitsytoliiviöljyä tarjoiluun
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Pilko tomaatit, punainen paprika, punasipuli ja kurkku. Soseuta kasvikset
ja valkosipulinkynnet yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn karkeaa
jauhatuslevyä teholla 4. Lisää joukkoon tomaattipassata, Tabasco, oliiviöljy,
balsamiviinietikka ja vesi. Sekoita huolellisesti käyttämällä litteää sekoitinta
teholla 4. Mausta. Laita keitto jääkaappiin yöksi jäähtymään ja maustumaan.
Hienonna seuraavana päivänä kananmunat, kevätsipulit, etikkakurkut ja
keltainen paprika. Kaada keitto jäähdytettyihin kulhoihin ja valuta jokaiseen
kulhoon hieman ekstraneitsytoliiviöljyä. Ripottele lisukkeet keiton päälle.
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Sienillä ja yrteillä maustettu maalaisterriini
8 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: 1–2 päivää
Kypsennysaika: 2 tuntia
3 salottisipulia
3 valkosipulinkynttä
125 g sieniä
3 rkl voita
450 g:n pala siankylkeä, josta on
poistettu nahka ja luut
175 g porsaanfileetä
175 g kananmaksaa
150 g:n pala pancettaa
2 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä
persiljaa
1 rkl hienonnettua salviaa
1 rkl hienonnettua timjamia
2 rkl hienonnettua basilikaa
2–3 rkl Vecchia Romagnaa (italialainen
brandy)
10–12 pekoniviipaletta
tarjoiluun luumu-, päärynä ja
sultanarusinachutneytä (sivu 138)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Terriinin valmistaminen on hieman vaivalloista mutta palkitsevaa. Tätä maukasta
terriiniä voi tarjota chutneyn sijasta mostarda di fruttan (sinappiliemessä
säilöttyjen hedelmien) kanssa.

Lämmitä uuni 170 asteeseen. Pilko salottisipuli, valkosipuli ja sienet
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen karkeaa raastinrumpua teholla
4. Kuumenna voi suuressa paistinpannussa ja ruskista salotti- ja
valkosipuleita sekä sieniä kuumalla lämmöllä 10 minuuttia, kunnes ne
ovat pehmeitä. Anna jäähtyä.
Jauha siankylki, porsaanfilee, kananmaksa ja pancetta yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lihamyllyn hienoa jauhatuslevyä teholla 4. Vaihda
koneeseen litteä sekoitin ja sekoita sieniseos, yrtit ja Vecchia Romagna
lihaseoksen joukkoon teholla 2. Mausta.
Vuoraa 1 litran terriinivuoka pekoniviipaleilla niin, että pekoni tulee
reunoilta yli. Lusikoi lihaseos pekonien päälle ja painele seos tiiviisti
vuokaan. Käännä pekoniviipaleiden päät seoksen päälle ja peitä
kannella tai kaksinkertaisella alumiinifoliolla.
Aseta terriinivuoka puoliksi kuumalla vedellä täytettyyn uunivuokaan.
Kypsennä vesihauteessa 1 ¾–2 tuntia. Terriini on valmista, kun
pekonisiivut kutistuvat vuoan reunoilta eikä terriinin keskelle työnnettyyn
tikkuun tartu terriiniseosta.
Poista vuoka vesihauteesta ja anna terriinin jäähtyä tunnin ajan. Nosta
kansi tai alumiinifolio, peitä vuoka puhtaalla foliolla ja nosta sen
päälle paino. Anna pateen jäähtyä täysin, ja siirrä sitten vuoka ja paino
jääkaappiin 1–2 päiväksi. Terriini nautitaan huoneenlämpöisenä. Viipaloi
ja tarjoa chutneyn kanssa. Käytä parin kolmen päivän kuluessa.
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Selleri-omena-pekaanipähkinäsalaatti
Tämä rapea salaatti sopii erinomaisesti grillattujen porsaankyljysten tai loimutetun lohen
kanssa tarjottavaksi.
6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
5 rkl wasabimajoneesia (sivu 18)
5 rkl crème fraîchea
1 rkl sitruunamehua
600 g mukulaselleriä
2 punaista omenaa
2 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä persiljaa
50 g rouhittuja pekaanipähkinöitä
suolaa ja vastajauhettua valkopippuria

Laita wasabimajoneesi, crème fraîche ja sitruunamehu yleiskoneen kulhoon.
Vatkaa ne sekaisin käyttämällä lankavispilää teholla 6.
Kuori selleri ja leikkaa se paloiksi. Raasta selleri yleiskoneen kulhoon
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla
4. Sekoita selleriraaste ja kastike saman tien keskenään. Poista omenoista
siemenkodat ja raasta ne kulhoon käyttämällä karkeaa raastinrumpua. Sekoita
joukkoon persilja ja pekaanipähkinät ja tarjoa.
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Tryffelillä maustettu vitello tonnato
6 annosta
Valmistusaika: 25 minuuttia
Marinointiaika: yön yli
Kypsennysaika: 1 tunti
1 sipuli
1 porkkana
1 sellerinvarsi
1 sitruuna
600 g:n pala vasikanpaistia
1 laakerinlehti
2 neilikkaa
½ l kuivaa mieluiten italialaista
valkoviiniä
1 tl merisuolaa
½ l vettä
Kastike:
200 g valutettua säilyketonnikalaa
4 sardellifileetä
2 rkl kapriksia
2 munankeltuaista
½ sitruunan mehu
2,5 dl oliiviöljyä
2 rkl Crema tartufata -kastiketta
(valkoinen tryffeli)
kourallinen kapriksia pinnalle
vastajauhettua mustapippuria
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Tästä hienosta ruokalajista saa vieläkin ylellisemmän käyttämällä valmiin
tryffelikastikkeen sijasta 15 grammaa hienonnettua tuoretta mustaa tryffeliä.

Suikaloi sipuli, porkkana, selleri ja sitruuna suureen kulhoon käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Lisää
vasikanpaisti, laakerinlehti ja neilikat. Kaada joukkoon valkoviini, peitä
ja anna marinoitua yön yli. Kääntele lihaa säännöllisesti marinoinnin
aikana.
Laita seuraavana päivänä kulhon sisältö suureen kattilaan. Lisää suola ja
vesi. Kuumenna kiehuvaksi, madalla lämpöä ja peitä kannella. Hauduta
45–60 minuuttia, kunnes vasikka on kypsää ja mureaa. Anna jäähtyä
kattilassa.
Tee kastike. Laita viisi ensin mainittua ainesosaa tehosekoittimeen ja
soseuta ne vatkausteholla
. Kaada vähitellen joukkoon oliiviöljy,
kunnes kastike on paksua ja kiiltävää. Ohenna kastiketta noin 2
ruokalusikallisella marinointilientä. Sekoita lopuksi kastikkeeseen
Crema tartufata sekoitusteholla . Mausta halutessasi sitruunamehulla.
Valuta vasikka liemestä ja viipaloi se mahdollisimman ohuelti. Asettele
liha lautasille ja lusikoi sen päälle kastiketta. Koristele kapriksilla ja
tarjoa.

Salaatti uusista perunoista, salsa verdestä,
punajuuresta ja savuankeriaasta
Italialainen salsa verde -kastike sopii hyvin myös grillatun lampaan, porsaanlihan tai
höyrytetyn ruijanpallaksen kanssa tarjoiltavaksi. Voit itse päättää, haluatko kuoria
perunat.
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
250 g pieniä punajuuria
2 rkl oliiviöljyä
500 g uusia perunoita
200 g savuankeriasta
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Salsa verde:
1 valkosipulinkynsi
2 rkl kapriksia
2 rkl suolakurkkua
3 sardellifileetä
½ rkl Dijon-sinappia
kourallinen sileälehtistä persiljaa
1 nippu basilikaa
1 nippu minttua
1,25 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
1 rkl punaviinietikkaa

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Kuori punajuuret ja leikkaa ne lohkoiksi. Sekoita
joukkoon oliiviöljy, mausta ja laita punajuurilohkot uunivuokaan. Paahda noin
30 minuuttia, kunnes punajuuret ovat pehmeitä.
Valmista salsa verde -kastike. Laita viisi ensin mainittua valmistusainetta
tehosekoittimeen. Nypi yrteistä lehdet ja lisää ne joukkoon. Soseuta
sekoitusteholla
paksuksi tahnaksi. Valuta oliiviöljy seokseen moottorin
käydessä, kunnes kastike on hyvin sekoittunut. Lisää etikka ja mausta.
Leikkaa tarvittaessa perunat tasakokoisiksi paloiksi. Keitä ne suolavedessä
kypsiksi. Valuta perunat ja sekoita niihin heti kaksi kolmasosaa salsa verde
-kastikkeesta. Sekoita loppu kastike punajuuriin. Lusikoi perunoita ja
punajuurisalaattia lautasille ja asettele savuankerias annosten päälle.
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Punakaali-punajuuri-karpalosalaatti
Tämä salaatti on erinomaista seuraavana päivänä, kun se on ehtinyt kunnolla maustua.
Tarjoa salaatti kylmien leikkeleiden tai juuston kera.
6 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
½ pientä punakaalia
1 keskikokoinen punajuuri
1 pieni punasipuli
50 g saksanpähkinöitä
50 g kuivattuja karpaloita
Kastike:
1 rkl sitruunamehua
4 rkl punaviinietikkaa
1 rkl hunajaa
4 rkl saksanpähkinäöljyä
6 rkl oliiviöljyä
½ tl kuminansiemeniä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Poista punakaalin uloimmaiset lehdet ja kanta. Viipaloi kaali lävikköön
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Huuhtele
hyvin juoksevassa vedessä, kunnes vesi on kirkasta. Valuta huolellisesti ja laita
punakaali kulhoon.
Kuori punajuuri ja punasipuli. Raasta molemmat kulhoon punakaalin joukkoon
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen karkeaa viipalointirumpua teholla 4.
Paahda saksanpähkinät ja rouhi ne karkeaksi rouheeksi. Lisää salaattiin
pähkinät ja karpalot.
Tee kastike. Laita kaikki valmistusaineet yleiskoneen kulhoon ja sekoita kastike
sileäksi lankavispilällä. Kaada kastike salaatin joukkoon, sekoita kevyesti ja
anna maustua yön yli ennen tarjoilua.
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Mintulla, punaisella chilillä ja sitruunalla
maustettu kesäkurpitsasalaatti
Tätä raikkaan kesäistä salaattia voi muunnella korvaamalla mintun basilikalla tai
meiramilla ja fetan ricottajuustolla.
4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
Marinointiaika: 15 minuuttia
4 pientä kesäkurpitsaa
1 mieto punainen chili
1 valkosipulinkynsi
2 rkl oliiviöljyä
4 rkl ekstraneitsytoliiviöljyä
½ sitruunan mehu
1 nippu minttua
100 g fetajuustoa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Viipaloi kesäkurpitsat, chili ja valkosipuli erikseen käyttämällä vihannesleikkuriraastimen viipalointirumpua teholla 4. Voitele kesäkurpitsaviipaleet oliiviöljyllä
ja paista niitä paistinpannussa, kunnes ne ovat kullanruskeita, mutta vielä
kiinteitä. Sekoita ekstraneitsytoliiviöljy ja sitruunamehu. Silppua minttu
hienoksi ja sekoita se vinaigrettekastikkeeseen. Lisää viipaloitu chili ja
valkosipuli, mausta ja kaada vinaigrette kesäkurpitsaviipaleille. Anna maustua
15 minuuttia. Murusta sitten feta salaatin pinnalle ja tarjoa.
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Sahramilla ja persiljalla
maustettu chorizomunakas
Tämä paksu espanjalainen munakas kypsennetään hitaasti miedolla lämmöllä. Siihen
käytetään yleensä ainoastaan perunaa ja sipulia, mutta minun ohjeessani lisämakua
antavat chorizomakkara, sahrami ja persilja. Näin munakkaasta tulee erityisen
herkullinen ja värikäs.
6–8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Lepoaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
150 g mausteista chorizomakkaraa
600 g kuorittuja perunoita
1 suuri sipuli
1,5 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
6 kananmunaa
0,4 g sahramijauhetta
3 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä persiljaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Poista chorizomakkaran kuori ja viipaloi makkara yleiskoneen kulhoon
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Viipaloi
myös perunat ja sipulit. Kuumenna 1 ruokalusikallinen oliiviöljyä suuressa ja
syvässä paistinpannussa ja ruskista makkaraviipaleet kullanruskeiksi. Nosta
makkarat paistinpannulta reikäkauhalla ja valuta talouspaperin päällä. Heitä
öljy pois ja pyyhi paistinpannu.
Kuumenna 1 dl oliiviöljyä paistinpannussa ja ruskista perunoita ja sipuleita
10–15 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita ja pehmeitä. Nosta
paistinpannu liedeltä ja anna perunoiden ja sipulien jäähtyä 15 minuuttia.
Vaahdota kananmunat, sahrami ja persilja yleiskoneen kulhossa käyttämällä
lankavispilää teholla 2. Sekoita joukkoon chorizomakkara sekä perunat ja
sipulit kypsennysöljyssään. Mausta. Kuumenna loppu oliiviöljy paistinpannussa
ja kaada munavaahto pannulle. Kypsennä munakasta miedolla lämmöllä
10 minuuttia, kunnes se on melkein kypsä. Liu’uta munakas sitten varovasti
suurelle lautaselle ja peitä suurella kannella. Käännä lautanen ylösalaisin ja
liu’uta munakas takaisin kannelta paistinpannulle. Kypsennä munakasta vielä
5 minuuttia ja tarjoa huoneenlämpöisenä.
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Aasialainen kaalisalaatti
Tämä valkokaalisalaatti on herkullista grillatun lihan ja kalan kanssa. Salaatista saat
myös kevyen lounaan sekoittamalla siihen kypsää, suikaloitua kanaa.
6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
500 g valkokaalia
100 g porkkanoita
75 g salottisipulia
2 rkl hienonnettua korianteria
2 rkl hienoksi silputtua minttua
50 g paahdettuja suolapähkinöitä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Kastike:
50 g sokeria
0,75 dl riisiviinietikkaa
1 limetin mehu
2 rkl makeaa chilikastiketta
2 rkl kalakastiketta
1 murskattu valkosipulinkynsi

Valmista ensin kastike. Laita sokeri ja etikka kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi
miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut. Ota kattila liedeltä ja
lisää limettimehu, chili- ja kalakastikkeet sekä valkosipuli.
Poista kaalista uloimmat lehdet ja kova kanta ja leikkaa se lohkoiksi. Kuori
porkkanat ja puolita salottisipulit. Raasta kaali, porkkanat ja salottisipuli
yleiskoneen kulhoon käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen karkeaa
raastinrumpua teholla 4. Lisää kastike, mausta ja sekoita hyvin. Peitä ja anna
vetäytyä yön yli. Sekoita yrtit coleslaw-salaattiin juuri ennen tarjoilua. Ripottele
lopuksi pinnalle karkeasti rouhitut suolapähkinät.
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Gremolatalla maustettu minestronekeitto
4–6 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia + kuivattujen
papujen liotus yön yli
Kypsennysaika: 40 minuuttia
400 g säilykeborlottipapuja tai 200 g
kuivattuja borlottipapuja
2 porkkanaa
1 pieni purjo
2 pientä kesäkurpitsaa
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
4 rkl oliiviöljyä
4 oksaa rosmariinia
400 g tomaattimurskaa
4 rkl tomaattisosetta, mieluiten
aurinkokuivatuista tomaateista
valmistettua
1,5 l vettä
100 g spagettia
tarjoiluun tuoretta
parmesaanijuustoraastetta
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Gremolata:
2 valkosipulinkynttä
½ nippu sileälehtistä persiljaa
1 sitruunan raastettu kuori
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Minestronekeitto on täyttävä ateria tarjottuna rapeakuorisen leivän
tai valkosipulileivän kanssa. Voit halutessasi korvata borlottipavut
cannellinipavuilla.

Jos käytät kuivattuja papuja, huuhtele ne huolellisesti ja peitä ne
runsaalla määrällä kylmää vettä. Anna papujen liota yön yli. Valuta pavut
seuraavana päivänä huolellisesti ja laita kattilaan. Kaada kattilaan
raikasta vettä niin, että pavut peittyvät. Kuumenna kiehuvaksi, valuta
ja peitä kylmällä vedellä. Kuumenna kiehuvaksi uudelleen ja anna
kiehua hiljalleen 15 minuuttia. Valuta pavut ja aseta sivuun. Jos käytät
säilykepapuja, valuta ne ja huuhdo hyvin.
Viipaloi vihannekset ja valkosipulinkynnet yleiskoneen kulhoon
käyttämällä vihannes-leikkuriraastimen viipalointirumpua teholla 4.
Kuumenna oliiviöljy suuressa kattilassa ja ruskista vihanneksia
5 minuuttia. Pilko rosmariini hienoksi, lisää määrästä puolet kattilaan
ja kypsennä minuutin ajan. Lisää lopuksi säilyketomaatit, tomaattisose
ja vesi ja kuumenna kiehuvaksi. Hauduta 20 minuuttia tai kunnes
kasvikset tuntuvat vielä napakoilta.
Katkaise spagetit suhteellisen pieniin palasiin ja lisää ne kattilaan
borlottipapujen kanssa. Keitä vielä 5–10 minuuttia, kunnes pastan
kypsyys on al dente eli se ei ole liian pehmeää. Sekoita joukkoon loppu
rosmariini ja nosta kattila liedeltä. Mausta keitto ja anna vetäytyä
muutaman minuutin ajan. Tee sillä välin gremolata. Hienonna valkosipuli
ja persilja. Sekoita joukkoon sitruunan raastettu kuori. Annostele
minestronekeitto kulhoihin ja ripottele päälle gremolataa. Tarjoa
parmesaanijuuston kanssa.

Meiramilla ja mascarponejuustolla
maustettu hernekeitto
Hernekeitto on keväinen klassikko. Saat keveämmän keiton, kun korvaat meiramin
basilikalla ja mascarponejuuston ricottajuustolla.
6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
2 suurta salottisipulia
2 valkosipulinkynttä
50 g voita
800 g pakasteherneitä
1 l kana- tai kasvislientä
125 g mascarponejuustoa
3 rkl pilkottua meiramia
6 pancettasiivua
3 viipaletta vaaleaa leipää
6 suurta isokampasimpukkaa
1 rkl oliiviöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Pilko salottisipulit ja valkosipuli käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Kuumenna puolet voista suuressa
kattilassa ja ruskista salotti- ja valkosipuleita 5 minuuttia, kunnes ne ovat
pehmenneet. Sekoita herneet sipulien joukkoon ja kypsennä 1 minuutti.
Lisää joukkoon kana- tai kasvisliemi. Kuumenna kiehuvaksi ja kypsennä
5 minuuttia, kunnes herneet ovat pehmeitä. Anna keiton jäähtyä 10 minuuttia.
Kaada keitto kattilasta tehosekoittimeen ja lisää joukkoon mascarponejuusto ja
meirami. Soseuta tasaiseksi mehustusteholla
. Saatat joutua sekoittamaan
seosta muutamassa erässä. Mausta ja pidä lämpimänä.
Kuumenna loppu voi paistinpannussa ja paista pancettasiivut rapeiksi.
Valuta talouspaperin päällä. Leikkaa leivästä reunat pois ja leikkaa siitä
1 cm kuutioita. Paista leipäkuutiot pancetan rasvassa kullanruskeiksi. Viipaloi
kampasimpukat vaakasuunnassa kolmeksi ohueksi viipaleeksi. Kuumenna
oliiviöljy paistinpannussa ja ruskista kampasimpukoita 10–15 sekunnin ajan
kummaltakin puolelta. Annostele keitto kulhoihin ja ripottele päälle krutonkeja.
Aseta kampasimpukkapalat varovasti keiton päälle ja viimeistele annos rapealla
pancetalla.
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Kurpitsakeitto rapeiden salvianlehtien
ja amarettikeksimurujen kera
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti

Kurpitsakeitto on perinteinen talvikeitto. Se on yksinkertaista ruokaa
parhaimmillaan. Ripottele keiton päälle keksinmurusia ja kuullotettuja salvian
lehtiä, niin saat loistavan makuyhdistelmän.

750 g kurpitsaa
4 rkl oliiviöljyä
1 punasipuli
2 valkosipulinkynttä
½ tl halkaistuja kardemumman siemeniä
5 dl kasvislientä
1 appelsiinin raastettu kuori
kourallinen salvian lehtiä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Tee ensin keksimurska. Murskaa Amaretti-keksit karheaksi rouheeksi
ja lisää joukkoon manteli ja kaneli. Sulata voi pienessä kattilassa ja
ruskista keksimuruseos kullanruskeaksi. Anna jäähtyä.

Amaretti-murska:
40 g rapeita amarettikeksejä
50 g mantelijauhetta
¼ tl kanelia
20 g voita

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Kuori kurpitsa ja poista siemenet. Leikkaa
viipaleiksi. Kaada ruokalusikallinen oliiviöljyä kurpitsan päälle ja paahda
uunissa 30–40 minuuttia tai kunnes kurpitsa on täysin kypsä.
Pilko punasipuli ja valkosipuli kulhoon käyttämällä vihannesleikkuriraastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4. Kuumenna 2
ruokalusikallista oliiviöljyä suuressa kattilassa ja kypsennä sipuli
ja valkosipuli pehmeäksi. Kuutioi kurpitsa. Lisää kurpitsakuutiot ja
kardemumman siemenet kattilaan. Kaada joukkoon kasvisliemi ja
hauduta, kunnes kurpitsakuutiot ovat pehmeitä.
Laita keitto tehosekoittimeen. Lisää keittoon appelsiinin raastettu
kuori ja sekoita soseutusteholla
täysin tasaiseksi. Mausta ja pidä
lämpimänä. Kuumenna ruokalusikallinen oliiviöljyä pienessä kattilassa
ja paista salvian lehdet rapeiksi. Valuta talouspaperin päällä. Annostele
keitto kulhoihin ja ripottele päälle keksimurskaa. Koristele annos
muutamalla rapealla salvian lehdellä ja tarjoa heti.
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Ranskalainen sipulikeitto paahdetun
yrtti-juustoleivän kera
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 40 minuuttia

Tämä täyteläinen talvikeitto on ranskalainen klassikko. Saat vaihtelua
käyttämällä punasipulia ja korvaamalla osan häränlihafondista punaviinillä.
Voit käyttää maustamiseen timjamin sijasta rosmariinia.

750 g sipuleita
4 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoja
7,5 dl kevyttä lihalientä
1 rkl hienonnettua timjamia
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Valmista ensin yrttipaahtoleivät. Raasta
juusto vihannesleikkuri-raastimella käyttämällä hienoa raastinrumpua
teholla 4. Laita sivuun. Sekoita yrtit, valkosipuli ja salottisipulit voisulan
joukkoon. Voitele patonkiviipaleet yrttivoilla ja paahda niitä uunissa
5–10 minuuttia.

Yrtti-juustopaahtoleivät:
60 g gruyèrejuustoa
1 rkl hienonnettua ruohosipulia
1 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä
persiljaa
1 rkl hienonnettua valkosipulia
1 rkl hienonnettua salottisipulia
4 rkl voisulaa
4 paksua patonkiviipaletta

Viipaloi sipulit käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua
teholla 4. Sulata voi suuressa kattilassa ja kypsennä sipuleita kannen
alla miedolla lämmöllä 25 minuuttia. Lisää vehnäjauhot sipulien
joukkoon ja paista sipulit kullanruskeiksi koko ajan sekoittaen. Lisää
sipulien joukkoon häränlihafondi, sekoita hyvin ja kypsennä vielä
10 minuuttia. Mausta.
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Sekoita hienonnettu timjami keiton joukkoon ja annostele keitto
lämmönkestäviin kulhoihin. Jaa juusto yrttileipien päälle ja aseta
leipäpalat varovasti keittoannosten päälle. Aseta kulhot lämmitetyn
grillivastuksen alle uuniin. Grillaa, kunnes juusto on sulanut. Tarjoa heti.

Kukkakaali- ja stiltonjuustokohokas
Vaikka kohokkailla on hankalan ruokalajin maine, niiden valmistaminen ei ole erityisen
vaikeaa. Valkuaiset on vain vatkattava kovaksi vaahdoksi ja käänneltävä nopeasti
taikinaan. Muuten taikinan ilmavuus häviää, eikä kohokas nouse. Kohokkaita on
vahdittava kypsennyksen aikana, joten älä lähde kesken kaiken vastaamaan puhelimeen!
6 annosta
Valmistusaika: 25 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
vuokiin voita ja parmesaanijuustoa
500 g kukkakaalia
25 g voita
25 g vehnäjauhoja
1,5 dl maitoa
½ tl Piment d’Espelette -chilia
25 g tuorejuustoa
3 kananmunaa
75 g stiltonjuustoa (tai irlantilaista Cashel Blueta)
2 munanvalkuaista
suolaa

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Voitele ja jauhota neljä 1,75 dl:n annosvuokaa
ja ripottele niihin raastettua parmesaania. Leikkaa kukkakaali kukinnoiksi ja
höyrytä tai keitä niitä 8–10 minuuttia, kunnes ne ovat pehmeitä. Anna jäähtyä
ja soseuta tehosekoittimessa sekoitusteholla
lähes sileäksi soseeksi. Laita
yleiskoneen kulhoon.
Sulata voi pienessä kattilassa ja sekoita jauhot joukkoon. Kypsennä miedolla
lämmöllä kaksi minuuttia. Lisää sitten vähitellen maito. Kuumenna vielä kahden
minuutin ajan, kunnes seos sakenee niin, että se pysyy lusikan selkäpuolella.
Ota kattila liedeltä ja mausta kastike suolalla ja Piment d’Espelette -chilillä.
Yhdistä kastike ja tuorejuusto kukkakaalisoseeseen yleiskoneen kulhossa.
Vatkaa sileäksi käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2.
Erottele kananmunien keltuaiset ja valkuaiset. Vatkaa keltuaiset
kukkakaaliseokseen teholla 4. Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho huolellisesti.
Vatkaa sitten valkuaiset kovaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää teholla 8.
Kääntele valkuaisvaahto varovasti kukkakaaliseokseen. Lisää samalla joukkoon
murustettu stilton. Lusikoi seos jauhotettuihin annosvuokiin. Paista kohokkaita
20–35 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita ja kauniisti kohonneita. Tarjoa
heti.
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Rapukakut ja mango-sokerimaissikastike
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
2 kevätsipulia
2 rkl pilkottua korianteria
2 rkl kalakastiketta
1 punainen linnunsilmächili
2 sitruunaruohon vartta
2,5 cm tuoretta inkivääriä
1 suuren munan valkuainen
250 g tuoretta vaaleaa taskuravunlihaa
1 vatkattu muna
3 rkl kuivia leivänmuruja
3 rkl kuivattua kookospähkinää
auringonkukkaöljyä paistamiseen
tarjoiluun limetin lohkoja
Salsa:
1 kypsä mutta kiinteä mango
2 luumutomaattia
150 g säilykemaissia
1 punasipuli
1 mieto vihreä chili
2 limetin mehu
2 rkl hienonnettua korianteria
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Monissa rapukakkuohjeissa käytetään ravunlihan lisäksi vaaleaa kalaa,
katkarapuja, perunaa tai leivänmuruja. Tässä ohjeessa käytetään ainoastaan
vaaleaa ravunlihaa, tuoksuvia yrttejä ja mausteita.

Tee ensin salsa. Kuori mango ja poista siitä kivi. Leikkaa hedelmä 5 mm:n
kuutioiksi. Poista tomaateista siemenet ja leikkaa ne 5 mm:n kuutioiksi.
Valuta säilykemaissi. Hienonna punasipuli. Poista chilistä siemenet ja
hienonna se. Sekoita kaikki ainekset yhteen, peitä salsa ja anna sen
vetäytyä jääkaapissa.
Laita rapukakkujen seitsemän ensin mainittua ainesosaa
tehosekoittimeen ja soseuta ne sekoitusteholla . Laita ravunliha,
muna, leivänmurut ja kookospähkinä yleiskoneen kulhoon. Vatkaa
joukkoon yrtit käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2. Laita rapuseos
jääkaappiin 30 minuutiksi, kunnes se on jähmettynyt.
Muotoile kostutetuin käsin rapuseoksesta 8 keskikokoista (tai 16 pientä)
kakkusta. Kuumenna 1 cm auringonkukkaöljyä paksupohjaisessa
pannussa ja kypsennä rapukakkuja noin kaksi minuuttia (pieniä kakkuja
minuutti) molemmilta puolilta, kunnes ne ovat kullanruskeita ja rapeita.
Tarjoa heti salsan ja limettilohkojen kera.

Porkkanapiiraat hapanimelän
porkkanavinaigretten ja kantarellien kera
4 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Jäähdytysaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 45 minuuttia
1 annos piirakkataikinaa (sivu 22)
250 g porkkanoita
3 dl porkkanamehua
3 dl vettä
1,5 dl kuohukermaa
1 kananmuna
1 munankeltuainen
0,5 dl oliiviöljyä
150 g kantarelleja
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Vinaigrette:
75 g hienoksi leikattua porkkanaa
1,75 dl oliiviöljyä
1 oksa salviaa
½ tl suolaa
1 dl valkoista balsamiviinietikkaa
2 dl Sauternes-viiniä
3 dl porkkanamehua
2 tl hienonnettua salviaa
1 rkl paahdettuja pinjansiemeniä
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Piiraat sopivat ihanteellisesti kevyeksi lounaaksi tai hienostuneeksi alkupalaksi.
Mikä tahansa vihannessose sopii täytteeseen, mutta valitse yrtit käytetyn soseen
mukaan.

Kauli taikina levyksi ja vuoraa sillä neljä 8 cm:n piirasvuokaa. Pistele
pohjaa haarukalla ja anna levätä jääkaapissa 30 minuuttia. Lämmitä
uuni 200 asteeseen. Reunusta piiraspohjat voipaperilla ja laita
niihin painoksi esimerkiksi kuivattuja herneitä. Paista piiraspohjia
15 minuuttia. Ota paperi ja herneet pois ja paista vielä viisi minuuttia.
Laske uunin lämpötila 170 asteeseen.
Viipaloi porkkanat käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
viipalointirumpua teholla 4. Kypsennä porkkanoita porkkanamehussa ja
vedessä, kunnes ne pehmenevät ja neste on lähes haihtunut. Soseuta
soseutusteholla
porkkanat tehosekoittimessa. Lisää kerma ja
sekoita tasaiseksi. Sekoita joukkoon munat ja munanvalkuainen.
Mausta. Kaada sose piiraspohjiin ja paista 15–20 minuuttia. Anna
jäähtyä 10 minuuttia.
Ruskista sienet 0,5 desilitrassa oliiviöljyä. Mausta ja pidä lämpimänä.
Tee vinaigrettekastike. Ruskista porkkanapaloja 0,5 desilitrassa
oliiviöljyä, niin että ne pehmenevät. Lisää salvianoksa, suola ja
balsamiviinietikka. Keitä kastiketta kokoon, kunnes siitä jäljellä
puolet. Lisää Sauternes ja keitä kokoon, kunnes lientä on jäljellä
yksi kolmasosa. Lisää porkkanamehu ja keitä kokoon vielä kaksi
kolmasosaa. Sekoita kastikkeeseen loppu oliiviöljy, hienonnettu salvia ja
pinjansiemenet. Mausta. Tarjoa porkkanapiiraat ruskistettujen sienten ja
haalean vinaigretten kanssa.

Quiche lorraine
Tämä kuuluisa piirakka on kotoisin Ranskan Alsace-Lorrainen alueelta. Sen
valmistuksessa ei perinteisesti käytetä juustoa.
4–6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 50 minuuttia
1 annos piirakkataikinaa (sivu 22)
25 g voita
250 g kuutioitua savupekonia
4 kananmunaa
1,5 dl maitoa
1,5 dl kuohukermaa
hyppysellinen vastajauhettua muskottipähkinää
2 rkl pilkottua ruohosipulia
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Kauli taikina ympyräksi ja vuoraa sillä voideltu
23 cm:n piirakkavuoka. Pistele piirakkapohja kauttaaltaan haarukalla ja
vuoraa se leivinpaperilla. Täytä vuoka kuivatuilla herneillä ja paista uunissa
15 minuuttia. Poista sen jälkeen leivinpaperi ja herneet vuoasta. Pienennä uunin
lämpötila 180 asteeseen.
Tee täyte. Sulata voi suuressa paistinpannussa ja ruskista pekonikuutiot
kullanruskeiksi. Valuta pekoni talouspaperin päällä ja ripottele pekonikuutiot
taikinan päälle. Sekoita kananmunat, maito, kerma, muskottipähkinä ja
ruohosipuli yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 4. Kaada
seos pekonikuutioiden päälle ja paista uunissa 35–45 minuuttia, kunnes
pinta on kullanruskea ja täyte on juuri ja juuri hyytynyt. Tarjoa lämpimänä tai
huoneenlämpöisenä lehtisalaatin kanssa.
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Torta pasqualina -piirakka
10 annosta
Valmistusaika: 1 tunti
Lepoaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 1 tunti 20 minuuttia
500 g vehnäjauhoja
1 tl suolaa
2 rkl oliiviöljyä
noin 3 dl vettä
Pinaattitäyte:
1 kg tuoretta pinaattia
2 rkl oliiviöljyä
1 pieni punasipuli
1 nippu meiramia
75 g paahdettuja pinjansiemeniä
1 suuri kuivahtanut ciabattasämpylä
1 dl maitoa
75 g parmesaanijuustoa
8 kananmunaa
500 g ricottajuustoa
6 rkl oliiviöljyä
50 g voita
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Tämä maukas piirakka on kotoisin Italian Liguriasta ja siihen käytetään runsaasti
kananmunaa. Piirakka on myös pääsiäisen symboli. Voit nopeuttaa ja helpottaa
piirakan valmistusta käyttämällä voi- tai filotaikinaa.

Siivilöi vehnäjauhot ja suola yleiskoneen kulhoon. Sekoita käyttämällä
taikinakoukkua teholla 1. Lisää oliiviöljy ja vesi vähitellen, kunnes
taikina on tasaista. Jatka vaivaamista teholla 2 kolmen minuutin ajan,
kunnes taikina on sileää ja joustavaa. Jaa taikina 12 osaan ja muotoile
ne pyöryköiksi. Aseta pyörykät jauhotetun pyyhkeen päälle. Peitä ne
kostealla pyyhkeellä ja anna seisoa tunnin ajan.
Tee täyte. Irrota pinaatista kovat varret ja huuhtele se huolellisesti.
Kypsennä pinaattia hetken aikaa ruokalusikallisessa oliiviöljyä. Valuta
pinaatti huolellisesti, purista siitä ylimääräinen neste pois ja hienonna.
Hienonna punasipuli ja kypsennä sitä ruokalusikallisessa oliiviöljyä.
Sekoita punasipuli, hienonnettu meirami ja pinjansiemenet pinaatin
joukkoon. Leikkaa leivästä reunat pois ja revi siitä palasia. Kaada maito
leipäpalasten päälle ja anna imeytyä.
Raasta parmesaanijuusto pieneen kulhoon käyttämällä vihannesleikkuriraastimen hienoa raastinrumpua teholla 4. Riko 2 kananmunaa
yleiskoneen kulhoon ja sekoita käyttämällä litteää sekoitinta teholla
4. Sekoita joukkoon 2 ruokalusikallista parmesaanijuustoraastetta.
Purista leivästä ylimääräinen neste pois ja sekoita se ja ricottajuusto
kananmunien joukkoon. Sekoita joukkoon pinaatti teholla 4.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Voitele syvä irtopohjavuoka, jonka
halkaisija on 20–22 cm. Kauli yhtä taikinapyörykkää kevyesti
jauhotetulla alustalla. Venytä taikinaa käsin joka suuntaan kuten
struudelitaikinaa. Aseta taikinalevy vuoan pohjalle siten, että taikina
ulottuu vuoan reunan yli. Voitele taikina kevyesti oliiviöljyllä. Tee
sama seuraaville viidelle taikinapyörykälle ja voitele jokainen kerros
oliiviöljyllä.
Lusikoi täyte vuokaan, tasoita pinta ja voitele oliiviöljyllä. Painele
täytteeseen 6 lovea. Laita kuhunkin loveen hieman voita ja rikottu
kananmuna. Varmista, että munankeltuainen säilyy ehjänä. Mausta ja
ripottele loppu parmesaanijuustoraaste pinnalle.
Kauli jäljellä olevat taikinapyörykät levyiksi, aseta ne täytteen päälle
ja voitele jokainen kerros oliiviöljyllä. Lisää jäljellä oleva voi nokareina
piirakan reunoille ja taita vuoan yli menevä taikina täytteen päälle.
Voitele piirakka oliiviöljyllä ja pistele siihen muutama reikä, jotta höyry
pääsee ulos. Paista 1 tunti 15 minuuttia, kunnes piirakan pinta on
kullanruskea. Tarjoa lämpimänä tai huoneenlämpöisenä.
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Pizza rustica
2 pizzaa
Valmistusaika: 20 minuuttia
Lepoaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 20 minuuttia
15 g tuoretta hiivaa
2,5 dl kädenlämpöistä vettä
hyppysellinen sokeria
1 rkl oliiviöljyä
400 g hiivaleipäjauhoja
½ rkl suolaa
Täyte:
1 pieni kesäkurpitsa
1 keltainen paprika
125 g sieniä
3 rkl oliiviöljyä
1 tölkki oliiviöljyyn säilöttyä artisokkaa
½ annosta tomaattikastiketta (sivu 20)
tai 400 g tomaattimurskaa
1 tl kuivattua oreganoa
kourallinen mustia oliiveja
250 g savustettua mozzarellaa
pinnalle pieniä basilikanlehtiä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Voit lisätä pizzaan niin paljon erilaisia täytteitä kuin haluat. Kokeile esimerkiksi
chorizomakkaraa, sardellifileitä, kapriksia, kinkkua, aurinkokuivattuja tomaatteja
ja keitettyjä munia.

Murenna hiiva mittakannuun ja lisää vesi, sokeri ja oliiviöljy. Sekoita
kunnes hiiva liukenee ja anna seoksen seistä 10 minuuttia, kunnes
se alkaa vaahdota. Siivilöi vehnäjauhot ja suola yleiskoneen kulhoon.
Vatkaa käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2.
Vaihda yleiskoneeseen taikinakoukku ja sekoita neste vähitellen
jauhoihin teholla 2. Vaivaa minuutin ajan, kunnes taikinasta muodostuu
pallo. Peitä taikina kostealla leivinliinalla ja anna sen kohota tunnin
verran tai kaksinkertaiseksi.
Valmista täyte. Kuutioi kesäkurpitsa, suikaloi paprika ohuelti ja
hienonna sienet. Kuumenna oliiviöljy suuressa pannussa ja paista
vihanneksia kovalla lämmöllä, kunnes ne ovat kypsiä mutta kiinteitä eli
“al dente”. Valuta artisokka. Lisää se vihannesten joukkoon ja mausta.
Anna jäähtyä.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Vaivaa taikinasta nopeasti ilmakuplat ja
vaivaa sen jälkeen vielä hetki teholla 2. Jaa taikina kahteen osaan ja
kauli ne ohuiksi kiekoiksi. Voitele kaksi pizzavuokaa ja laita taikinat
vuokiin. Jätä reunat hieman keskiosaa paksummiksi.
Levitä tomaattikastike tai tomaattimurska pizzapohjille. Laita
päälle vihanneksia. Ripottele päälle oreganoa ja oliiveja ja lopuksi
mozzarellakuutioita. Paista uunissa 15–20 minuuttia, kunnes taikina
on kypsynyt ja juusto kullanruskeaa ja kuplivaa. Ripottele pinnalle
basilikanlehtiä ja tarjoa heti.
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Linguine alla bottarga
Bottarga on säilöttyä, kuivattua ja kokoonpuristettua kalanmätiä, joka on useimmiten
peräisin harmaamullosta tai tonnikalasta. Se on erittäin suolaista ja maukasta, joten sen
lisäksi ruokaan ei tarvita juuri muuta kuin ripaus sitruunamehua ja muutama tulinen chili.
4 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kuivaamisaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
1 annos pastataikinaa (sivu 21), joka on muotoiltu levyiksi pastakoneen asetuksella 5
40 g bottarga-mätiä
1,2 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
¼ tl chilihiutaleita
1 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä persiljaa
2 rkl sitruunamehua

Kiinnitä yleiskoneeseen spagettileikkuri. Syötä pastalevyt leikkuriin teholla 2 ja
ota nauhat kiinni toisella kädellä. Aseta pastanauhat puhtaan keittiöpyyhkeen
päälle yhdeksi kerrokseksi tai ripusta ne pastan kuivaustelineeseen. Anna
pastan kuivua 30 minuuttia ennen käyttöä. Voit myös kuorruttaa pastan kevyesti
jauholla ja säilyttää sen ilmatiiviissä astiassa.
Raasta bottarga käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen hienoa raastinrumpua
teholla 4. Jätä odottamaan. Kuumenna oliiviöljy paksupohjaisessa pannussa ja
kypsennä chilihiutaleita minuutin ajan. Ota pannu liedeltä ja sekoita joukkoon
persilja.
Keitä linguine suuressa määrässä kevyesti suolattua vettä, kunnes se on ”al
dente” eli ei liian pehmeää. Valuta pasta ja laita se kattilaan chiliöljyn kanssa.
Lisää bottarga ja sekoita, kunnes kaikki pastanauhat ovat öljyn ja bottargan
peitossa. Lisää sitruunamehu ja tarjoa heti.
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Sitruunalla ja tuoreilla yrteillä
maustettu tagliatelle ravunlihan kera
Tuorepastan mieto maku on täydellinen vastakohta mausteiselle ja yrttiselle ravunlihalle.
Muista, että kalan kera tarjottuun pastaan ja risottoon ei koskaan lisätä juustoa.
4 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kuivaamisaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
1 annos pastataikinaa (sivu 21), jossa on käytetty 1 rkl Piment d’Espelette -chiliä.
Muotoile pastalevyt pastakoneen asetuksella 6
1,25 dl oliiviöljyä
2 valkosipulinkynttä
2 mietoa punaista chiliä
300 g tuoretta vaaleaa taskuravunlihaa
2 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä persiljaa
1 rkl hienoksi silputtua rakuunaa
2 rkl hienoksi pilkottua tilliä
1 rkl hienoksi silputtua minttua
1 rkl hienoksi silputtua ruohosipulia
1–2 sitruunan mehu
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Liitä tagliatelleleikkuri yleiskoneeseen. Syötä pastalevyt leikkuriin
teholla 2 ja ota pastanauhat kiinni toisella kädellä. Aseta pastanauhat
puhtaan keittiöpyyhkeen päälle yhdeksi kerrokseksi tai ripusta ne pastan
kuivaustelineeseen. Anna pastan kuivua ennen käyttöä. Voit myös kuorruttaa
pastan kevyesti jauholla ja säilyttää sen ilmatiiviissä astiassa.
Kuumenna oliiviöljy paksupohjaisessa kattilassa. Viipaloi valkosipulinkynnet
ja chilit käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4.
Kypsennä valkosipuleita ja chilejä 5 minuuttia, kunnes ne ovat hieman saaneet
väriä. Nosta kattila liedeltä ja anna maustua 10 minuuttia. Sekoita joukkoon
ravunliha, yrtit ja sitruunamehu. Mausta.
Keitä tagliatellea runsaassa suolatussa vedessä, kunnes sen kypsyys on “al
dente” eli se ei ole liian pehmeää. Valuta pasta ja jätä kattilaan muutama
ruokalusikallinen keitinvettä. Lisää tagliatelle ja rapukastike kattilaan ja sekoita,
kunnes pasta ja kastike ovat sekoittuneet keskenään. Tarjoa heti.
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Neljän sienen ravioli salviavoin kera
4 annosta
Valmistusaika: 45 minuuttia
Lepoaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
100 g salottisipulia
1 nippu kevätsipulia
2 valkosipulinkynttä
50 g voita
kourallinen sileälehtistä persiljaa
200 g ruskeita herkkusieniä
200 g siitakesieniä
200 g osterivinokkaita
1 dl Noilly Prat -vermuttia
1 annos pastataikinaa (sivu 21), jossa
on käytetty 10 g jauhettua kuivattua
herkkusientä, ja pastalevyt on muotoiltu
pastakoneen asetuksella 8
125 g voita
1 nippu salviaa
tarjoiluun tuoretta
parmesaanijuustoraastetta
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Raviolin täytteenä voi käyttää lukemattomia erilaisia raaka-aineita. Tässä
ohjeessa käytetään kuivatulla herkkusienellä maustettua pastaa. Täytteeseen
tuovat syksyn makua kolme erilaista sienilajiketta.

Pilko salottisipulit, kevätsipulit ja valkosipulinkynsi käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4. Sulata voi
suuressa paistinpannussa ja ruskista kasviksia 5 minuutin ajan, kunnes
ne ovat pehmeitä. Pilko sienet karkealla raastinrummulla. Lisää sienet
pannuun ja paista kuumalla lämmöllä, kunnes ne ovat saaneet hieman
väriä ja neste on haihtunut. Lisää joukkoon Noilly Prat -vermutti, keitä
kokoon ja anna jäähtyä. Hienonna persilja ja sekoita sieniseoksen
joukkoon. Mausta.
Aseta pastalevyt jauhotetulle alustalle. Ota levystä kiekkoja 5 cm:n tasatai koristereunaisella muotilla. Täytä pursotin sieniseoksella ja käytä
suurta tasareunaista suutinta. Pursota nokareita puolelle pastakiekoista.
Täytteen annostelussa voi käyttää myös teelusikkaa. Kostuta loppujen
pastakiekkojen reunat ja aseta ne täytettä sisältävien pastakiekkojen
päälle. Purista raviolien reunat tiukasti kiinni. Varmista, että ravioleihin
ei jää ilmaa, jotta ne eivät aukea keitettäessä. Ripottele raviolien päälle
jauhoja ja anna levätä 30 minuuttia.
Kypsennä ravioleja runsaassa suolatussa poreilevassa vedessä 3–4
minuuttia, kunnes ne ovat kypsyydeltään “al dente” eli ei liian pehmeitä.
Sillä välin kuumenna öljy keskilämmöllä. Irrota salvian lehdet, lisää
ne voin joukkoon ja paista rapeaksi. Siivilöi raviolit huolelliset ja peitä
salviavoilla. Tarjoa heti tuoreen parmesaanijuustoraasteen kanssa.
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Sinapilla maustetut savulohitortellinit
purjokastikkeessa
4–6 annosta
Valmistusaika: 40 minuuttia
Lepoaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
100 g savulohta
150 g graavilohta
200 g tuorejuustoa
¼ tl cayennepippuria
1 sitruunan raastettu kuori
2 rkl hienoksi pilkottua tilliä
1 kananmuna
1 annos pastataikinaa (sivu 21), jossa on
käytetty 1 rkl kokojyväsinappia. Muotoile
pastalevyt pastakoneen asetuksella 7
2 purjoa
50 g voita
1 dl Noilly Prat -vermuttia
2,5 dl crème fraîchea
1 rkl kokojyväsinappia
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Tortellinien ja raviolin valmistuksessa voit käyttää haluamiasi raaka-aineita.
Varmista kuitenkin, että täytteessä on paljon makua.

Jauha graavilohi ja savulohi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lihamyllyn
hienoa jauhatuslevyä teholla 4. Vaihda yleiskoneeseen litteä sekoitin
ja lisää tuorejuusto, cayennepippuri, sitruunan kuori, puolet tillistä ja
kananmuna lohen joukkoon sekoittaen teholla 2. Mausta.
Aseta pastalevyt jauhotetulle alustalle ja leikkaa niistä 6–7 cm:n
kokoisia neliöitä. Täytä pursotin lohitäytteellä ja käytä suurta
tasareunaista suutinta. Pursota pastaneliön keskelle teelusikallinen
täytettä. Täytteen annostelussa voi käyttää myös teelusikkaa. Kostuta
pastaneliöiden reunat vedellä ja taita kolmioksi Käännä sitten kolmion
päät täytteen ympäri ja kiinnitä yhteen pientä hattua muistuttavaksi
renkaaksi. Ripottele tortellinien päälle jauhoja ja anna levätä
30 minuuttia.
Tortellinien kuivuessa viipaloi purjot käyttämällä vihannesleikkuriraastimen viipalointirumpua teholla 4. Sulata voi kattilassa ja kypsennä
purjoa 5 minuutin ajan, kunnes se on pehmeää. Lisää joukkoon Noilly
Prat -vermutti ja keitä, kunnes puolet nesteestä on haihtunut. Lisää
sitten joukkoon crème fraîche ja keitä, kunnes seos saostuu. Nosta
kattila liedeltä, sekoita joukkoon sinappi ja loppu tilli. Mausta ja pidä
lämpimänä.
Kypsennä tortellineja runsaassa suolatussa poreilevassa vedessä 3–4
minuuttia, kunnes ne ovat kypsyydeltään “al dente” eli ei liian pehmeitä.
Valuta tortellinit ja kaada ne takaisin kattilaan. Sekoita purjokastike
tortellinien joukkoon ja tarjoa heti. Viimeistele annokset hyppysellisellä
cayennepippuria.
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Kurpitsagnocchit ja rucola-vuohenjuustopesto
Tässä ohjeessa gnocchit valmistetaan perunan asemesta kurpitsasta, joka antaa niille
miedon aromin. Rucolapesto sopii hyvin kastikkeeksi, mutta muut yrttipestot sopivat
yhtä hyvin.
4 annosta
Valmistusaika: 45 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
Kypsennysaika: 10 minuuttia
750 g kurpitsaa
2 rkl voita
175 g vehnäjauhoja
1 munankeltuainen
1 annos rucola-vuohenjuustopestoa (sivu 19)
voisulaa ja parmesaanilastuja tarjoiluun
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Kuori kurpitsa ja leikkaa se paloiksi. Paahda kurpitsaa puolen tunnin
ajan uunissa 200 asteessa ja soseuta se sitten käyttämällä hedelmä- ja
vihannespuserrinta teholla 4. Laita kurpitsasose pannuun voin kanssa ja
kypsennä kovalla lämmöllä, kunnes liika neste on haihtunut. Laita sose takaisin
yleiskoneen kulhoon ja lisää jauhot ja keltuainen. Mausta ja sekoita ainekset
pehmeäksi taikinaksi käyttämällä litteää sekoitinosaa teholla 2. Jäähdytä
jääkaapissa yön yli.
Kaada taikina seuraavana päivänä runsaasti jauhotetulle alustalle ja pyörittele
se pitkiksi tangoiksi, joiden halkaisija on noin 1,5 cm. Leikkaa tangot 2 cm:n
paloiksi ja paina niihin haarukalla gnoccheille tunnusomainen raitakuvio.
Kuumenna suuri kattilallinen vettä kiehuvaksi ja keitä gnocchit pienissä erissä.
Valuta gnocchit hyvin ja pidä ne lämpiminä sillä aikaa, kun keität loput. Kun
kaikki gnocchit on keitetty, sekoita niihin ensin varovasti voisula ja sitten pesto.
Tarjoa heti parmesaanilastujen kera.
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Pinaatilla, ricottajuustolla ja
saksanpähkinällä täytetyt cannellonit
4–6 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia

Pinaatti ja ricottajuusto on perinteinen yhdistelmä kasvispastaruoissa. Tässä
reseptissä cannelloneihin lisätään myös rapeita saksanpähkinöitä ja suolaista
juustoa.

600 g tuoretta pinaattia
75 g salottisipulia
100 g saksanpähkinöitä
40 g voita
2 rkl brandya
400 g ricottajuustoa
2 kananmunaa
0,75 dl kuohukermaa
hyppysellinen vastajauhettua
muskottipähkinää
100 g Pecorino Romano -juustoa
75 g parmesaanijuustoa
½ annos pastataikinaa (sivu 21), joka
on muotoiltu levyiksi pastakoneen
asetuksella 7
1 annos tomaattikastiketta (sivu 20)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Pese pinaatti ja poista paksut varret. Ryöppää pinaatti nopeasti
kiehuvassa suolavedessä ja upota heti kylmään veteen. Purista
ylimääräinen vesi pois. Hienonna pinaatti.
Pilko salottisipulit ja saksanpähkinät käyttämällä vihannesleikkuriraastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Kuumenna voi suuressa
paistinpannussa ja ruskista salottisipuleita ja saksanpähkinöitä
5 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita. Lisää brandy ja sekoita
pinaatti joukkoon. Kaada seos yleiskoneen kulhoon. Sekoita
ricottajuusto, kananmunat, kerma ja muskottipähkinä pinaattiseoksen
joukkoon käyttämällä litteää sekoitinta teholla 2. Mausta. Raasta
parmesaani- ja pecorinojuusto käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
hienoa raastinrumpua teholla 4. Kääntele 2/3 juustosta pinaattiseoksen
joukkoon.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Laita pastalevyt jauhotetulle alustalle
ja leikkaa niistä 15 x 7 cm:n kokoisia suorakulmioita. Tarvitset noin 12
pastalevyä. Kypsennä levyjä erissä 30 sekunnin ajan runsaassa suolalla
maustetussa kiehuvassa vedessä. Kasta sen jälkeen pastalevyt nopeasti
kylmään veteen, johon on lisätty hieman oliiviöljyä, ja valuta puhtaan
keittiöpyyhkeen päällä. Peitä, jotta pasta ei pääse kuivumaan.
Laita noin 2 ruokalusikallista pinaattitäytettä pastalevyn toiseen
pitkään päähän. Kostuta reunat ja kierrä levy rullalle. Laita pastarullat
saumakohta alaspäin voideltuun uunivuokaan. Tee sama lopuille
pastalevyille. Kaada tomaattikastike cannellonien päälle ja ripottele
päälle loppu juusto. Paista 25 minuuttia, kunnes cannellonit ovat
kullanruskeita ja juusto kuplii.
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Hummeri-parsacannellonit
4 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
1 kg parsaa, mieluiten valkoista, mutta
vihreäkin käy
12 kevätsipulia
25 g voita
1 dl samppanjaa
2 x 600 g:n painoista vastakeitettyä
hummeria
3 rkl crème fraîchea
3 rkl oliiviöljyä
100 g selleriä
50 g porkkanaa
8 dl hummerilientä
4 dl kuohukermaa
50 g voisulaa
½ annosta pastataikinaa (sivu 21), jossa
on käytetty 0,6 g sahramijauhetta.
Muotoile pastalevyt pastakoneen
asetuksella 7.
2 rkl hienoksi silputtua rakuunaa
merisuolaa ja vastajauhettua
mustapippuria

Cannellonit täytetään usein liha- ja vihannestäytteillä, mutta äyriäiset, etenkin
hummeri ja rapu, sopivat yhtä hyvin.

Kuori parsat ja suikaloi ne pieniksi kiekoiksi käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Hienonna
kevätsipulit. Kypsennä parsaa ja kevätsipulia voissa, kunnes ne
pehmenevät. Lisää samppanja ja keitä kovalla lämmöllä noin viisi
minuuttia, kunnes parsa pehmenee ja neste on kiehunut kokoon.
Anna jäähtyä. Murra hummerien kuoret ja irrota liha. Leikkaa se 1 cm:n
kuutioiksi ja sekoita parsan kanssa. Kääntele sekaan crème fraîche ja
mausta maun mukaan.
Kuumenna öljy suuressa pannussa ja ruskista hummerin kuoria kovalla
lämmöllä. Pilko selleri ja porkkana käyttämällä vihannesleikkuriraastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4, lisää ne pannuun ja
kypsennä noin 5 minuuttia, kunnes ne pehmenevät. Lisää hummeriliemi
ja kerma ja keitä kokoon, kunnes kastiketta on jäljellä puolet. Siivilöi
kastike.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Laita pastalevyt jauhotetulle alustalle
ja leikkaa niistä 12 x 6 cm:n kokoisia suorakulmioita. Kypsennä levyjä
erissä 30 sekunnin ajan runsaassa suolalla maustetussa kiehuvassa
vedessä. Kasta sen jälkeen pastalevyt nopeasti kylmään veteen, johon
on lisätty hieman oliiviöljyä, ja valuta puhtaan keittiöpyyhkeen päällä.
Peitä, jotta pasta ei pääse kuivumaan.
Laita noin 2 ruokalusikallista hummeritäytettä pastalevyn toiseen
päähän. Kostuta reunat ja kierrä levy rullalle. Laita cannellonit
saumakohta alaspäin voideltuun uunivuokaan. Tee sama lopuille
pastalevyille. Kaada voisula vuokaan ja paista cannelloneja uunissa noin
20 minuuttia. Voitele niitä paiston aikana säännöllisesti voilla.
Lämmitä sillä aikaa varovasti hummerikastike ja sekoita siihen rakuuna.
Tarjoa cannellonit sellaisenaan tai leikkaa ne kiekoiksi, jotka tarjoillaan
leikkauspinta ylöspäin. Lusikoi cannelloneille kastiketta.
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Jauhelihalasagne
Tämä klassinen lasagne on nopea koota, jos eri osat valmistetaan etukäteen. Ohjeen
mukaan voit helposti tehdä myös cannelloneja.
4–6 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
½ annos pastataikinaa (sivu 21), joka on muotoiltu levyiksi pastakoneen asetuksella 6
50 g parmesaanijuustoa
1 annos Béchamel-kastiketta (sivu 19)
2 rkl hienonnettua rosmariinia
1 annos Ragù-kastiketta (sivu 20)
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Laita pastalevyt jauhotetulle alustalle ja leikkaa
niistä 15 x 7 cm:n kokoisia suorakulmioita. Tarvitset noin 12 pastalevyä.
Kypsennä levyjä erissä 30 sekunnin ajan runsaassa suolalla maustetussa
kiehuvassa vedessä. Kasta sen jälkeen pastalevyt nopeasti kylmään veteen,
johon on lisätty hieman oliiviöljyä, ja valuta puhtaan keittiöpyyhkeen päällä.
Peitä, jotta pasta ei pääse kuivumaan.
Raasta parmesaanijuusto käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen hienoa
raastinrumpua teholla 4. Sekoita puolet parmesaanista Béchamelkastikkeeseen. Sekoita rosmariini Ragù-kastikkeeseen.
Laita kerros pastalevyjä suuren voidellun uunivuoan pohjalle. Laita levyjen
puolet Ragù-kastiketta, kolmasosa Béchamelia ja uusi kerros pastalevyjä.
Tee lisää kerroksia niin, että päällimmäiseksi tulee loppu Béchamel ja
parmesaanijuusto. Paista uunissa 20–25 minuuttia, kunnes lasagne on
kullanruskea ja juusto kuplii.
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Uunivihanneksilla ja yrttiricottajuustolla
täytetty lasagne
4–6 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
1 annos pastataikinaa (sivu 21), johon
on käytetty kananmunan sijasta 4 rkl
pestoa (sivu 19). Muotoile pastalevyt
pastakoneen asetuksella 7
2 pientä kesäkurpitsaa
1 punainen paprika
1 keltainen paprika
1 salaattifenkoli
250 kirsikkatomaatteja
4 rkl oliiviöljyä
25 g parmesaanijuustoa
1 nippu meiramia tai basilikaa
2 rkl ekstraneitsytoliiviöljyä
250 g ricottajuustoa
ekstraneitsytoliiviöljyä annosten päälle
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Jos haluat kevyen kesäiseksi ateriaksi mainiosti sopivan ruoan, älä kypsennä
lasagnea uunissa ja korvaa tomaattikastike kirsikkatomaateilla.

Lämmitä uuni 220 asteeseen. Laita pastalevyt jauhotetulle alustalle ja
leikkaa niistä 12 x 10 cm:n kokoisia suorakulmioita. Kypsennä levyjä
erissä 30 sekunnin ajan runsaassa suolalla maustetussa kiehuvassa
vedessä. Kasta sen jälkeen pastalevyt nopeasti kylmään veteen, johon
on lisätty hieman oliiviöljyä, ja valuta puhtaan keittiöpyyhkeen päällä.
Peitä pastalevyt, jotta ne pysyvät lämpiminä eivätkä kuivu.
Viipaloi kesäkurpitsat, paprikat ja salaattifenkoli käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Laita
vihannekset uunivuokaan ja kaada oliiviöljy niiden päälle.
Paahda kasviksia 15 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä. Lisää
kirsikkatomaatit vuokaan ja paahda vielä 5 minuuttia. Ota pois uunista.
Raasta parmesaanijuusto käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
hienoa raastinrumpua teholla 4. Pilko meirami tai basilika karkeasti.
Sekoita parmesaanijuusto, meirami tai basilika, ekstraneitsytoliiviöljy ja
ricottajuusto keskenään. Mausta.
Aseta kullekin lautaselle pastalevy ja peitä levy paahdetuilla
vihanneksilla. Annostele vihannesten päälle hieman ricottaseosta
ja peitä ne toisella pastalevyllä. Toista sama ja valuta hieman
ekstraneitsytoliiviöljyä annoksen päälle. Tarjoa heti.
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Samppanjassa kypsennetty
lohi ja kurkkusäilyke
6–8 annosta
Valmistusaika: 50 minuuttia
Lepoaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 1 tunti 5 minuuttia
1 x 2 kg painava kokonainen suomustettu
ja perattu lohi
1 sipuli
1 sitruuna
2 sellerinvartta
½ salaattifenkoli
kourallinen persiljanvarsia
2 laakerinlehteä
4 dl samppanjaa
7,5 dl vettä
Kurkkusäilyke:
3 suurta salottisipulia
3 suurta kurkkua
50 g hienoa merisuolaa
500 g sokeria
5 dl valkoviinietikkaa
1 rkl keltaisia sinapinsiemeniä
1 tl korianterinsiemeniä
10 mustapippuria
2 laakerinlehteä

Kokonainen lohi on hieno ja kesäinen juhlaruoka. Tarjoa se kotitekoisen
majoneesin tai aiolin kera.

Tee ensin kurkkusäilyke. Viipaloi salottisipulit ja kurkut käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Laita
vihannekset kerroksittain lävikköön ja ripottele suolaa joka kerrokseen.
Laita lautanen vihannesten päälle ja painoksi muutama säilykepurkki.
Anna seisoa 2 tuntia ja purista sitten vihanneksista mahdollisimman
paljon nestettä.
Kiehauta suuressa kattilassa sokeri, valkoviinietikka, mausteet ja
laakerinlehdet. Sekoita, kunnes sokeri sulaa. Lisää valutetut vihannekset
ja anna poreilla ilman kantta minuutin ajan. Ota kattila liedeltä, valuta
vihannekset ja säästä liemi. Lusikoi vihannekset kuumiin steriloituihin
tölkkeihin. Kuumenna liemi uudestaan kiehuvaksi. Keitä kokoon
15 minuuttia ja kaada liemi tölkkeihin. Anna jäähtyä täysin ja laita sitten
tölkkeihin kannet.
Huuhtele lohi ja kuivaa se talouspaperilla. Jätä loheen nahka. Siten
kala pysy koossa kypsennyksen aikana. Viipaloi sipuli, sitruuna, selleri
ja fenkoli käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua
teholla 4. Laita vihannekset, persiljanvarret, laakerinlehdet ja samppanja
suureen kattilaan. Lisää vesi ja kuumenna kiehuvaksi. Vähennä lämpöä
ja hauduta 10 minuuttia.
Aseta lohi vihannesten päälle, kuumenna jälleen kiehuvaksi ja hauduta
lohta 10 minuutta 450 grammaa kohti. Ota lopuksi kattila liedeltä, mutta
anna lohen jäähtyä omassa nesteessään.
Kun lohi on jäähtynyt, ota se kattilasta. Poista varovasti kalan nahka,
silmät ja kidukset. Katkaise selkäruoto pään ja pyrstön kohdalta saksilla.
Irrota sitten varovasti koko selkäruoto. Tarjoa kurkkusäilykkeen kera.
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Chermoula-tahnalla maustetut
tonnikalapihvit ja sitruunakuskus
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Marinointiaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 5 minuuttia
1 pieni punasipuli
2 valkosipulinkynttä
1 tl jauhettua juustokuminaa
1 tl jauhettua paprikaa
0,4 g sahramijauhetta
¼ tl cayennenpippuria
4 rkl sitruunamehua
6 rkl oliiviöljyä
1 nippu tuoretta korianteria
½ nippu sileälehtistä persiljaa
600–700 g tuoretta tonnikalaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Sitruunakuskus:
200 g kuskusia
75 g rusinoita
2,5 dl kuumaa kanalientä
75 g kuorittuja pistaasipähkinöitä
1 suolaan säilötty sitruuna (saatavana
marokkolaisista ruokakaupoista)
4 rkl ekstraneitsytoliiviöljyä
tilkka sitruunamehua
kourallinen korianterinlehtiä
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Chermoula on marokkolaista yrttitahnaa, jota voidaan käyttää marinadina,
salaatin tai kuskusin kastikkeena tai mausteena, kuten näissä tonnikalapihveissä.
Varo kypsentämästä pihvejä liikaa, ettei tonnikala kuivu ja Chermoula menetä
aromeitaan.

Valmista ensin Chermoula. Raasta sipuli ja valkosipuli yleiskoneen
kulhoon käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa
raastinrumpua teholla 4. Sekoita joukkoon mausteet, sitruunamehu ja 3
ruokalusikallista oliiviöljyä. Anna seistä 15 minuuttia.
Valmista sitruunakuskus. Laita kuskus ja rusinat kulhoon ja kaada päälle
kuuma kanaliemi. Peitä ja anna seisoa 15 minuuttia, tai kunnes kuskus
ja rusinat ovat imeneet liemen itseensä. Sekoita kuskus ilmavaksi
haarukalla. Rouhi karkeasti pistaasipähkinät ja säilötyn sitruunan
kuori (heitä hedelmäliha pois). Sekoita pistaasirouhe, sitruunankuori
ja oliiviöljy kuskusin joukkoon ja mausta sitruunamehulla. Hienonna
korianteri ja kääntele se kuskusin joukkoon. Mausta.
Jauha tonnikala yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn karkeaa
jauhatuslevyä teholla 4. Lisää kolme neljäsosaa Chermoula-tahnasta.
Vaihda koneeseen litteä sekoitinosa ja sekoita teholla neljä, kunnes
tonnikala ja Chermoula ovat sekoittuneet. Mausta. Silppua korianteri
ja persilja. Sekoita ne tonnikalan joukkoon teholla 1. Muotoile
tonnikalaseos neljäksi pihviksi, peitä ja anna vetäytyä jääkaapissa
tunnin verran. Ota pihvit takaisin huoneenlämpöön ennen paistamista.
Kuumenna loppu oliiviöljy tarttumattomassa paistinpannussa. Paista
tonnikalapihvejä kovalla lämmöllä 1–2 minuuttia molemmilta puolilta.
Pihvien tulee olla ulkopuolelta kullanruskeat, mutta sisältä puoliraa’at
tai puolikypsät. Tarjoa heti kuskusin ja lopun Chermoulan kanssa.

Fish and chips ja mintun makuinen hernesose
Tämä on oma versioni brittien kansallisruoasta. Itse pidän enemmän ohuista
ranskalaisista kuin perinteisistä reilunkokoisista lankkuperunoista. Tarjoan ruokalajin
mintulla maustetun hernesoseen kanssa.
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
100 g vehnäjauhoja
100 g maissijauhoja
½ tl suolaa
2–3 dl jääkylmää lageria
600 g vaalealihaisia kalafileitä, esimerkiksi silokampelaa tai punakampelaa
auringonkukkaöljyä uppopaistamiseen
1 annos ranskalaisia perunoita (sivu 128) tarjoiluun
merisuolahiutaleita ja valkoista balsamiviinietikkaa pinnalle
Hernesose:
2 salottisipulia
25 g voita
300 g pakasteherneitä
½ nippu minttua
runsas hyppysellinen sokeria
1,5 dl kuivaa valkoviiniä
1,5 dl kuohukermaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Siivilöi jauhot, maissijauhot ja suola yleiskoneen kulhoon. Vatkaa
lankavispilällä (teho 4) hitaasti joukkoon sen verran lageria, että saat aikaan
sileän taikinan. Peitä ja anna jäähtyä jääkaapissa.
Hienonna salottisipulit käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa
raastinrumpua teholla 4 ja paista ne voissa pehmeiksi. Sekoita joukkoon
herneet, puolet mintunlehdistä ja sokeri. Mausta maun mukaan, lisää valkoviini
ja peitä kattila kannella. Keitä hiljalleen noin 30 minuuttia, kunnes herneet ovat
pehmeitä.
Ota kansi pois, lisää kerma ja keitä keskilämmöllä, kunnes kerma on kiehunut
kokoon. Ota kattila liedeltä ja kaada sen sisältö tehosekoittimeen. Käytä
konetta sekoitusteholla
, kunnes seos on tasaista. Lisää loput mintunlehdet
ja soseuta vielä hetki, niin että hernesoseessa näkyy minttutäpliä. Pidä
lämpimänä.
Kuumenna auringonkukkaöljy keittimessä 180 asteeseen. Leikkaa kalafileet
8 osaan ja kasta ne taikinaan niin, että kala peittyy hyvin. Paista kalapaloja
kahdessa erässä 2–3 minuuttia, kunnes ne ovat rapeita ja kullanruskeita.
Ota kalapalat öljystä reikäkauhalla ja anna niiden valua talouspaperin
päällä. Ripottele pinnalle merisuolaa ja valkoista balsamiviinietikkaa. Tarjoa
hernesoseen ja ranskalaisten perunoiden kanssa.
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Tandoorilohi kookospähkinä-kurkkuminttusalaatin kera
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Marinointiaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 10 minuuttia

Lohen maku pääsee oikeuksiinsa, kun kalan annetaan marinoitua useiden tuntien
ajan tai yön yli. Voit käyttää marinadia myös kanan ja äyriäisten marinoimiseen.
Salaattiin voi käyttää erilaisia kasviksia ja hedelmiä, kuten tomaatteja,
porkkanoita, mangoa tai jopa kuivattuja taateleita.

1 ½ rkl korianterin siemeniä
1 rkl juustokuminan siemeniä
1 rkl jauhettua paprikaa
1 punainen linnunsilmächili
2 suurta valkosipulinkynttä
5 cm tuoretta inkivääriä
2 rkl sitruunamehua
1 tl garam masala -maustesekoitusta
(intialainen maustesekoitus)
¼ tl kurkumaa
2 dl maustamatonta jogurttia
4 x 175 g nahatonta lohifileetä
1 rkl maapähkinäöljyä
tarjoiluun limetin lohkoja
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Paahda korianterin ja juustokuminan siemeniä kuivalla paistinpannulla,
kunnes ne alkavat tuoksua. Ota siemenet paistinpannulta ja anna jäähtyä.
Jauha siemenet hienoksi jauheeksi huhmareessa tai kahvimyllyssä.

Salaatti:
75 g tuoretta kookospähkinää
¼ kurkkua
1 mieto vihreä chili
½ tl suolaa
2 rkl hienoksi silputtua minttua
2 rkl rusinoita
2 rkl auringonkukkaöljyä
1 tl mustia sinapinsiemeniä
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Sekoita seuraavat 8 ainesosaa tehosekoittimessa sekoitusteholla
ja mausta seos. Huuhtele lohi ja taputtele se kuivaksi talouspaperilla.
Aseta lohi matalaan vuokaan ja kaada marinadi sen päälle. Hiero
marinadia kalaan käsin. Peitä kala ja anna sen marinoitua ainakin tunnin
ajan. Valele lohta silloin tällöin marinadilla.
Tee salaatti. Raasta kookospähkinä yleiskoneen kulhoon käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen hienoa raastinrumpua teholla 4. Kuori kurkku,
poista siemenet ja raasta se karkealla raastinrummulla. Poista chilistä
siemenet ja hienonna se. Lisää yleiskoneen kulhoon yhdessä suolan,
mintun ja rusinoiden kanssa. Sekoita tasaiseksi seokseksi käyttämällä
litteää sekoitinta teholla 1. Kuumenna auringonkukkaöljy pienessä
kattilassa ja paista sinapin siemeniä, kunnes ne alkavat poksahdella.
Kaada siemenet salaattiin ja sekoita uudelleen teholla 2.
Lämmitä uuni 240 asteeseen. Paista lohta 8–10 minuuttia tai kunnes se
on juuri ja juuri kypsää. Tarjoa salaatin, limettilohkojen ja keitetyn riisin
kanssa.

Paahdettu meriahven ja veriappelsiinihollandaise
Hollandaisekastike on itse asiassa kuumaa majoneesia, joka maustetaan perinteisesti
sitruunamehulla. Kastikkeeseen sopivat kuitenkin kaikki sitrushedelmät, kuten
vaaleanpunainen greippi ja limetti.
4–6 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
1 salottisipuli
1 dl vastapuristettua veriappelsiinin mehua
1 rkl hunajaa (valinnainen)
4 munankeltuaista
250 g lämmintä voisulaa, mieluiten kirkastettua voita
tilkka sitruunanmenua
4–6 x 150 g meriahvenfileetä nahkoineen
1 rkl oliiviöljyä
1 rkl voita
suolaa ja vastajauhettua valkopippuria

Viipaloi salottisipuli käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua
teholla 4. Laita salottisipuli kattilaan veriappelsiinin mehun ja halutessasi
hunajan kanssa. Kiehauta ja keitä kokoon, kunnes nesteestä on puolet jäljellä.
Siivilöi mehu yleiskoneen kulhoon.
Lisää mehuun keltuaiset ja vatkaa seos vaahdoksi käyttämällä lankavispilää
teholla 8. Lisää voisula kulhoon moottorin käydessä. Lisää voita ensin tipoittain
ja sitten hitaasti ohuena nauhana, kun hollandaisekastike alkaa saostua.
Mausta suolalla, pippurilla ja tilkalla sitruunanmehua. Peitä kulho, jotta kastike
pysyy lämpimänä.
Mausta meriahvenfileet nahattomalta puolelta. Kuumenna oliiviöljy ja voi
tarttumattomassa paistinpannussa. Paista kalaa nahkapuoli alaspäin miedolla
lämmöllä juuri sen verran, että se on kypsää. Käännä kalafileet ja paista toiselta
puolelta 15 sekuntia. Aseta kalafileet lämmitetyille lautasille nahkapuoli
ylöspäin. Mausta maun mukaan ja lusikoi fileille hollandaisekastiketta. Tarjoa
lisukkeena höyrytettyä vihreää parsaa tai grillattua fenkolia.
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Suomalaiset lihapyörykät,
piparjuurikastike ja karpalokompotti
6 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Liotusaika: 30 minuuttia
Jäähdytysaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
3 viipaletta kuivaa vaaleaa leipää
1,5 dl maitoa
500 g vähärasvaista naudanlihaa
500 g sianlihaa
1 punasipuli
1 suuri kananmuna
1 ½ tl jauhettua maustepippuria
2 rkl auringonkukkaöljyä
60 g voita
1–2 rkl vehnäjauhoja
4 dl kanalientä
200 g smetanaa
1 sitruunan raastettu kuori
1–2 rkl piparjuuritahnaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Karpalokompotti:
500 g karpaloita (tai puolukoita)
1 hienoksi hakattu punasipuli
1 sitruunan raastettu kuori ja mehu
1,25 dl vettä
200 g sokeria
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Suomalaisten lihapyöryköiden erityinen maku on peräisin maustepippurista.
Sen aromi muistuttaa neilikkaa, muskottipähkinää, kanelia ja mustapippuria.
Muskottipähkinän tilalla voi käyttää myös mixed spice -mausteseosta.

Tee ensin karpalokompotti. Laita karpalot kattilaan sipulin,
sitruunankuoren ja -mehun kanssa ja lisää vesi. Kuumenna kiehuvaksi
ja hauduta noin 15 minuuttia, kunnes kompotti sakenee. Lisää sokeri ja
sekoita, kunnes se liukenee. Ota sitten kattila liedeltä ja anna kompotin
jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
Leikkaa leipäviipaleista kuoret ja liota niitä maidossa noin 30 minuuttia,
kunnes maito on imeytynyt leipään. Jauha naudanliha, sianliha ja sipuli
yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn hienoa jauhatuslevyä
teholla 4. Lisää kananmuna, maustepippuri ja liotettu leipä. Vaihda
koneeseen litteä sekoitinosa ja sekoita seos tasaiseksi teholla 4. Mausta
maun mukaan ja anna vetäytyä jääkaapissa 20 minuuttia.
Muotoile lihaseos saksanpähkinän kokoisiksi pyöryköiksi. Kuumenna
öljy ja 40 g voita suuressa paistinpannussa ja paista lihapyörykät
pienissä erissä kullanruskeiksi ja täysin kypsiksi. Pidä lämpimänä. Kun
kaikki pyörykät on paistettu, kaada suurin osa rasvasta pois. Lisää loppu
voi pannuun ja sekoita joukkoon jauhot. Kypsennä noin kaksi minuuttia,
kunnes suurus on kullanruskeaa. Lisää joukkoon kanaliemi ja sekoita
kastike sileäksi. Lisää smetana, sitruunankuori ja piparjuuri ja sekoita
hyvin. Laita lihapyörykät takaisin pannuun ja peitä ne kastikkeella. Tarjoa
karpalokompotin ja keitetyn riisin kanssa.

Italialaiset lihapyörykät ja
mascarpone-tomaattikastike
Nämä italialaiset lihapyörykät maustetaan fenkolinsiemenillä ja sitruunalla, mutta yhtä
hyvin voit kokeilla myös kanelia ja basilikaa tai rosmariinia ja appelsiinia. Voit jättää
mascarponen pois ja tarjoilla lihapyörykät fontinan, taleggion tai italialaisesta linjasta
poiketen fetajuuston kanssa.
4 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
50 g kuivaa vaaleaa leipää
4 rkl maitoa
400 g vähärasvaista naudanlihaa
50 g parmesaanijuustoa
½ pieni punasipuli
1 valkosipulinkynsi
3 rkl oliiviöljyä
1 tl fenkolinsiemeniä
1 sitruunan raastettu kuori
1 kananmuna
½ annosta tomaattikastiketta (sivu 20), joka on maustettu 2 rkl:lla hienonnettua
basilikaa
125 g mascarponejuustoa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Poista leivästä kuoret ja pirskottele maito sen päälle. Liota 10 minuuttia, kunnes
maito on täysin imeytynyt leipään. Laita yleiskoneen kulhoon. Jauha naudanliha
yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn hienoa jauhatuslevyä teholla 4.
Raasta parmesaanijuusto käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
hienoa raastinrumpua teholla 4. Pilko sipuli ja valkosipuli käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa raastinrumpua. Kuumenna 1 rkl
oliiviöljyä paistinpannussa ja paista sipulia ja valkosipulia noin 5 minuuttia,
kunnes ne pehmenevät. Anna jäähtyä 5 minuuttia. Lisää ne sitten yleiskoneen
kulhoon yhdessä parmesaanijuuston, fenkolinsiementen, sitruunankuoren ja
kananmunan kanssa. Vaihda koneeseen litteä sekoitinosa ja sekoita teholla
neljä, kunnes seos on tasaista. Mausta ja anna vetäytyä jääkaapissa
20 minuuttia.
Muotoile lihamassa kirsikkatomaattien kokoisiksi pyöryköiksi. Kuumenna
loppu oliiviöljy suuressa paistinpannussa ja paista lihapyörykät pienissä erissä
kullanruskeiksi ja täysin kypsiksi. Kuumenna varovasti tomaattikastike ja
sekoita siihen mascarpone. Sekoita lihapullien joukkoon ja tarjoa spagetin tai
tagliatellen kanssa.
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Kana- ja äyriäislaksa
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia

Laksa on malesialainen nuudeliruoka, joka on koostumukseltaan keiton ja padan
väliltä. Siihen voi käyttää vihanneksia, äyriäisiä ja/tai lihaa, jotka tarjoillaan
mausteisessa liemessä. Lihalaksa maustetaan ja värjätään usein kurkumalla.

150 g riisinuudeleita
1 punainen paprika
1 keltainen paprika
125 g sokeriherneitä
1 sipuli
1–2 punaista linnunsilmächiliä
2 sitruunaruohon vartta
2 valkosipulinkynttä
2,5 cm kuorittua inkivääriä
25 g macadamiapähkinöitä
2 rkl maapähkinäöljyä
1 tl kurkumaa
300 g kanan rintafileetä
6 dl kookosmaitoa
4 dl kanalientä
12 raakaa ja kuorittua keskikokoista
katkarapua
3-4 rkl kalakastiketta
1 limetin mehu
1 nippu tuoretta korianteria

Laita riisinuudelit kulhoon, kaada niiden päälle kiehuvaa vettä ja anna
liota. Viipaloi paprikat ja sokeriherneet käyttämällä vihannesleikkuriraastimen viipalointirumpua teholla 4.
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Vaihda yleiskoneeseen karkea raastinrumpu ja hienonna sipuli.
Jätä sipuli odottamaan. Sekoita chilit, hienonnettu sitruunaruoho,
valkosipuli, inkivääri ja macadamiapähkinät tahnaksi tehosekoittimessa
sekoitusteholla . Kuumenna öljy wokkipannussa ja paista sipulia
noin 5 minuuttia, kunnes se pehmenee. Lisää maustetahna ja kurkuma
ja kypsennä vielä 2 minuuttia. Viipaloi kana suikaleiksi tai suupalan
kokoisiksi paloiksi. Lisää se wokkiin ja paista vielä 3 minuuttia.
Kaada sekaan kookosmaito ja kanaliemi ja kuumenna kiehuvaksi.
Vähennä lämpöä ja hauduta noin 10 minuuttia, kunnes kana on kypsää.
Lisää vihannekset ja katkaravut. Hauduta vielä noin 3 minuuttia, kunnes
vihannekset hieman pehmenevät ja katkaravut juuri kypsyvät.
Lisää kalakastike ja limettimehu. Hienonna korianteri ja sekoita se
laksaan. Valuta nuudelit hyvin ja jaa ne neljään kulhoon. Annostele
keittoa nuudelien päälle ja tarjoa.

Kana- ja aprikoositagine hapanimelän
porkkanasalaatin kera
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti

Tagine tarkoittaa sekä marokkolaista pataruokaa että kartiomaista uunipataa,
jossa ruoka kypsennetään. Pitkän kypsennysajan ansiosta kanasta tulee
suussasulavan mureaa.

2 rkl oliiviöljyä
4 nahatonta kanankoipea
1 suuri sipuli
2 valkosipulinkynttä
½ tl kanelia
1 tl jauhettua korianteria
1 tl jauhettua juustokuminaa
reilu hyppysellinen sahramin luotteja
150 g kuivattuja aprikooseja
50 g vaaleita rusinoita
6 dl kanalientä
200 g tomaattimurskaa
400 g säilykekahviherneitä
1 nippu tuoretta korianteria
50 g paahdettuja mantelilastuja
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Kuumenna ruokalusikallinen oliiviöljyä paksupohjaisessa padassa ja
ruskista kanankoivet kauttaaltaan. Ota kanankoivet pannusta. Pilko
sipuli ja valkosipuli käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa
raastinrumpua teholla 4. Ruskista sipuleita ruokalusikallisessa oliiviöljyä
noin viiden minuutin ajan, kunnes ne pehmenevät. Lisää kaneli,
korianteri ja juustokumina ja kypsennä vielä minuutin ajan.

Porkkanasalaatti:
5 rkl oliiviöljyä
½–1 sitruunan mehu
1 rkl appelsiininkukkavettä
1 rkl appelsiininkukkahunajaa
500 g porkkanoita
1 rkl hienonnettua korianteria
argaaniöljyä maun mukaan
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Laita kanankoivet pataan. Lisää sahrami, puolet aprikooseista, rusinat,
liemi ja tomaattimurska. Kuumenna kiehuvaksi, madalla lämpöä ja peitä
pata kannella. Hauduta noin 40 minuuttia, kunnes kana on kypsää.
Tee tällä välin porkkanasalaatti. Laita ensimmäiset 4 valmistusainetta
yleiskoneen kulhoon ja sekoita hyvin käyttämällä lankavispilää teholla
4. Raasta porkkanat kulhoon käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
karkeaa raastinrumpua teholla 4. Sekoita kastike porkkanaraasteeseen
ja lisää korianteri. Mausta muutamalla pisaralla argaaniöljyä.
Kun kana on kypsää, sekoita tagineen valutetut kahviherneet ja
loput aprikoosit. Hauduta vielä noin 10 minuuttia, kunnes aprikoosit
ovat pehmenneet. Hienonna korianteri ja sekoita se tagineen. Nosta
kattila liedeltä. Lusikoi tagine lautasille ja ripottele annosten päälle
mantelilastuja. Tarjoa porkkanasalaatin kera.

Amerikkalainen tartarpihvi ja
ranskalaiset perunat
4–6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 40 minuuttia
800 g vähärasvaista naudanpihviä
4 rkl oliiviöljyä
1 rkl Dijon-sinappia
1 rkl Worcestershire-kastiketta
¼–½ tl Tabascoa
60 g suolakurkkua
60 g sipulia
60 g kapriksia
4–6 erittäin tuoretta luomukananmunan
keltuaista
2 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä
persiljaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria
Ranskalaiset:
1 kg jauhoisia perunoita
maapähkinäöljyä uppopaistamiseen
merisuolahiutaleita maustamiseen

Ranskanperunoiden nimi on harhaanjohtava, koska itse asiassa ne ovat
peräisin Belgiasta. Ei ole liioittelua sanoa, että rapeat perunat ovat Belgian
kansallisruokaa. Saat parhaan tuloksen, kun uppopaistat perunat kaksi kertaa.

Puhdista liha ja poista siitä mahdollinen rasva ja rustot. Leikkaa
kuutioiksi. Jauha liha yleiskoneen kulhoon käyttämällä lihamyllyn
karkeaa jauhatuslevyä teholla 4. Jauha liha kaksi kertaa, jotta saat melko
hienojakoista jauhelihaa.
Vaihda koneeseen litteä sekoitinosa ja sekoita massaan oliiviöljy,
sinappi ja Worcestershire-kastike sekä Tabascoa maun mukaan. Sekoita
teholla 1, kunnes massa on tasaista. Mausta suolalla ja pippurilla.
Jaa massa 4–6 osaan ja muotoile ne pihveiksi. Peitä kevyesti ja laita
jääkaappiin tunniksi. Pilko suolakurkku, sipuli ja kaprikset erikseen
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa raastinrumpua
teholla 4. Laita erillisiin kulhoihin.
Kuori perunat ja leikkaa ne ensin noin 1 cm:n levyisiksi viipaleiksi ja
sitten 5 mm:n suikaleiksi. Peitä kylmällä vedellä ja liota tunnin verran.
Valuta perunat huolellisesti ja taputtele ne kuiviksi puhtaalla liinalla.
Kuumenna öljy keittimessä 170 asteeseen. Uppopaista perunoita erissä
3–5 minuuttia, kunnes ne pehmenevät, mutta ovat vielä vaaleita. Valuta
talouspaperilla ja anna jäähtyä täysin.
Juuri ennen tarjoilua kuumenna öljy 190 asteeseen. Uppopaista
esikypsennettyjä ranskalaisia erissä 2–4 minuuttia, kunnes ne ovat
kullanruskeita ja rapeita. Valuta talouspaperilla ja ripottele päälle
merisuolaa. Laita tartarpihvit lautasille ja tee jokaiseen matala kuoppa.
Valuta kuoppaan varovasti keltuainen. Koristele annokset suolakurkku-,
sipuli- ja kapriskeoilla sekä persiljalla. Tarjoa tirisevän kuumien
ranskalaisten kanssa.
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Taikinakuorrutettu lammas minttuja pistaasipeston kera
Tämä lammasruoka on ihanteellista tarjottavaa illalliskutsuilla. Se on helppo tehdä ja
voidaan valmistaa etukäteen. Voit halutessasi korvata lehtevän taikinan piirakkataikinalla
tai briossitaikinalla.
8 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Jäähdytysaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
4 x 225 g:n ja noin 10 cm:n pituisia lampaanfileitä
125 g voita
½ annosta minttu-pistaasipestoa (sivu 19)
1 annos lehtevää taikinaa (sivu 24)
1 munankeltuainen
1,75 dl lammaslientä
0,75 dl Marsala-viiniä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 220 asteeseen. Sulata 50 g voita suuressa paistinpannussa.
Mausta lammasfileet. Ruskista niitä kuumalla pannulla 30 sekuntia molemmilta
puolilta. Anna valua ritilällä, mutta ota lihasta valuva neste talteen.
Kauli lehtevä taikina ja leikkaa se 8 suorakulmioksi, joiden koko on 20 cm x
10 cm. Laita ne kevyesti jauhotetulle tasolle ja levitä ruokalusikallinen pestoa
jokaiselle neliölle. Taputtele lammas kuivaksi talouspaperilla. Laita sitten yksi
filee jokaiselle suorakuutiolle. Levitä vielä yksi ruokalusikallinen pestoa lihan
päälle ja taita taikina fileen ympärille. Kostuta taikinan reunat kylmällä vedellä
ja sulje ne tiiviisti. Käännä paketit ympäri ja tee niiden päälle viiltoja. Laita
lammaskääröt jääkaappiin 15 minuutiksi.
Vatkaa keltuainen ja 1 ruokalusikallinen vettä ja voitele lammaskääröt seoksella.
Paista kääröjä uunissa 12–14 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita. Laita
sillä välin lampaasta valunut neste pieneen kattilaan lammasliemen ja Marsalaviinin kanssa. Keitä kastiketta kokoon, kunnes siitä on jäljellä puolet. Lisää
loppu voi ja vatkaa, kunnes kastike on sakeaa ja kiiltävää. Tarjoa lammaskääröt
Marsala-kastikkeen ja paahdettujen tomaattien kanssa.
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Mausteisia makkaroita ja linssitomaattikastiketta
8 pientä makkaraa
Valmistusaika: 30 minuuttia
Liotusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia

Tarjoa näitä makkaroita tomaatilla ja sahramilla maustetun, Puy-linssejä,
pancettaa ja sieniä sisältävän muhennoksen kanssa. Voit myös tarjota ne
Sahramilla maustetun perunasoseen (sivu 22) ja paahdetuista paprikoista tehdyn
kastikkeen kera.

1 kg siankylkeä, josta on poistettu nahka
ja luut
4 rkl Pimentón-paprikaa (savustamalla
kuivattu espanjalainen paprika)
1 tl chilihiutaleita
1 rkl fenkolinsiemeniä
120 cm luonnonsuolesta valmistettua tai
synteettistä makkarankuorta
4 rkl oliiviöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Leikkaa siankylki 5 cm kuutioiksi ja anna kohmettua jääkaapissa.
Jauha siankylki yleiskoneen kulhossa käyttämällä lihamyllyn karkeaa
jauhatuslevyä teholla 4. Jauha sen jälkeen liha uudelleen hienolla
jauhatuslevyllä. Sekoita mausteet lihan joukkoon käyttämällä litteää
sekoitinta teholla 4. Mausta suolalla ja mustapippurilla.

Linssit:
150 g pancettaa tai savupekonia
2 punasipulia
2 valkosipulinkynttä
250 g sieniä
200 g ruskeita tai Puy-linssejä
½ annos tomaattikastiketta (sivu 20),
joka on maustettu reilulla hyppysellisellä
sahramin luotteja
4 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä
persiljaa
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Liota luonnonsuolikuorta kylmässä vedessä 30 minuuttia ja huuhtele
huolellisesti. Rasvaa suuri makkarantäyttöputki ja liu’uta kuori siihen
tiiviisti. Solmi toinen pää. Työnnä lihaseosta kuoreen teholla 4. Muotoile
ja kierrä suolesta samalla pieniä makkaroita. Jäähdytä.
Pilko pancetta ja ruskista palat suuressa kattilassa, kunnes ne
ovat kullanruskeita ja kaikki rasva on sulanut. Pilko punasipulit ja
valkosipulinkynnet käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen keskikarkeaa
raastinrumpua teholla 4. Lisää sipulit pancettan joukkoon ja kypsennä
5 minuuttia, kunnes sipulit ovat pehmeitä.
Pilko sienet karkealla raastinrummulla. Lisää ne kattilaan ja kypsennä
seosta vielä 5 minuuttia. Lisää linssit seoksen joukkoon. Lisää
kiehuvaa vettä niin, että linssit juuri peittyvät ja hauduta keskilämmöllä
20 minuuttia, kunnes linssit ovat pehmeitä. Sekoita joukkoon
tomaattikastike ja persilja, kuumenna ja mausta. Kuumenna oliiviöljy
paistinpannussa ja paista makkarat kullanruskeiksi ja täysin kypsiksi.
Tarjoa linssien kanssa.

Bratwurstia ja hapankaalia
3–4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
300 g vähärasvaista porsaanfileetä
150 g vasikanleikettä tai vähärasvaista
naudanlihaa
3 salottisipulia
25 g tuoreita vaaleita leivänmuruja
½ tl inkivääriä
½ tl jauhettua korianteria
¼ tl jauhettua kuminaa
½ tl vastajauhettua muskottipähkinää
hyppysellinen jauhettua kardemummaa
1 rkl hienoksi silputtua sileälehtistä
persiljaa
60 cm luonnonsuolesta valmistettua tai
synteettistä makkarankuorta
kasviöljyä paistamiseen
tarjoiluun hunajasinappia
suolaa ja vastajauhettua valkopippuria
Hapankaalihöystö:
250 g hapankaalia
1 sipuli
2 vihreää sellerinvartta
½ punainen paprika
½ vihreä paprika
½ tl kuminansiemeniä
100 g sokeria
1 dl valkoviinietikkaa
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Bratwursti on kerännyt suosiota myös kotimaansa Saksan ulkopuolella. Tarjoa se
alkuperäiseen tyyliin hapankaalihöystön kera.

Tee ensin hapankaalihöystö. Valuta hapankaali hyvin ja laita
se lasikulhoon. Hienonna sipuli, selleri ja paprikat käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4. Sekoita
kuminansiemenet hapankaaliin. Laita sokeri ja etikka pieneen
kattilaan ja kuumenna miedolla lämmöllä sekoitellen, kunnes sokeri
liukenee. Kuumenna kiehuvaksi ja ota saman tien liedeltä. Kaada
liemi hapankaalin ja vihannesten päälle. Sekoita hyvin, peitä ja anna
marinoitua.
Puhdista liha ja leikkaa se 5 cm:n kuutioiksi. Jäähdytä liha hyvin ja jauha
se yleiskoneen kulhoon. Käytä ensin lihamyllyn karkeaa jauhatuslevyä
teholla 4 ja sitten hienoa jauhatuslevyä. Hienonna salottisipulit ja lisää
ne kulhoon leivänmurujen, mausteiden ja persiljan kanssa. Sekoita
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 4. Mausta.
Liota luonnonsuolikuorta kylmässä vedessä 30 minuuttia ja huuhtele
huolellisesti. Rasvaa suuri makkarantäyttöputki ja liu’uta kuori siihen
tiiviisti. Solmi toinen pää. Työnnä lihaseosta kuoreen teholla 4. Muotoile
ja kierrä suolesta samalla sopivankokoisia makkaroita. Kuumenna öljyä
paistinpannussa ja paista makkaroita noin 10 minuuttia tai kunnes ne
ovat kullanruskeita ja kypsiä. Tarjoa hapankaalihöystön ja hunajasinapin
kera.

Huhtasieni-perunagratiini

Peruna-kaalirösti

Tämä kermainen perunagratiini sopii erinomaisesti paistien tai
grillatun lihan kanssa tarjottavaksi. Kevyempi versio, “pommes
boulangères”, syntyy kun korvaat kerman ja maidon kanaliemellä ja
lisäät ruokaan kaksi viipaloitua sipulia.

Rösteistä on olemassa tuhansia variaatioita. Niihin voi lisätä
esimerkiksi kasviksia, juustoja ja yrttejä. Voit lisätä joukkoon myös
esimerkiksi pilkottua pekonia, ravunlihaa tai savukalaa. Röstit ovat
herkullisia paistettujen makkaroiden ja karpalochutneyn kanssa
(sivu 120).

01 & 04

6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Maustumisaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 5 minuuttia
5 dl kuohukermaa
2,5 dl maitoa
30 g kuivattuja huhtasieniä
1 kg kiinteämaltoisia perunoita
2 valkosipulinkynttä
25 g pehmeää voita
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Kuumenna kerma ja maito
kiehuvaksi, lisää joukkoon huhtasienet ja anna maustua
15 minuuttia. Siivilöi sitten kermamaito kannuun ja viipaloi
sienet ohuelti. Kuori ja viipaloi perunat käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4.
Halkaise valkosipulinkynnet ja hiero niillä lämmönkestävän
vuoan pohja ja reunat. Voitele vuoka voilla. Lado perunat ja
sienet kerroksittain vuokaan ja lisää jokaiseen kerrokseen
runsaasti mausteita. Kaada kermamaito perunoiden ja sienten
päälle. Peitä astia alumiinifoliolla ja paista tunnin ajan,
kunnes perunat ovat kypsiä. Irrota folio ja paista vielä
15 minuuttia, jotta perunat saavat kullanruskean pinnan.
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4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
75 g savoijinkaalia
50 g cheddarjuustoa
450 g kiinteämaltoisia perunoita
25 g kuivattuja karpaloita
2 tl hienonnettua salviaa
2 rkl vehnäjauhoja
1 kananmuna
25 g voisulaa
2 rkl oliiviöljyä
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Viipaloi kaali käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
viipalointirumpua teholla 4. Raasta cheddarjuusto hienon
raastinrummun ja perunat keskikarkean raastinrummun
avulla. Purista perunoista mahdollisimman paljon nestettä
pois.
Laita perunat, kaali ja juusto kulhoon. Lisää joukkoon
karpalot, salvia, vehnäjauhot ja kananmuna. Mausta.
Sekoita kahdella haarukalla. Muotoile taikinasta 8–12 röstiä.
Kuumenna voi ja oliiviöljy teflonpannussa keskilämmöllä
ja paista röstit erissä kullanruskeiksi. Käännä röstejä
kypsennyksen puolivälissä.
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Punaviinissä haudutettu
mausteinen punakaali
01 & 04

Hapanimelä punakaali on herkullista rasvaisen lihan, kuten
hanhipaistin, ankanrinnan tai siankyljen, kanssa. Ruoka vain
paranee, jos sen tarjoaa seuraavana päivänä. Mixed spice
-mausteseos sisältä yleensä kanelia, inkivääriä, muskottia, neilikkaa
ja/tai korianteria sekä maustepippuria.
4–6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 2 tuntia
500 g punakaalia
1 punasipuli
75 g voita
3 rkl vaaleaa fariinisokeria
1 suuri omena
100 g kuivattuja karpaloita
3,75 dl hedelmäistä punaviiniä
1 appelsiinin mehu
½ tl mixed spice -maustesekoitusta
4 katajanmarjaa
1 rkl balsamiviinietikkaa
suolaa ja vastajauhettua mustapippuria

Irrota kaalin uloimmat lehdet ja koverra pois sen kova kanta.
Viipaloi kaali ja punasipuli käyttämällä vihannesleikkuriraastimen viipalointirumpua teholla 4. Sulata voi
paksupohjaisessa kattilassa ja kypsennä sipulit pehmeiksi.
Lisää joukkoon kaali, sekoita hyvin ja ripottele päälle
fariinisokeri.
Kuori omena ja poista siemenkota. Silppua omena
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen karkeaa
raastinrumpua teholla 4. Lisää kattilaan omena, karpalot,
punaviini, appelsiinin mehu ja mausteet. Kypsennä, kunnes
vihannekset ovat hieman pehmenneet. Peitä kattila ja
hauduta noin kaksi tuntia, kunnes kasvikset ovat kypsyneet
ja pehmenneet. Sekoita joukkoon balsamiviinietikka, mausta
ja tarjoa.
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Luumu-, päärynä- ja rusinachutney
02 & 03

Tämän chutneyn täytyy antaa kypsyä kaksi kuukautta ennen
käyttöä. Se sopii tarjottavaksi juuston, intialaisten curryruokien ja
lihapiirakoiden kanssa.
1,2 kg valmista chutneytä
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 30 minuuttia
450 g punaisia luumuja
450 g päärynöitä
225 g sipuleita
50 g tuoretta inkivääriä
225 g vaaleita rusinoita
½ appelsiinin raastettu kuori
½ sitruunan raastettu kuori
5,7 dl omenaviinietikkaa
350 g paahdettua vaaleaa fariinisokeria
½ tl kanelia
¼ tl jauhettua inkivääriä
¼ tl jauhettua neilikkaa
2 tl suolaa

Halkaise luumut ja poista niistä kivet. Kuori päärynät ja
poista niistä siemenkodat. Viipaloi luumut, päärynät ja sipulit
käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua
teholla 4. Kuori ja raasta inkivääri käyttämällä keskikarkeaa
raastinrumpua. Laita hedelmät, sipulit ja inkivääri suureen
paksupohjaiseen kattilaan ja lisää loput ainekset niiden
joukkoon. Kuumenna seos kiehuvaksi miedolla lämmöllä
ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut. Lisää lämpöä ja keitä
puolitoista tuntia, kunnes chutney sakenee. Sekoita silloin
tällöin. Lusikoi chutney kuumiin steriloituihin purkkeihin ja
sulje kannet.
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Saksanpähkinällä ja hunajalla
maustettu täysjyväleipä

Vuohenjuuston, kevätsipulin ja
timjamin makuinen soodaleipä

Tässä ohjeessa käytetään mallasta sisältäviä täysjyväjauhoja.
Mallas antaa leivälle pähkinäisen aromin, jota saksanpähkinät
ja saksanpähkinäöljy korostavat. Jos et löydä mallasta sisältäviä
jauhoja, voit käyttää myös moniviljaleipäjauhoja.

Soodaleipää ei tarvitse kohottaa, koska sen valmistukseen käytetään
ruokasoodaa ja piimää. Leipä on kuitenkin syötävä samana päivänä.
Parasta se on lämpimänä ja uunituoreena.

01 & 03

2 leipää
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia
Paistoaika: 40 minuuttia
150 g saksanpähkinöitä
1 kg mallasta sisältäviä täysjyväjauhoja
1 tl suolaa
7 g kuivahiivaa
2 rkl saksanpähkinäöljyä
5 rkl kanervahunajaa
5,25 dl kädenlämpöistä vettä

Paahda saksanpähkinät ja rouhi ne karkeaksi rouheeksi.
Sekoita jauhot, suola ja hiiva yleiskoneen kulhossa
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 2. Sekoita
saksanpähkinäöljy, hunaja ja vesi. Vaihda koneeseen
taikinakoukku ja sekoita neste jauhoihin vähitellen teholla
2. Vaivaa taikinaa minuutin ajan ja laita se sitten voideltuun
kulhoon. Valele taikina öljyllä ja anna sen kohota lämpimässä
paikassa tunnin verran tai kunnes se on kaksinkertainen.
Sekoita saksanpähkinät taikinaan käyttämällä taikinakoukkua
teholla 1 ja vaivaa taikinaa vielä minuutin ajan. Lisää hieman
jauhoja, jos taikina vaikuttaa liian tahmealta. Jaa taikina
kahteen osaan ja laita ne kilon vetoisiin leipävuokiin. Peitä
leivät kostealla leivinliinalla ja anna niiden nousta tunnin ajan
tai kunnes taikina on kohonnut vuokien reunojen yläpuolelle.
Lämmitä uuni 220 asteeseen. Paista leipiä 10 minuuttia ja
laske sitten uunin lämpötila 200 asteeseen. Paista vielä
30 minuuttia tai kunnes leivistä kuuluu pohjaa
kopautettaessa kumea ääni. Anna jäähtyä ritilällä.
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1 leipä
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
250 g vehnäjauhoja
250 g täysjyväjauhoja
1 tl suolaa
1 tl ruokasoodaa
1 rkl hienonnettua timjamia
6 hienonnettua kevätsipulia
3–3,5 dl piimää
100 g kypsää vuohenjuustoa

Lämmitä uuni 230 asteeseen. Siivilöi molemmat jauhot,
suola ja ruokasooda yleiskoneen kulhoon. Kopista kulhoon
myös siivilään jääneet jauhot. Sekoita jauhoihin timjami ja
kevätsipuli. Sekoita piimä taikinaan vähitellen käyttämällä
litteää sekoitinosaa teholla 2, kunnes saat aikaan sileän
taikinan. Et ehkä tarvitse kaikkea piimää.
Vaihda yleiskoneeseen taikinakoukku. Murusta vuohenjuusto
ja vaivaa se taikinaan teholla 2, kunnes taikina on pehmeää,
mutta ei tahmeaa. Muotoile taikinasta 2,5 cm:n paksuinen
pyöreä leipä, tee sen pintaan syvä ristiviilto ja laita se
voidellulle leivinpellille Paista leipää 15 minuuttia. Laske
sitten uunin lämpötila 200 asteeseen ja paista vielä 15–20
minuuttia. Leivästä pitäisi kuulua kumea ääni, kun sen pohjaa
kopauttaa. Tarjoa leipä lämpimänä tai haaleana, mutta nauti
se leivontapäivänä.
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Spelttinen hapanlimppu
1 suuri leipä
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia 10 minuuttia
Käymisaika: 2–3 päivää
Kypsennysaika: 40 minuuttia
125 g kokojyväspelttijauhoja
250 g hiivaleipäjauhoja
1 ½ tl suolaa
1 tl kuivahiivaa
1,75 dl kädenlämpöistä vettä
Juuri:
250 g kokojyväspelttijauhoja
7 g kuivahiivaa
3 dl vettä

Hapanlimppu valmistetaan taikinajuuren avulla. Juuren on annettava käydä
useita päiviä, jolloin siihen kehittyy leivälle ominainen hapan maku. Tästä
leivontakerrasta ylijäänyttä juurta voi säilyttää jääkaapissa ja käyttää uudelleen.
Siinä tapauksessa juureen sekoitetaan 1,25 dl vettä ja 125 g hiivaleipäjauhoja, ja
sen annetaan käydä huoneenlämmössä 12–24 tuntia ennen käyttöä tai siirtämistä
jääkaappiin.

Valmista ensin taikinajuuri. Siivilöi spelttijauhot yleiskoneen kulhoon ja
lisää kulhoon myös siivilään jääneet jauhot. Sekoita mukaan hiiva, lisää
vesi ja sekoita käyttämällä litteää sekoitinta teholla 2. Kaada taikinajuuri
kulhoon, peitä se kevyesti ja pidä lämpimässä, vedottomassa paikassa
2–3 päivää. Sekoita taikinajuurta kahdesti päivässä. Juuri on valmis, kun
se tuoksuu miellyttävän happamalta.
Siivilöi molemmat jauhot ja suola yleiskoneen kulhoon. Lisää hiiva.
Mittaa 2,5 dl taikinajuurta kannuun ja sekoita kädenlämpöinen vesi.
Vaivaa vähitellen seos jauhoihin käyttämällä taikinakoukkua teholla
1, kunnes taikina on pehmeää. Jatka vaivaamista teholla 2 vielä kaksi
minuuttia, kunnes taikinasta tulee sileää ja kimmoisaa. Peitä taikina
kelmulla ja anna sen kohota lämpimässä paikassa tunnin verran tai
kunnes se on kohonnut kaksinkertaiseksi.
Vaivaa taikinasta ilmakuplat ja anna sen levätä 10 minuuttia. Muotoile
taikinasta pyöreä tai soikea limppu ja laita se voidellulle leivinpellille.
Tee pinnalle muutama viilto. Peitä voidellulla kelmulla ja anna leivän
kohota tunnin verran tai kunnes se on kohonnut kaksinkertaiseksi.
Lämmitä uuni 220 asteeseen ja laita sen pohjalle vedellä täytetty laakea
vuoka. Ripottele leivälle hieman jauhoja. Paista leipää 10 minuuttia.
Laske sitten uunin lämpötila 200 asteeseen ja paista vielä 30–40
minuuttia, kunnes leipä on kullanruskea. Leivästä pitäisi kuulua kumea
ääni, kun sen pohjaa kopauttaa.
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Kirsikkatomaatti- ja basilikafocaccia
01 & 03

Tämä on oma versioni focacciasta, italialaisesta litteästä leivästä,
joka maustetaan oliiviöljyllä ja rapeilla merisuolahiutaleilla.
2 leipää
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
30 g tuoretta hiivaa
4 dl kädenlämpöistä vettä
hyppysellinen sokeria
800 g hiivaleipäjauhoja
1 rkl suolaa
1,25 dl oliiviöljyä
12 aurinkokuivattua tomaattia
1 nippu basilikaa
24 punaista kirsikkatomaattia
(tai 12 punaista ja 12 keltaista kirsikkatomaattia)
pinnalle ekstraneitsytoliiviöljyä ja merisuolahiutaleita

Murenna hiiva mittakannuun ja lisää vesi. Sekoita joukkoon
sokeri ja anna seoksen seistä 10 minuuttia, kunnes se
alkaa vaahdota. Lisää oliiviöljy. Sekoita jauhot ja suola
yleiskoneen kulhossa käyttämällä litteää sekoitinosaa
teholla 2 noin 30 sekuntia. Vaihda koneeseen taikinakoukku
ja vaivaa hiivaseos jauhoihin vähitellen, kunnes taikinasta
tulee pehmeää. Vaivaa taikinaa kahden minuutin ajan
teholla 1. Peitä taikina kostealla leivinliinalla ja anna kohota
lämpimässä paikassa noin 1,5 tuntia tai kunnes se on
kohonnut kaksinkertaiseksi.
Hienonna aurinkokuivatut tomaatit ja basilika. Vaivaa
taikinasta ilmakuplat. Jatka vaivaamista teholla 1 ja sekoita
samalla joukkoon aurinkokuivattu tomaatti ja basilika. Jaa
taikina kahteen osaan ja kauli ne litteiksi 1,5 cm:n paksuisiksi
kiekoiksi. Laita kiekot voidelluille leivinpelleille. Tee
sormenpäillä leipiin 12 kuoppaa. Paina jokaiseen kuoppaan
kirsikkatomaatti. Peitä leivät kostealla leivinliinalla ja anna
niiden kohota 30 minuuttia tai kunnes ne ovat kohonneet
kaksinkertaisiksi.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Ripottele leiville oliiviöljyä ja
suolahiutaleita. Paista focaccioita 20–25 minuuttia, kunnes
ne ovat kullanruskeat ja niistä kuuluu pohjaa kopautettaessa
kumea ääni.
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Juustokuminalla ja korianterilla
maustetut pitaleivät
02 & 04

Nämä Lähi-idän ruokakulttuureista tutut litteät leivät ovat herkullisia
täytettyinä tai palasiksi revittyinä ja paahdettuina dippien ja
salaattien kera.
12 pitaleipää
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
15 g tuoretta hiivaa
3 dl kädenlämpöistä vettä
1 rkl sokeria
1 ½ rkl oliiviöljyä
500 g hiivaleipäjauhoja
2 tl suolaa
2 tl jauhettua juustokuminaa
1 nippu tuoretta korianteria

Murenna hiiva yleiskoneen kulhoon ja lisää vesi. Sekoita
joukkoon sokeri ja oliiviöljy. Anna nesteen seistä 10
minuuttia, kunnes se alkaa vaahdota. Sekoita keskenään
jauhot, suola ja juustokumina. Vaivaa jauhoseos vähitellen
nesteeseen käyttämällä taikinakoukkua teholla 2, kunnes
taikina irtoaa kulhon reunoista. Jatka vaivaamista vielä kaksi
minuuttia, kunnes taikina on sileää ja kimmoisaa. Peitä
taikina kostealla leivinliinalla ja anna kohota lämpimässä
paikassa tunnin verran tai kunnes se on kaksinkertainen.
Silppua korianteri. Vaivaa taikinasta ilmakuplat ja ripottele
korianterisilppu sekaan. Vaivaa taikinaa taikinakoukulla
kaksi minuuttia teholla 2, kunnes korianteri on sekoittunut
taikinaan. Jaa taikina 12 osaan ja kauli palat litteiksi,
halkaisijoiltaan 15 senttimetrin kokoisiksi kiekoiksi. Laita
taikinakiekot alumiinifolion päälle, peitä ne ja anna kohota
tunnin verran.
Lämmitä uuni 260 asteeseen. Laita kaksi leivinpeltiä uuniin
lämpenemään. Siirrä taikinakiekot kuumille leivinpelleille,
pirskottele niille vettä ja paista 8–10 minuuttia. Nauti
pitaleivät samana päivänä.

01

02

04

03

Pretzelit

Flachswickel

Pretzel-rinkelit ovat saksalaista pikkupurtavaa, jota tarjoillaan usein
oluen kera. Seesaminsiementen sijaan rinkelien päälle voi ripotella
unikonsiemeniä tai karkeaa merisuolaa.

Saksalaisia mausteisia letitettyjä pullia tarjoillaan usein lämpiminä
aamiaisella kotitekoisen hillon tai hunajan kera.

01 & 02

10–12 kpl
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kohotusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
500 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
28 g kuivahiivaa
40 g sokeria
75 g paistorasvaa
1,25 dl kädenlämpöistä maitoa
1,25 dl kädenlämpöistä vettä
1 kananmuna
1 rkl seesaminsiemeniä

Sekoita jauhot, suola, hiiva, sokeri ja paistinrasva
yleiskoneen kulhossa käyttämällä litteää sekoitinta teholla
2. Vaivaa maito ja vesi seokseen käyttämällä taikinakoukkua
teholla 2, kunnes taikina on sileää. Peitä taikina kostealla
leivinliinalla ja anna sen kohota lämpimässä paikassa
30 minuuttia.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Vaivaa taikinaa taikinakoukulla
teholla 1, kunnes se on kiinteää ja kimmoisaa ja irtoaa
hyvin kulhon reunoista. Jaa taikina 10–12 osaan. Muotoile
palat ensin pyöreiksi ja sitten soikeiksi paloiksi. Pyöritä
soikeaa taikinapalaa edestakaisin ja muotoile siitä samalla
sormillasi noin 40 cm pituinen nauha, jonka paksuus on
keskeltä 2,5 cm ja päistä 5 mm. Ota kiinni nauhan päistä ja
tee silmukka. Kieräytä päät kahdesti yhteen ja paina ne sitten
keskelle paksua keskiosaa. Toista samat vaiheet kaikille
taikinanauhoille.
Laita pretzelit voidelluille leivinpelleille. Sekoita muna ja 1
ruokalusikallinen vettä ja voitele rinkelit seoksella. Ripottele
rinkeleiden päälle seesaminsiemeniä ja paista niitä noin
20 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita.
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03 & 04

8 pullaa
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kohotusaika: 1 tunti 20 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
150 g voita
2 dl maitoa
500 g vehnäjauhoja
7 g kuivahiivaa
2 rkl sokeria
1 tl kanelia
1 tl jauhettua kardemummaa
2 kananmunaa
hyppysellinen suolaa
pinnalle tomusokeria

Sulata voi varovasti maitoon pienessä kattilassa. Kaada seos
yleiskoneen kulhoon ja lisää muut ainesosat tomusokeria
lukuunottamatta. Vaivaa taikina tasaiseksi käyttämällä
taikinakoukkua teholla 2 noin 3 minuutin ajan. Peitä ja anna
kohota tunnin verran lämpimässä paikassa.
Lämmitä uuni 170 asteeseen. Jaa taikina 24 palaan. Tee
jokaisesta palasta noin 20 cm pitkä ohut tanko ja pyörittele
se tomusokerissa. Laita kolme tankoa vieretysten ja paina
niiden toiset päät yhteen. Letitä tangot ja paina lopuksi
niiden päät yhteen. Tee sama lopuille tangoille. Laita
pullat leivinpapereille ja anna levätä 20 minuuttia ennen
paistamista. Paista flachswickel-pullia noin 25–30 minuuttia,
kunnes ne ovat kullanruskeita. Tarjoa lämpimänä.

01

02

04

03

Vaniljalla ja unikonsiemenillä
maustettu challah-leipä
Tätä herkullista juhlaleipää tarjoillaan joko letitettynä pitkona juutalaisten sapattina tai
kierteeksi muotoiltuna uudenvuodenjuhlassa roš hašanassa.
2 leipää
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
1 vaniljatanko
2,25 dl maitoa
15 g tuoretta hiivaa
625–700 g vehnäjauhoja
1 tl suolaa
75 g voisulaa
3 rkl hunajaa
3 kananmunaa
1 munankeltuainen
1 tl unikonsiemeniä

Halkaise vaniljatanko pituussuunnassa ja raaputa siitä siemenet. Laita ne
kattilaan maidon kanssa ja kuumenna seos kiehuvaksi. Ota kattila liedeltä ja
anna maidon jäähtyä kädenlämpöiseksi. Murenna hiiva maitoon ja sekoita,
kunnes se liukenee.
Sekoita 625 g jauhoja ja suolaa 15 sekunnin ajan yleiskoneen kulhossa
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 2. Vaihda yleiskoneeseen taikinakoukku
ja sekoita hiivaseos vähitellen jauhoihin teholla 2. Vaivaa taikinaa 1 minuuttia.
Lisää sulatettu voi, hunaja ja kananmunat ja vaivaa taikinaa minuutin ajan.
Vaivaa vähitellen sekaan loput 75 grammaa jauhoja 25 grammaa kerrallaan,
kunnes taikina irtoaa kulhon reunoista. Jatka vaivaamista teholla 2 vielä kaksi
minuuttia, kunnes taikinasta tulee sileää ja kimmoisaa. Laita taikina öljyttyyn
kulhoon ja valele se öljyllä. Peitä se kostealla leivinliinalla ja anna kohota
lämpimässä paikassa tunnin verran tai kunnes se on kaksinkertainen.
Vaivaa taikinasta ilmakuplat pois ja jaa se 6 osaan. Pyörittele osat 35 cm:n
pituisiksi ohuiksi tangoiksi. Letitä kolme tankoa yhteen, taita päät pitkon
alle ja laita leivät voidellulle leivinpellille. Toista edelliset vaiheet loppujen
taikinapalojen kohdalla. Peitä taikina kostealla leivinliinalla ja anna sen kohota
tunnin verran tai kaksinkertaiseksi.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Sekoita keltuainen ja 1 ruokalusikallinen kylmää
vettä. Voitele leivät munaseoksella ja ripottele pinnalle unikonsiemeniä. Paista
leipiä 30–35 minuuttia.
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Stollen
2 pullaa
Valmistusaika: 2 tuntia
Kohotusaika: 2 tuntia 30 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
100 g vaaleita rusinoita
50 g korintteja
50 g sukaattia
1 sitruunan raastettu kuori
1 tl jauhettua kardemummaa
hyppysellinen mustapippuria
2 tl vaniljauutetta
2 rkl tummaa rommia
7 g kuivahiivaa
1 tl sokeria
500 g vehnäjauhoja
1,5 dl kädenlämpöistä maitoa
½ tl suolaa
3 rkl vaaleaa fariinisokeria
50 g voita
2 vatkattua munaa
300 g marsipaania
sulatettua voita voiteluun
pinnalle tomusokeria

Saksalainen joulupulla Stollen on peräisin Dresdenistä. Perinteen mukaisesti
yhtä aikaa paistetaan kaksi pullaa: yksi lahjaksi ja toinen itselle.

Laita rusinat, korintit ja sukaatti kulhoon ja lisää sitruunankuori,
mausteet ja rommi. Anna imeytyä kahden tunnin ajan. Sekoita hiiva,
sokeri, 125 g jauhoja ja maito yleiskoneen kulhossa käyttämällä litteää
sekoitinosaa teholla 2. Peitä kulho kostealla leivinliinalla ja anna seisoa
tunnin ajan, kunnes taikina vaahtoaa.
Vaivaa taikinaan loput jauhot, suola, fariinisokeri, kuutioitu voi ja
vatkatut munat käyttämällä taikinakoukkua teholla 2, kunnes taikinasta
tulee helposti käsiteltävää. Lisää tarvittaessa hieman maitoa. Vaivaa
taikinaa 3 minuuttia. Peitä se uudelleen ja anna kohota tunnin verran tai
kunnes taikina on kohonnut kaksinkertaiseksi.
Vaivaa taikinaa kevyesti. Sekoita joukkoon kuivahedelmät
taikinakoukulla teholla 1, mutta varo vaivaamasta liikaa. Kaada taikina
kevyesti jauhotetulle alustalle ja jaa se kahteen osaan. Kaulitse
osat 1 cm:n paksuiksi soikeiksi kiekoiksi. Jaa marsipaanimassa
kahteen samankokoiseen osaan ja muotoile niistä taikinakiekkojen
pituiset tangot. Tee taikinapaloihin kaulimella lovet ja asettele niihin
marsipaanitangot. Taita taikina marsipaanin päälle ja kiinnitä reunat
maidolla. Laita pullat voidelluille leivinpelleille. Peitä ne kostealla
leivinliinalla ja anna kohota 30 minuutin ajan.
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele pullat maidolla ja paista niitä
noin 30 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeat. Anna jäähtyä ritilällä.
Voitele pullat sulalla voilla ja sirottele päälle runsaasti tomusokeria.
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Sahrami-suklaabriossit
12 briossia
Valmistusaika: 25 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia

Briossi on täyteläinen hiivalla kohotettava leivonnainen, johon tulee
kananmunia ja voita. Se on herkullista aamiaisella, mutta sopii myös lounastai illallispöytään. Jos tarjoat briossit ruoan kera, käytä suklaan sijasta
juustoraastetta

15 g tuoretta hiivaa
2 rkl sokeria
hyppysellinen sahramin luotteja
3 rkl kädenlämpöistä vettä
2 kananmunaa
200 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
100 g voita
100 g suklaalastuja
1 keltuainen voiteluun

Murenna hiiva mittakannuun ja lisää sahrami, puolet sokerista ja vesi.
Sekoita, kunnes hiiva liukenee. Anna seoksen seistä 5–10 minuuttia,
kunnes se alkaa vaahdota. Vatkaa joukkoon munat. Sekoita jauhot, suola
ja loput sokerista yleiskoneen kulhossa käyttämällä taikinakoukkua 15
sekunnin ajan teholla 2.
Vaivaa hiivaseos vähitellen jauhoihin käyttämällä tehoa 3, kunnes
taikinasta tulee sileää. Vaivaa taikinaa 2–3 minuuttia. Lisää voi ja
suklaalastut ja vaivaa taikinaa vielä noin 3 minuutin ajan, kunnes se on
tasaista. Laita taikina voideltuun kulhoon, peitä kostutetulla leivinliinalla
ja anna kohota lämpimässä paikassa 1,5 tuntia tai kunnes se on
kohonnut kaksinkertaiseksi.
Voitele 12 briossivuokaa (8 cm x 5 cm). Vaivaa taikina nopeasti
kokoon kevyesti jauhotetulla pöydällä. Jaa se 12 osaan. Ota jokaisesta
palasta noin kolmasosa taikinaa ja laita sivuun. Pyöritä suuremmista
taikinapaloista palloja. Laita ne voideltuihin vuokiin ja tee niihin pienet
painaumat. Muotoile sitten pienemmistä taikinapaloista kannet vuokiin
suklaapalojen päälle. Peitä ja anna kohota tunnin verran.
Lämmitä uuni 220 asteeseen. Sekoita keltuainen ja 1 ruokalusikallinen
vettä. Voitele briossit munaseoksella ja paista niitä uunissa noin 12–15
minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita. Kumoa briossit vuoistaan heti
paistamisen jälkeen. Tarjoa lämpiminä voin kera.
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Marmeladimunkit
18–20 kpl
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
Kohotusaika: 2 tuntia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
250 g vehnäjauhoja
1 tl suolaa
25 g sokeria
15 g tuoretta hiivaa
1 dl maitoa
1 suuri kananmuna
40 g pehmeää voita
100 g hienoa sokeria
1 rkl English Breakfast -teelehtiä
400 g appelsiinimarmeladia
auringonkukkaöljyä uppopaistamiseen

Näitä amerikkalaisia uppopaistettuja leivonnaisia tarjoillaan usein aamiaisella.
Appelsiinimarmeladitäyte ja teen makuinen kuorrutus antavat niille
englantilaisen vivahteen. Tarjoa munkit lämpiminä (tai mahdollisimman tuoreina)
crème fraîchen tai mascarponejuuston kera.

Siivilöi jauhot, suola ja sokeri yleiskoneen kulhoon ja sekoita niitä
10 sekunnin ajan käyttämällä taikinakoukkua teholla 2. Tee jauhoihin
kuoppa. Murenna hiiva maitoon ja kaada neste ja kananmuna jauhoissa
olevaan kuoppaan. Vaivaa ainekset sekaisin teholla 2. Lisää sitten tehoa
ja jatka vaivaamista teholla 4, kunnes taikinasta muodostuu pallo.
Vaivaa voi mukaan pikkuhiljaa, kunnes taikina on sileää. Jos taikina
vaikuttaa liian löysältä, lisää hieman jauhoja. Laita taikina voideltuun
kulhoon, peitä kelmulla ja anna levätä yön yli.
Vaivaa seuraavana päivänä taikina nopeasti kokoon kevyesti
jauhotetulla alustalla. Jaa taikina kahteen osaan ja muotoile ne 3–4 cm
paksuiksi tangoiksi. Leikkaa tangoista 20 gramman paloja ja laita ne
leivinpapereille. Jätä munkkien väliin reilusti tilaa. Peitä munkit öljytyllä
kelmulla ja anna niiden kohota lämpimässä paikassa 1–2 tuntia tai
kunnes ne ovat kohonneet kaksinkertaisiksi.
Jauha hieno sokeri ja teelehdet keskenään kahvimyllyssä. Kaada seos
laakeaan astiaan. Laita pursottimeen ohut suutin ja täytä marmeladilla.
Kuumenna auringonkukkaöljy keittimessä 190 asteeseen. Paista munkit
öljyssä useassa erässä kullanruskeiksi. Anna valua talouspaperin päällä.
Pursota sitten hieman marmeladia jokaisen munkin sisään. Pyörittele
munkit nopeasti teenmakuisessa sokerissa. Pidä valmiit munkit
lämpiminä sillä aikaa, kun jatkat paistamista. Munkeista tulee ihana
jälkiruoka, kun ne tarjoillaan kuuman suklaakastikkeen ja vaniljajäätelön
kera.
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Croissantit
12–15 kpl
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kohotusaika: 2 tuntia
Jäähdytysaika: 1 tunti 10 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
350 g vehnäjauhoja
¾ tl suolaa
1 rkl sokeria
7 g kuivahiivaa
1,75–2 dl kädenlämpöistä vettä
175 g kylmää voita
1 vatkattu muna voiteluun

Café au lait ja croissantit ovat olennainen osa pariisilaista aamiaista. Näihin
sarvenmuotoisiin leivonnaisiin sopii erinomaisesti myös makea tai suolainen
täyte, kuten mascarponejuusto ja viikunahillo tai briejuusto ja tomaattichutney.

Siivilöi vehnäjauhot ja suola yleiskoneen kulhoon. Sekoita joukkoon
sokeri ja hiiva käyttämällä taikinakoukkua 15 sekunnin ajan teholla 1. Tee
jauhoihin kuoppa ja kaada siihen maito. Vaivaa mukaan jauhot teholla 1.
Lisää tehoa ja vaivaa teholla 2 vielä 2 minuutin ajan, kunnes taikina on
sileää ja kimmoisaa. Peitä taikina kostealla leivinliinalla ja anna kohota
lämpimässä paikassa tunnin verran tai kunnes se on kaksinkertainen.
Vaivaa taikinasta ilmakuplat ja jatka vaivaamista kevyesti jauhotetulla
alustalla, kunnes taikina on sileää. Kiedo taikina leivinliinaan ja anna
sen levätä 10 minuutin ajan. Laita voi kahden kelmun väliin ja kauli
suorakulmion muotoiseksi levyksi. Taita voilevy kaksinkerroin ja kauli
se uudestaan levyksi. Toista, kunnes voi on joustavaa, mutta edelleen
kylmää. Kauli voi 15 cm x 10 cm kokoiseksi suorakulmioksi. Kaada taikina
jauhotetulle alustalle ja kauli 30 cm x 15 cm kokoiseksi suorakulmioksi.
Käännä taikinalevyn kapea puoli itseesi päin ja aseta voilevy taikinan
keskelle. Taita alempi kolmasosa taikinasta voin päälle ja ylempi
kolmasosa ensimmäisen taikinakerroksen päälle. Paina avoimet sivut
yhteen. Käännä taikinalevyä puoli kierrosta myötäpäivään. Kauli taikina
uudelleen levyksi. Taita ja käännä taikinaa vielä kaksi kertaa. Kääri
taikina muovikelmuun ja laita jääkaappiin 30 minuutiksi. Kaulitse, taita
ja käännä taikina kolme kertaa ja jäähdytä uudelleen 30 minuuttia.
Kostuta kaksi leivinpaperia vedellä. Kauli jäähdytetty taikina
suorakaiteen muotoon (45 cm x 30 cm). Leikkaa taikina kuudeksi 6 x 15
cm neliöksi ja leikkaa ne sitten kolmioiksi. Kierrä taikinakolmio leveältä
sivulta alkaen rullaksi ja kiinnitä sen kärki vatkatun munan avulla.
Asettele croissantit leivinpaperille ja taivuta niiden päät alaspäin sarven
muotoon. Voitele sarvet kevyesti vatkatulla munalla. Peitä croissantit
rasvatulla kelmulla ja anna niiden kohota lämpimässä paikassa tunnin
verran tai kaksinkertaisiksi. Lämmitä uuni 220 asteeseen. Voitele
croissantit vielä kerran vatkatulla munalla ja paista niitä 3 minuuttia.
Laske uunin lämpötila 190 asteeseen ja paista vielä 10–12 minuuttia,
kunnes croissantit ovat kullanruskeita ja rapeita. Anna jäähtyä ritilällä
muutaman minuutin ajan. Tarjoa lämpimänä tai kylmänä.
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Trooppinen hedelmätempura matchateellä maustetun dippikastikeen kera
4 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia

Tempurataikina ei ruskistu yhtä nopeasti kuin muuntyyppiset taikinat, joten
uppopaista hedelmiä vain sen verran, että niihin muodostuu rapea pinta.
Tempuran seuraksi sopii loistavasti mangosorbetti (s. 166).

100 g ananasta
1 mango
1 papaija
2 kiiviä
2 persimonia (eli kakia tai sharonia)
8 ananaskirsikkaa
8 mansikkaa
pinnalle vehnäjauhoja
tarjoiluun tomusokeria

Kuori kaikki hedelmät ananaskirsikoita ja mansikoita lukuun ottamatta.
Paloittele ananas, papaija ja mango. Leikkaa kiivi ja persimonit ½ cm
paksuisiksi viipaleiksi. Käännä ananaskirsikoiden lehdet taaksepäin.

Dippikastike:
125 g sokeria
2,5 dl vettä
1 rkl matchaa (japanilaista vihreää
teejauhetta)
1 rkl miriniä (makeaa japanilaista
riisiviiniä)
Tempurataikina:
1 suuri kananmuna
2 dl jääkylmää vettä
125 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
2 jääpalaa
maapähkinäöljyä uppopaistamiseen
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Tee dippikastike. Kuumenna sokeri, vesi ja matcha-tee kiehuvaksi
miedolla lämmöllä. Odota, että sokeri liukenee ja hauduta siirappia
miedolla lämmöllä, kunnes se sakenee. Sekoita joukkoon mirin.
Tee taikina. Riko kananmuna yleiskoneen kulhoon. Lisää vesi ja vatkaa
käyttämällä lankavispilää teholla 4. Vaihda koneeseen litteä sekoitin.
Lisää jauhot ja suola kananmunaveteen ja sekoita teholla 1 vain sen
verran, että ainekset juuri sekoittuvat. Laita jääpalat taikinaan.
Kuumenna öljy wokissa tai keittimessä 180 asteeseen. Sirottele
hedelmille hieman jauhoa ja kasta ne sitten taikinaan. Ravistele
ylimääräinen taikina pois ja uppopaista pieni erä hedelmiä kerrallaan
kuumassa öljyssä 1–2 minuutin ajan. Anna valua talouspaperilla.
Sirottele hedelmille tomusokeria ja tarjoa dippikastikkeen kera.

Appelsiininkukkachurrot kuuman
suklaadipin kera
Churrot ovat espanjalaisia uppopaistettuja leivonnaisia, jotka kastetaan yleensä
suklaajuomaan ja syödään aamupalaksi. Kokeile eri makuja ja nauti churroja myös
muuhun aikaan päivästä.
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Lepoaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 10 minuuttia
350 g vehnäjauhoja ja 1 tl leivinjauhetta
½ tl kanelia
½ tl suolaa
1 kananmuna
3–3,5 dl maitoa
2 rkl appelsiininkukkavettä
100 g sokeria
½ tl Piment d’Espelette -chiliä
kasviöljyä uppopaistamiseen
1 annos suklaaganachea (sivu 27)
1 dl kuumaa maitoa
¼ tl maustepippuria
1 klementiinin raastettu kuori
1–2 rkl tummaa rommia

Siivilöi jauhot, leivinjauhe, kaneli ja suola yleiskoneen kulhoon. Tee jauhoihin
kuoppa. Vatkaa kananmuna ja 2,5 dl maitoa. Kaada kanamunaseos kuoppaan
ja sekoita käyttämällä lankavispilää teholla 4. Lisää joukkoon vähitellen maitoa
vatkaten teholla 6, kunnes taikina on tasaista ja helposti pursotettavaa. Kaada
taikina pursotinpussiin, jossa on 1 cm:n tähtikuvioinen suutin.
Kuumenna öljy wokissa tai rasvakeittimessä 190 asteeseen. Pursota
pitkiä kierteisiä kiehkuroita kuumaan öljyyn ja kypsennä 4–6 minuuttia,
kunnes ne ovat kullanruskeita ja kypsiä. Nosta churrot öljystä pihdeillä tai
reikäkauhalla ja valuta ne talouspaperin päällä. Ripottele churrojen päälle
heti appelsiininkukkavettä. Leikkaa churrot 10 cm:n pituisiksi paloiksi ja pidä
ne lämpiminä, kun paistat loput churrot. Sekoita sokeri ja Piment d’Espelette
-chili keskenään. Kun olet paistanut kaikki churrot, ripottele niiden päälle chilisokeriseosta.
Valmista suklaaganache sivun 27 ohjeen mukaisesti, ja lisää seokseen kuuma
maito, maustepippuri ja klementiinin kuori. Mausta massa rommilla ja tarjoa
dippikastikkeena churrojen kanssa.
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Sahramilla maustettua mascarponesorbettia
karambolaliemen kera
Tämä resepti on yksinkertainen, mutta elegantti. Ihastuta vieraasi tarjoamalla
karambolalientä sahramilla maustetun mascarponesorbetin kanssa.
4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia
Jäädytys-/marinointiaika: yön yli
250 g mascarponejuustoa
0,2 g sahramijauhetta
250 g sokeria
5 dl maitoa
Karambolaliemi:
2 suurta ja mehukasta karambolaa (tähtihedelmää)
100 g sokeria
1,5 dl vettä
hyppysellinen sahramin luotteja
1 sitruunan mehu

Valmista tämä jälkiruoka päivää ennen tarjoilua ja aloita tekemällä
mascarponesorbetti. Laita kaikki ainekset yleiskoneen kulhoon ja vatkaa
sileäksi käyttämällä lankavispilää teholla 4. Kaada seos jäätelökoneen
jäähdytysmaljaan ja kirnua melko kiinteäksi teholla 2. Lusikoi seos pakastuksen
kestävää astiaan ja laita yöksi pakastimeen.
Viipaloi karambolat ja laita viipaleet ja puolet sokerista paksupohjaiseen
kattilaan. Lisää joukkoon vesi ja kuumenna kiehuvaksi sekoittaen, kunnes
sokeri on sulanut. Anna kiehua hiljalleen 5 minuuttia, kunnes karambola on
pehmeää, mutta pysyy vielä muodossaan. Siivilöi ja säilytä liemi.
Lisää liemen joukkoon jäljellä oleva sokeri ja sahrami. Keitä lientä kokoon,
kunnes se on tahmeaa. Lisää karambolaviipaleet ja sitruunamehu liemeen.
Anna kiehua hiljalleen 1 minuutti ja nosta kattila liedeltä. Jäähdytä
jääkaapissa yön yli. Tarjoa liemi seuraavana päivänä huoneenlämpöisenä
mascarponesorbetin kanssa.
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Limetti-kookospähkinäjäätelö
Limetti ja kookospähkinä ovat taivaallinen makuyhdistelmä. Tarjoa jäätelö
ananascarpaccion (s. 168) tai Espelette-chilillä maustetun ananastatinin (s. 202) kanssa.
4–6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Pakastusaika: yön yli
2 dl kuohukermaa
4 dl kookosmaitoa
150 g sokeria
0,75 dl limettimehua
2 limetin raastettu kuori
2 rkl valkoista rommia

Laita jäähdytysmalja pakastimeen päivää ennen jälkiruoan valmistusta.
Seuraavana päivänä laita kerma, kookosmaito ja 100 g sokeria kattilaan.
Kuumenna miedolla lämmöllä, kunnes sokeri on sulanut. Anna seoksen jäähtyä
ja laita pakastimeen. Laita jäljellä oleva sokeri, limettimehu ja limetin kuori
kattilaan. Kuumenna miedolla lämmöllä, kunnes sokeri on sulanut. Keitä sitten
kokoon, kunnes siirappi sakenee. Anna jäähtyä ja laita pakastimeen.
Kun molemmat seokset ovat puoliksi jäätyneet, sekoita ne keskenään
yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6 ja kaada seos
jäähdytysmaljaan. Lisää rommi ja kirnua teholla 2, kunnes seos on melko
kiinteää. Lusikoi seos pakastuksen kestävään astiaan ja laita astia pakastimeen
yöksi.
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Mangosorbetti chilisiirapin kera
Tulinen chili luo tässä jälkiruoassa upean kontrastin mangon makeudelle ja sorbetin
viileydelle.
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
Pakastusaika: yön yli
3 kypsää mangoa
2 sitruunaa
250 g tomusokeria
Chilisiirappi:
250 g sokeria
3 dl vettä
3 suurta punaista chiliä

Laita jäähdytysmalja pakastimeen päivää ennen jälkiruoan valmistusta.
Seuraavana päivänä kuori mangot ja poista niistä kivet. Leikkaa hedelmäliha
paloiksi. Soseuta mangot yleiskoneen kulhoon hedelmä- ja vihannespusertimen
teholla 4. Purista sitruunoiden mehu sitruspuristimella yleiskoneen kulhoon
teholla 6. Lisää joukkoon tomusokeri. Sekoita 2 minuuttia käyttämällä
lankavispilää teholla 4, kunnes sokeri on liuennut ja seos on tasaista. Laita seos
jääkaappiin 1 tunniksi.
Laita mangoseos jäähdytysmaljaan. Kirnua teholla 2, kunnes sorbetti on melko
kiinteää. Lusikoi seos pakastuksen kestävään astiaan ja laita astia pakastimeen
yöksi.
Tee chilisiirappi. Kuumenna sokeri ja vesi miedolla lämmöllä kiehuvaksi
sekoittaen, kunnes sokeri on sulanut. Anna kiehua 1 minuutin ajan. Poista
chileistä siemenet ja viipaloi hyvin ohuiksi siivuiksi. Lisää ne liemen joukkoon
ja anna kiehua hiljalleen 25 minuuttia. Nosta kattila liedeltä, kun chilisiivut ovat
läpikuultavia. Anna liota yön yli.
Annostele seuraavana päivänä mangosorbetti kulhoihin ja valuta päälle
chilisiirappia.
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Rommilla ja vaahterasiirapilla
maustettu banaanijäätelö mausteisen
ananascarpaccion kera
6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
Jäädytys-/marinointiaika: yön yli

Tämä on yksi helpoimmista ja nopeimmista jäätelöistä: soseutat vain banaanit
ja vatkaat kerman. Ananascarpaccio raikastaa kermaisen jäätelön. Jos haluat
erittäin ylellisen jälkiruoan, tarjoa banaanijäätelöä ja ananascarpacciota
Schwarzwaldin fondanttien kanssa (s. 188).

450 g kuorittuja kypsiä banaaneita
100 g tomusokeria
½ tl vastajauhettua muskottipähkinää
3 rkl vaahterasiirappia
3 rkl tummaa rommia
3 dl kuohukermaa

Valmista tämä jälkiruoka päivää ennen tarjoilua ja aloita tekemällä ensin
banaanijäätelö. Soseuta banaanit yleiskoneen kulhossa käyttämällä
hedelmä- ja vihannespuserrinta teholla 4. Lisää joukkoon tomusokeri,
jauhettu muskottipähkinä, vaahterasiirappi ja rommi. Sekoita tasaiseksi
litteällä sekoittimella teholla 4. Siirrä seos toiseen kulhoon.

Ananascarpaccio:
300 g sokeria
2 tähtianis
1 vaniljatanko
1 kanelitanko
½ tl sichuaninpippuria
hyppysellinen sahramin luotteja
4 dl vettä
0,5 dl valkoista rommia
1 kypsä ananas

Puhdista ja kuivaa yleiskoneen kulho huolellisesti. Vatkaa sitten
kuohukermaa käyttämällä lankavispilää teholla 6, kunnes vaahdon
pintaan muodostuu huippuja. Kääntele banaanisose varovasti kerman
joukkoon ja lusikoi seos pakastuksen kestävään astiaan. Laita
pakastimeen yöksi.
Tee ananascarpaccio. Laita kattilaan sokeri, tähtianikset, halkaistu
vaniljatanko, kaneli, sichuaninpippuri ja sahrami. Lisää joukkoon vesi ja
kuumenna kiehuvaksi miedolla lämmöllä sekoitellen, kunnes sokeri on
sulanut. Anna kiehua hiljalleen 15 minuuttia ja sekoita joukkoon rommi.
Nosta kattila liedeltä.
Kuori ananas ja poista kuoren jäämät hedelmälihasta. Paloittele
ananas neljään osaan pituussuunnassa ja viipaloi palat käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Laita
ananasviipaleet matalaan astiaan ja kaada päälle sokeriliemi. Peitä
ja anna vetäytyä yön yli. Tarjoa ananascarpaccio seuraavana päivänä
huoneenlämpöisenä banaanijäätelön kanssa.
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Luumu-kiinanruusuvaahto
inkivääripikkuleipien kera
Tähän jälkiruokaan käytetään hedelmäsosetta ja kermavaahtoa. Olen lisännyt ohjeeseen
mascarponejuustoa ja Cointreau-likööriä, mitkä tekevät siitä aikuiseen makuun sopivan
version. Voit käyttää tähän jälkiruokaan myös hyödettyä raparperia, eli raparperia,
jota ei ole altistettu kasvun aikana valolle. Tällöin siitä tulee pehmeää ja kauniin
vaaleanpunaista.
4–6 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Maustumisaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
400 g punaisia luumuja
100–125 g akaasiahunajaa
1 kanelitanko
3 dl kuohukermaa
3 rkl Cointreau-likööriä
2 rkl tomusokeria
100 g mascarponejuustoa
2 klementiinin raastettu kuori
1 annos inkiväärillä maustettuja pikkuleipiä (s. 23) tarjoiluun
Kiinanruusuliemi:
5 g kuivattuja kiinanruusun kukkia
2,5 dl vettä
100 g sokeria

Valmista ensin kiinanruusuliemi. Laita kiinanruusun kukat ja vesi kattilaan.
Kuumenna kiehuvaksi, nosta liedeltä ja anna maustua peitettynä 15 minuuttia.
Siivilöi ja mittaa kattilaan 2 dl kiinanruusulientä. Lisää sokeri liemen joukkoon.
Kuumenna kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut.
Keitä liemi siirapiksi ja anna jäähtyä.
Poista luumuista kivet ja leikkaa ne 2,5 cm:n paloiksi. Laita luumut, hunaja
ja kaneli kattilaan. Kypsennä 20 minuuttia, kunnes luumuista tulee pehmeää
massaa. Anna jäähtyä.
Vatkaa sillä välin kuohukerma, Cointreau ja tomusokeri yleiskoneen kulhossa
käyttämällä lankavispilää teholla 6, kunnes vaahdon pintaan muodostuu
huippuja. Sekoita joukkoon nopeasti mascarpone ja klementiinin kuori.
Kääntele luumuseos varovasti joukkoon. Lusikoi seos laseihin tai kulhoihin ja
valuta päälle kiinanruusulientä. Tarjoa inkiväärillä maustettujen pikkuleipien
kanssa.
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Lumimunat kahvin, vaahterasiirapin
ja pekaaninugaan kera
4 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia

Lumimunat tunnetaan myös ranskankielisillä nimillään ‘œufs à la neige’ ja
‘îles flottantes’ (eli kelluvat saaret). Kaikki nimet viittaavat näiden keittämällä
valmistettavien marenkien uskomattomaan keveyteen.

4 kananmunaa
hyppysellinen suolaa
250 g sokeria
5 dl maitoa
1 munankeltuainen
1 rkl espressokahvipapuja
2 rkl vaahterasiirappia
0,5 dl kylmää vettä
75 g pekaanipähkinöitä

Erottele kananmunien keltuaiset ja valkuaiset. Vaahdota valkuaiset
käyttämällä lankavispilää teholla 6. Laita keltuaiset sivuun. Lisää suola
ja jatka vatkaamista teholla 8, kunnes vaahtoon alkaa muodostua
huippuja. Lisää vähitellen 50 g sokeria ruokalusikallinen kerrallaan.
Vatkaa hyvin jokaisen lisäyksen jälkeen
Kaada maito matalaan kattilaan ja kuumenna poreilevaksi. Muotoile
marenkiseoksesta soikeita pyöryköitä tai tee siitä epäsäännöllisiä
nokareita. Laita marenkipalloja varovasti maitoon ja kypsennä niitä
erissä 2-3 minuuttia tai kunnes ne ovat kiinteitä ja kaksinkertaistuneet
kooltaan. Nosta kypsennetyt marengit reikäkauhalla ja anna niiden valua
talouspaperin päällä. Koosta riippuen marenkeja tulee 8–12.
Siivilöi maito toiseen kattilaan ja kuumenna se jälleen kiehuvaksi.
Laita kaikki kananmunankeltuaiset ja yksi ylimääräinen keltuainen
yleiskoneen kulhoon. Lisää 75 g sokeria ja hienonnetut kahvipavut ja
vatkaa paksuksi vaaleaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää teholla 6.
Kaada maito hitaasti munavaahtoon ja vatkaa tasaiseksi teholla 2. Kaada
seos takaisin kattilaan ja kuumenna sitä miedolla lämmöllä jatkuvasti
sekoittaen, kunnes kiisseli sakenee ja pysyy puulusikan selkäpuolella.
Sekoita joukkoon vaahterasiirappi ja anna jäähtyä.
Tee pekaaninugaa. Laita 125 g sokeria paksupohjaiseen kattilaan
ja kuumenna varovasti, kunnes sokeri on sulanut. Nosta lämpöä ja
kiehauta niin, että sokerista tulee kullanruskeaa karamellia. Liikuttele
pannua silloin tällöin, jotta sokeri saa väriä tasaisesti. Lisää vesi
varovasti joukkoon. Pysy etäällä, sillä sokeri räiskyy. Sekoita miedolla
lämmöllä, kunnes nugaaseos on tasaista ja hieman valuvaa. Rouhi
pekaanipähkinät ja sekoita ne joukkoon.
Lusikoi kahvikiisseliä syviin lautasiin ja laita jokaiseen annokseen kaksi
tai kolme marenkia. Valuta päälle pekaaninugaa ja tarjoa.
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Vadelma-appelsiini-kardemummatiramisu
Kuuluisan italialaisen jälkiruoan tärkein valmistusaine on mascarpone, italialainen
tuorejuusto. Aidossa tiramisussa mausteena käytetään kahvia ja alkoholia. Voit kuitenkin
kokeilla erilaisia versioita, kuten minä olen tehnyt tässä ohjeessa.
8 annosta
Valmistusaika: 25 minuuttia
Jäähdytysaika: 4–6 tuntia
8 kananmunaa
75 g tomusokeria
500 g mascarponejuustoa
1 appelsiinin raastettu kuori
2 tl jauhettua kardemummaa
3 rkl appelsiininkukkavettä
hyppysellinen suolaa
5 dl kuumaa espressokahvia
1 dl Crème de cacao -likööriä (kaakaolikööri)
30–36 savoiardikeksiä (ladyfingers)
375 g vadelmia
4 rkl kaakaohippuja (hienonnettuja kaakaopapuja)

Erottele munankeltuaiset valkuaisista. Vatkaa munankeltuaiset ja tomusokeri
paksuksi vaaleaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää
teholla 8. Vähennä tehoa ja vatkaa joukkoon mascarponejuusto teholla 4.
Lisää appelsiininkuori, kardemumma ja appelsiininkukkavesi. Vatkaa nopeasti
sekaisin ja lusikoi suureen kulhoon.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho ja lankavispilä huolellisesti. Vatkaa valkuaiset
ja suola kovaksi vaahdoksi ensin teholla 8. Taittele valkuaisvaahto varovasti
mascarponeseokseen.
Sekoita espressokahvi ja kaakaolikööri. Kasta puolet savoiardikekseistä kahviin
ja vuoraa niillä suuri vuoka. Peitä keksit puolella mascarponevaahdosta ja
vadelmista.
Kasta loput keksit kahviin ja tee vadelmien päälle uusi kerros. Lisää loput
mascarponevaahdosta ja vadelmista. Ripottele päälle suklaahiput ja anna
vetäytyä kylmässä 4–6 tuntia ennen tarjoilua.
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Hasselpähkinä-tonkapapusabaione
Tonkapavuissa on hienostunut mausteinen maku, joka muistuttaa mantelia, anista ja
vaniljaa sekä tupakan paahteista ja makeaa aromia. Tonkapapujen maku sopii hienosti
hasselpähkinän maanläheiseen aromiin
4–6 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
6 erittäin tuoretta kananmunankeltuaista
50 g tomusokeria
1 tl jauhettua tonkapapua
6 rkl Frangelicoa (hasselpähkinälikööriä)
2 rkl paahdettuja ja jauhettuja hasselpähkinöitä

Vatkaa munankeltuaiset, tomusokeri, tonkapapujauhe ja pähkinälikööri
vaaleaksi ja kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä
lankavispilää teholla 8 viiden minuutin ajan. Lisää tehoa ja vatkaa 5–7 minuuttia
teholla 10, kunnes vaahto on kooltaan kolminkertainen ja sitä voi juuri ja juuri
kaataa. Lusikoi vaahto heti kuuteen lasiin. Ripottele päälle hasselpähkinärouhe
ja tarjoa heti.
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Kuivatulla kirsikalla, pistaasilla ja
sichuaninpippurilla maustetut biscotit
Näiden kovien italialaisten pikkuleipien italiankielinen nimi tulee niiden
valmistusmenetelmästä. ”Bis-cotti” tarkoittaa kaksi kertaa paistettua. Perinteisesti
biscotit kastetaan väkevään toscanalaiseen Vin Santo -viiniin, mutta pikkuleivät maistuvat
erinomaisilta myös cappuccinon tai kaakaon kanssa nautittuina.
Noin 60 pikkuleipää
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 45 minuuttia
300 g vehnäjauhoja
1 ½ tl leivinjauhetta
150 g sokeria
1 tl jauhettua sichuaninpippuria
3 kananmunaa
75 g kuivattuja kirsikoita
75 g kuorittuja pistaasipähkinöitä

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Lisää vehnäjauhot, leivinjauhe, sokeri,
appelsiininkuori ja sichuaninpippurijauhe yleiskoneen kulhoon. Sekoita
käyttämällä litteää sekoitinta 15 sekuntia teholla 2.
Vaihda laitteeseen taikinakoukku ja vaivaa munat taikinan joukkoon teholla
4, kunnes saat tasaisen taikinan. Lisää kirsikat ja pistaasipähkinät ja jatka
vaivaamista teholla 2, kunnes taikina irtoaa kulhon reunoista. Jaa taikina
kahteen osaan.
Muotoile taikinasta kevyesti jauhotetulla alustalla 4–5 cm paksuja tankoja.
Aseta tangot voidellun leivinpaperin päälle ja paista 20–25 minuuttia, kunnes
reunat ovat kullanruskeat. Ota tangot pois uunista ja anna jäähtyä 10 minuuttia.
Leikkaa tangoista 1 cm levyisiä paloja ja aseta ne takaisin leivinpaperille. Paista
10 minuuttia ja anna jäähtyä ritilällä.
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Trooppiset jasmiinilla maustetut
hedelmäpavlovat
8 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti
4 munanvalkuaista
hyppysellinen suolaa
220 g sokeria
2 rkl jasmiiniteelehtiä
2 tl maissijauhoja
1 tl valkoviinietikkaa
1 mango
1 papaija
1 karambola (tähtihedelmä)
2 kiiviä
4 kypsää viikunaa
2 annosta Gin and tonic -syllabubia (sivu
28), johon on lisätty sitruunan ja ginin
sijasta 1 vaniljatanko ja 2 rkl Midorimelonilikööriä
1 granaattiomena
4 rkl jasmiinisiirappia

Kuuluisa ranskalaiskokki Escoffier nimesi tämä jälkiruoan balettitanssija Anna
Pavlovan mukaan, jonka tutu toi kokin mieleen marengin. Marengin rapean
ulkokuoren ja tahmean sisuksen salaisuus on maissijauhojen ja viinietikan
lisääminen. Mausteena käytetään Midori-melonilikööriä.

Lämmitä uuni 170 asteeseen. Vatkaa munanvalkuaisia ja suolaa
käyttämällä lankavispilää teholla 4. Kun seos alkaa vaahtoutua, lisää
tehoa ja vatkaa teholla 8, kunnes vaahdon pintaan muodostuu huippuja.
Jauha sokeri ja jasmiiniteelehdet kahvimyllyssä melko hienoksi
jauheeksi. Lisää jauhe valkuaisvaahdon joukkoon ruokalusikallinen
kerrallaan. Odota, kunnes edellinen teelusikallinen sokeriseosta on
sekoittunut marenkiin täysin ennen seuraavan teelusikallisen lisäämistä.
Kun marenki alkaa näyttää kiiltävältä, lisää tehoa ja jatka sokeriseoksen
lisäämistä vatkaten teholla 10. Kun olet lisännyt kaiken sokerin,
marengin tulee olla kovaa ja kiiltävää.
Irrota lankavispilä yleiskoneesta ja siivilöi maissijauho marengin
joukkoon. Lisää sitten taikinaan valkoviinietikka. Kääntele maissijauho
ja etikka marengin joukkoon suurella metallilusikalla. Levitä seos
kahdelle silikoniselle leivonta-alustalle kahdeksaksi kiekoksi, joiden
halkaisija on 10 cm. Tee kuhunkin marenkiin kuoppa, johon lisäät
täytettä myöhemmin. Laita marengit uuniin ja pienennä lämpötila heti
130 asteeseen. Paista marenkeja uunissa tunnin ajan. Marengit ovat
valmiita, kun ne tuntuvat kuivilta ja irtoavat helposti silikonialustalta.
Sammuta uuni, mutta jätä marengit uuniin. Jätä uunin ovi raolleen. Ota
marengit uunista, kun ne ovat täysin jäähtyneet. Siten marengit eivät
halkeile.
Kuori hedelmät tarvittaessa ja leikkaa ne lohkoiksi tai viipaleiksi. Lusikoi
syllabub täytettä varten tehtyyn kuoppaan ja laita päälle hedelmäpaloja.
Halkaise granaattiomenat ja ripottele siemeniä hedelmäpalojen päälle.
Valuta päälle jasmiinisiirappia ja tarjoa heti.
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Vihreällä teellä maustettu
valkosuklaabavarois
seljanmarjagranitan kera
4–6 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
Pakastusaika: 4 tuntia

Bavarois on kermainen hyytelö, eräänlainen panna cottan ja jälkiruokavaahdon
välimuoto. On tärkeää antaa vaniljakastikkeen jäähtyä täysin kylmäksi ennen
kermavaahdon lisäämistä. Älä kuitenkaan anna vaniljakastikkeen jähmettyä
liikaa, muuten lopputuloksesta tulee kokkareista.

1 dl maitoa
3 dl kuohukermaa
1 rkl matchaa (japanilaista vihreää
teejauhetta)
50 g sokeria
3 suurta munankeltuaista
100 g valkosuklaata
2 liivatelehteä

Laita maito, 1 dl kermaa, matcha-teejauhe ja ½ ruokalusikallista
sokeria kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi sekoittaen, kunnes matcha
ja sokeri ovat liuenneet. Vatkaa munankeltuaiset ja jäljellä oleva sokeri
kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä
lankavispilää teholla 4. Kaada kuuma maitoseos munavaahdon joukkoon
ja vatkaa hyvin teholla 2.

Seljanmarjagranita:
150 g sokeria
4 dl vettä
1,25 dl seljanmarjajuomaa
½ sitruunan mehu

Kaada seos kattilaan ja sekoita miedolla lämmöllä, kunnes vaniljakastike
sakeutuu niin, että se pysyy lusikan selkäpuolella. Raasta valkosuklaa ja
liota liivatelehteä kylmässä vedessä. Kun vaniljakastike on sakeutunut,
nosta kattila liedeltä ja kaada kastike suklaan päälle. Sekoita
tasaiseksi. Purista sitten vesi liivatelehdestä ja sekoita valkosuklaavaniljakastikkeen joukkoon. Siivilöi seos kulhoon ja peitä sen pinta
muovikelmulla. Näin seoksen pinnalle ei muodostu kalvoa jäähtymisen
aikana. Anna seoksen olla jääkaapissa, kunnes se on täysin jäähtynyt ja
alkaa jähmettyä.
Tee seljanmarjagranita. Laita sokeri ja 1,5 dl vettä kattilaan. Kuumenna
kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut.
Nosta kattila liedeltä ja kaada 2,5 dl lientä mittakulhoon. Lisää joukkoon
seljanmarjajuoma, sitruunanmehu ja 2,5 dl vettä. Sekoita hyvin ja kaada
matalaan pakastuksen kestävään astiaan. Laita seos pakastimeen 2
tunniksi. Granita on valmista, kun se on kiinteää reunoilta.
Vatkaa sillä välin jäljellä olevat 2 dl kuohukermaa yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6. Vatkaa, kunnes vaahdon
pintaan muodostuu huippuja. Kääntele vaahto varovasti valkosuklaavaniljakastikkeen joukkoon. Annostele seos kuppeihin tai laseihin ja
anna hyytyä jääkaapissa. Voit myös antaa seoksen hyytyä yhdessä
suuressa kulhossa ja lusikoida siitä annokset ennen tarjoilua.
Kun granita on kiinteää reunoilta, riko jäätyneet kohdat haarukalla ja
sekoita jääkiteet muun seoksen joukkoon. Laita granita pakastimeen
vielä 30 minuutiksi ja sekoita jälleen haarukalla. Toista jäädytys- ja
sekoitusvaiheita, kunnes granita on kuohkeaa. Tarjoa bavaroisin kanssa.
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Pienet minttu-suklaavanukkaat
Näiden pienten suklaavanukkaiden valmistaminen on helppoa ja nopeaa. Kokeile eri
makuja - siihen on rajattomat mahdollisuudet.
4 annosta
Valmistusaika: 5 minuuttia
Maustumisaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 2 tuntia
3 dl kevytkermaa
½ nippua tuoretta minttua
200 g tummaa suklaata (70 %)
2 suurta munankeltuaista
3 rkl Crème de menthe -likööriä (minttulikööri)
25 g voita
sokeroituja mintunlehtiä koristeluun
8 keksiä valintasi mukaan tarjoiluun (valinnainen)

Laita kerma ja minttu pieneen kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Nosta kattila
sitten heti liedeltä, peitä ja anna kerman maustua 20 minuuttia. Siivilöi kerma
takaisin kattilaan ja heitä minttu pois.
Raasta suklaa yleiskoneen kulhoon käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
karkeaa raastinrumpua teholla 4. Kuumenna maustunut kerma kiehuvaksi ja
kaada se suklaan päälle. Sekoita tasaiseksi ja lisää munankeltuaiset ja Crème
de menthe -likööri seoksen joukkoon sekoittaen lankavispilällä. Anna seoksen
jäähtyä hieman ja sekoita voi joukkoon. Kaada seos pieniin astioihin tai laseihin
ja anna jäähtyä. Koristele vanukkaat sokeroiduilla mintunlehdillä ja tarjoa
huoneenlämpöisinä keksien kanssa.
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Lapsang Souchong -teellä ja mallasviskillä
maustettu suklaavaahto
Suklaavaahdosta on olemassa useita variaatioita. Joihinkin käytetään voita, kermaa
ja alkoholia tai vain jotain näistä. Tässä ohjeessa tumman suklaan makua täydentävät
Lapsang Souchong -tee ja mallasviski, joten tämä on mainio vaihtoehto aikuiseen
makuun.
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
150 g tummaa suklaata (70 %)
50 g voita
50 g sokeria
½ rkl Lapsang Souchong -teelehtiä
3 suurta kananmunaa
2 rkl mallasviskiä
hyppysellinen suolaa
tarjoiluun kaakaohippuja (karkeasti jauhettuja kaakaopapuja)

Raasta suklaa lämmönkestävään kulhoon käyttämällä vihannesleikkuriraastimen karkeaa raastinrumpua teholla 4. Lisää joukkoon voi ja sulata
hiljalleen kiehuvan vesikattilan päällä. Sekoita tasaiseksi ja aseta sivuun.
Jauha sokeri ja tee kahvimyllyssä hienoksi jauheeksi. Erottele munankeltuaiset
valkuaisista. Vatkaa munankeltuaiset, tee-sokeriseos ja viski kuohkeaksi
vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6. Kääntele
sulatettu suklaa seoksen joukkoon.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho ja lankavispilä huolellisesti. Vatkaa sitten
munanvalkuaiset ja suola kovaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää teholla
8. Kääntele munanvalkuaisvaahto varovasti suklaaseoksen joukkoon. Lusikoi
kulhoihin ja lautasille ja jäähdytä yön yli. Voit myös jäähdyttää seoksen isossa
kulhossa ja muotoilla siitä tarjotessa soikioita. Ripottele suklaahiput annosten
päälle hetkeä ennen tarjoamista.
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Schwarzwaldin fondantit
8 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 15 minuuttia

”Schwarzwälder Kirschtorte” on tunnettu saksalainen kakku, jossa yhdistyvät
tumman suklaan, mehukkaiden kirsikoiden ja Kirschin aromit. Tässä on minun
versioni kyseisestä perinteisestä jälkiruoasta.

250 g tummaa suklaata (70 %)
250 g voita
2 rkl Kirschiä
225 g sokeria
2 tonkapapua
5 kananmunaa
5 munankeltuaista
50 g vehnäjauhoja

Tee ensin kirsikkakompotti. Valuta säilykekirsikat ja säilytä liemi. Laita
puolet kirsikoista kulhoon. Kaada kirsikoiden päälle 4 ruokalusikallista
Kirschiä ja anna marinoitua 20 minuuttia. Valuta sitten kirsikat ja laita
sivuun. Lisää marinointiin käytetty Kirsch kirsikoiden säilykeliemeen.
Kuumenna neste kiehuvaksi ja keitä, kunnes se sakenee paksuksi
siirapiksi. Sekoita neste loppujen kirsikoiden joukkoon ja laita sivuun.

Kirsikkakompotti:
800 g säilykekirsikoita
4 rkl Kirschiä
Mascarponekreemi:
1 vaniljatanko
250 g mascarponejuustoa
0,5 dl maitoa
200 g smetanaa
2 rkl Kirschiä
50 g tomusokeria

Tee mascarponekreemi. Halkaise vaniljatanko ja kaavi siitä siemenet.
Sekoita ne mascarponejuuston ja maidon joukkoon. Sekoita smetana,
Kirsch ja tomusokeri käyttämällä lankavispilää teholla 6. Kääntele vaahto
maito-mascarponejuustoseoksen joukkoon ja laita seos jääkaappiin.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Sulata suklaa ja voi Kirschissä. Jauha sokeri
ja tonkapavut hienoksi jauheeksi kahvimyllyssä. Vatkaa kananmunat,
munankeltuaiset ja tonkapapu-sokeriseos kuohkeaksi vaaleaksi
vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 8.
Kääntele sulatettu suklaa seoksen joukkoon. Siivilöi vehnäjauhot taikinan
joukkoon ja sekoita nopeasti.
Jaa puolet taikinasta kahdeksaan 2 dl:n vetoiseen, huolellisesti
voideltuun ja jauhotettuun vuokaan. Aseta 3 Kirschissä marinoitua
kirsikkaa taikinan päälle ja peitä lopulla taikinalla. Paista 10–12
minuuttia, kunnes leivonnaiset tuntuvat päältä kuivilta, mutta niiden
sisus on vielä pehmeää. Anna levätä minuutin ajan ennen kuin kumoat
fondantit. Tarjoa kirsikkakompotin ja mascarponekreemin kanssa.
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Sichuaninpippurilla maustetut
suklaa-aprikoosipiiraat
8 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 30 minuuttia
100 g pehmeää voita
100 g tomusokeria
2 suurta munankeltuaista
225 g vehnäjauhoja
25 g kaakaojauhetta
hyppysellinen suolaa
crème fraîchea tarjoiluun
pinnalle kaakaojauhetta
Suklaatäyte:
300 g kuivattuja aprikooseja
0,75 dl vettä
3 rkl sitruunamehua
200 g laadukasta maitosuklaata
100 g tummaa suklaata (85 %)
200 g voita
2 kananmunaa
2 munankeltuaista
50 g sokeria
1 ½ tl vastajauhettua sichuaninpippuria
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Suklaa sopii hyvin hedelmä- ja marjapiiraisiin esimerkiksi aprikoosien, vadelmien
ja mansikan seuraksi. Piiraiden täytteenä voi käyttää myös päärynää, banaania
tai mangoa.

Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 2. Vatkaa munankeltuaiset
vähitellen joukkoon. Vatkaa tasaiseksi. Lisää joukkoon kaakaojauhe ja
suola sekoittaen teholla 4, kunnes taikina irtoaa kulhon reunoista. Kääri
taikina muovikelmuun ja laita se jääkaappiin 30 minuutiksi. Kauli taikina
kevyesti jauhotetulla pöydällä ja vuoraa sillä kahdeksan piirasvuokaa,
joiden halkaisija on 8 cm. Pistele piiraspohjia haarukalla ja laita
jääkaappiin 30 minuutiksi.
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Vuoraa piirasvuoat leivinpaperilla ja täytä
kuivatuilla herneillä. Paista uunissa 20 minuuttia. Poista herneet ja irrota
leivinpaperi vuoista ja anna jäähtyä.
Valmista sillä välin aprikoosisose. Hienonna aprikoosit ja lisää
vesi niiden joukkoon. Hauduta 5 minuuttia. Soseuta aprikoosiseos
tehosekoittimessa soseutusteholla
sitruunamehun kanssa
tasaiseksi. Levitä aprikoosisose jäähtyneisiin piiraspohjiin.
Sulata suklaa ja voi. Vatkaa kananmunat, munankeltuaiset, sokeri
ja sichuaninpippuri kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
lankavispilällä teholla 8. Kääntele sulatettu voi-suklaaseos varovasti
vaahdon joukkoon ja lusikoi seos piirasvuokiin. Paista piiraita 8
minuuttia 180 asteessa. Täyte ei tällöin ole vielä täysin jähmettynyt,
mutta se hyytyy torttujen jäähtyessä. Tarjoa piiraat lämpiminä tai
haaleina crème fraîchen kanssa. Ripottele pinnalle kaakaojauhetta juuri
ennen tarjoamista.

Suklaan ja laventelin makuiset
Pithivier-piiraat
6 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
50 g marsipaania
75 g tomusokeria
2 rkl kuivattuja laventelinkukkia
50 g pehmeää voita
2 munankeltuaista
2 rkl kaakaojauhetta
50 g mantelijauhetta
2 rkl Crème de cacao -likööriä
(kaakaolikööri)
1 annos vaniljakreemiä (sivu 26), johon
on lisätty 50 g tummaa suklaarouhetta
(70 %)
1 annos lehtevää taikinaa (sivu 24)
1 kananmuna
1 rkl tomusokeria
tarjoiluun 1 annos vaniljakastiketta
(sivu 25), johon on lisätty kuivattuja
laventelinkukkia

Tarjoa nämä ranskalaiset mantelipiiraat lämpiminä pistaasijäätelön tai
huoneenlämpöisinä laventelikastikkeen kanssa.

Raasta marsipaani yleiskoneen kulhoon käyttämällä vihannesleikkuriraastimen keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Jauha tomusokeri
ja laventelinkukat kahvimyllyssä. Laita sokeriseos kulhoon voin
kanssa. Vatkaa seos kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi käyttämällä
litteää sekoitinta teholla 2. Vatkaa munankeltuaiset taikinan joukkoon
yksitellen. Sekoita sitten joukkoon kaakaojauhe, mantelijauhe ja
Crème de cacao -likööri. Vatkaa lopuksi joukkoon 1 dl vaniljakreemiä
ruokalusikallinen kerrallaan (säästä loput vaniljakreemistä toiseen
tarkoitukseen). Peitä ja anna jäähtyä jääkaapissa.
Kauli taikina levyksi kevyesti jauhotetulla pöydällä. Leikkaa levystä
kaksitoista kiekkoa, joiden halkaisija on 10 cm. Laita kuusi kiekkoa
leivinpaperilla päällystetyn uunipellin päälle. Levitä kuudesosa
täytteestä kullekin taikinakiekolle ja jätä reunoille 2 cm tyhjää tilaa.
Voitele kiekkojen reunat vedellä ja aseta loput kiekot niiden päälle.
Painele reunat kiinni ja koristele haarukalla. Laita piiraat jääkaappiin
30 minuutiksi.
Lämmitä uuni 220 asteeseen. Sekoita muna ja 1 ruokalusikallinen vettä
ja voitele piiraat seoksella. Tee piiraiden pintaan kärrynpyöräkuvio
vetämällä veitsellä hieman kaartuvia viivoja piiraan keskeltä reunoille.
Tee piiraan keskellä pieni reikä, jotta höyry pääsee ulos. Paista piiraita
20 minuuttia tai kunnes ne ovat hyvin kohonneita ja kullanruskeita.
Sirottele pinnalle tomusokeria ja paista vielä 5 minuuttia. Ota piiraat
uunista ja anna niiden jäähtyä 10 minuuttia ja tarjoa laventelikastikkeen
kanssa.
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Vaniljainen sitruunatorttu
Tässä klassisessa ranskalaisessa sitruunatortussa sitruuna ja vanilja voidaan korvata
veriappelsiinilla ja timjamilla tai vihreällä teellä ja limetillä. Murotaikinaa on hankalampi
käsitellä kuin piirakkataikinaa. Jos taikina repeilee, kun siirrät sen vuokaan, paikkaa kolot
ylimääräisellä taikinalla.
8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 10 minuuttia
1 annos murotaikinaa (sivu 23), johon on lisätty 2 rkl kuivattuja laventelinkukkia
2–3 sitruunaa
1 vaniljatanko
4 kananmunaa
1 munankeltuainen
200 g sokeria
2 dl kuohukermaa
pinnalle tomusokeria (valinnainen)
tarjoiluun crème fraîchea (tai mascarponejuustoa)

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Kauli taikina kevyesti jauhotetulla pöydällä
levyksi ja vuoraa sillä voideltu irtopohjavuoka, jonka halkaisija on 23 cm. Pistele
taikinaan haarukalla reikiä. Vuoraa taikina leivinpaperilla ja laita päälle painoksi
esimerkiksi kuivattuja herneitä. Paista uunissa 12 minuuttia. Poista sitten
herneet ja leivinpaperi vuoasta ja paista piirakkapohjaa vielä 15 minuuttia.
Raasta sillä välin sitruunoiden kuoret ja laita ne sivuun. Halkaise sitruunat
ja purista niistä mehu yleiskoneen sitruspuristimen teholla 6. Halkaise
vaniljatanko ja kaavi siitä siemenet. Vatkaa kananmunat, munankeltuainen,
sitruunan kuori ja vaniljatangon siemenet vaaleaksi paksuksi vaahdoksi
yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6. Sekoita joukkoon
sitruunamehu teholla 2. Kääntele kerma joukkoon. Kaada taikina kuuman
taikinapohjan päälle ja pienennä uunin lämpötila 130 asteeseen. Paista
torttua vielä 40 minuuttia, tai kunnes täyte juuri tuntuu kiinteältä. Anna
jäähtyä ja sirottele halutessasi tomusokeria päälle. Tarjoa crème fraîchen tai
mascarponejuuston kanssa.
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Hasselpähkinäpiiraat
punaviinipäärynöiden kera
6–8 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 5 minuuttia

Frangipaani on voista, sokerista ja jauhetuista pähkinöistä (yleensä manteleista)
tehtävä seos, jota voidaan käyttää erilaisissa hedelmäpiirakoissa. Kun haudutat
päärynöitä punaviinissä, niiden pinta tulee syvän punaiseksi, mutta sisältä ne
ovat kuitenkin pehmeitä ja valkeita.

1 annos makeaa piirakkataikinaa (sivu 22)
125 g pehmeää voita
125 g sokeria
2 vatkattua munaa
25 g vehnäjauhoja
125 g jauhettua hasselpähkinää
tarjoiluun 1 annos valkosuklaajäätelöä
(sivu...)

Tee ensin punaviinipäärynät. Laita kaikki ainekset päärynöitä lukuun
ottamatta suureen kattilaan ja kuumenna miedolla lämmöllä kiehuvaksi.
Sekoita, kunnes sokeri sulaa. Laske lämpötilaa ja anna nesteen kiehua
hiljalleen 10 minuuttia. Kuori päärynät ja poista siemenkodat, mutta älä
irrota kantoja. Halkaise päärynät pituussuunnassa ja upota ne liemeen.
Peitä kattila leivinpaperilla ja anna päärynöiden hautua 20–30, kunnes
ne pehmenevät. Nosta päärynät liemestä ja anna jäähtyä. Keitä liemi
kokoon siirapiksi, siivilöi ja jäähdytä.

Punaviinipäärynät:
½ pulloa Beaujolais-viiniä
1,25 dl punaista portviiniä
2,5 dl vastapuristettua appelsiinimehua
2 appelsiinin kuori
1 sitruunan kuori
1 laakerinlehti
2 tl korianterinsiemeniä
1 rosmariinin oksa
1 kanelitanko
1 tonkapapu
250 g sokeria
3–4 kypsää mutta kiinteää päärynää
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Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele ja reunusta paperilla 6–8
halkaisijaltaan 10 cm:n vuokaa. Kauli taikina, vuoraa sillä vuoat ja
laita ne jääkaappiin 30 minuutiksi. Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi
vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä litteää sekoitinta teholla
4. Vatkaa munankeltuaiset vähitellen joukkoon teholla 6, kunnes
seos on tasaista. Kääntele vehnäjauhot vaahdon joukkoon ja sekoita
teholla 2, kääntele seokseen sitten hasselpähkinät. Lusikoi frangipaani
piirasvuokiin.
Viipaloi päärynät sivuttain ohuiksi viipaleiksi niin, että voit asetella
ne viuhkan muotoon. Paina päärynänpuolikas jokaiseen piiraaseen
ja paista 30–35 minuuttia, kunnes frangipaani on jähmettynyt. Anna
piiraiden jäähtyä ritilällä ja tarjoa haaleina tai huoneenlämpöisinä
jäätelön ja viinisiirappitilkan kanssa. Voit jättää valkosuklaapohjan
kirnuamatta jäätelöksi ja tarjota sen kastikkeena piiraiden kanssa.

Timjami-omenapiirakka
cheddartaikinakuoressa
8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Jäähdytysaika: 50 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia

Omenapiirakka on hedelmäpiirakoista ehkä kaikkein suosituin, ja siitä on
olemassa lukemattomia versioita. Tässä ohjeessa omenapiirakkaan lisätään
cheddarjuustoa, joka antaa piirakalle hivenen suolaisen maun. Se on yllättävä
raaka-aine, mutta ja sopii erinomaisesti omenan ja timjamin kanssa.

350 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
1 rkl tomusokeria
60 g voita
60 g hyvin kylmää laardia
60 g pitkään kypsytettyä cheddarjuustoa
2 vatkattua kananmunaa
2–3 rkl maitoa
tarjoiluun 1 annos vaniljakastiketta (sivu
25), jossa on käytetty vaniljatangon
sijasta ½ tl vastajauhettua
muskottipähkinää

Siivilöi jauhot, suola ja tomusokeri yleiskoneen kulhoon. Kuutioi voi ja
laardi ja raasta cheddarjuusto käyttämällä vihannesleikkuri-raastimen
keskikarkeaa raastinrumpua teholla 4. Sekoita voi, laardi, cheddarjuusto
ja 1 kananmuna vehnäjauhojen joukkoon käyttämällä litteää sekoitinta
teholla 2. Lisää maito ja jatka sekoittamista, kunnes taikina on kiinteää
ja irtoaa kulhon reunoilta. Vaivaa taikinaa nopeasti kevyesti jauhotetulla
alustalla, kääri muovikelmuun ja laita jääkaappiin 30 minuutiksi.

Omenatäyte:
750 g omenoita, esimerkiksi Cox’s Orange
Pippin, Gala tai Pink Lady
1,25 kg talousomenoita, esimerkiksi
Bramley
50 g voita
100 g sokeria
2 appelsiinin raastettu kuori
2 sitruunan raastettu kuori
2 rkl hienonnettua timjamia
1 reilu rkl mannasuurimoita

Kuori omenat ja poista niistä siemenkodat. Viipaloi käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Sulata voi
suuressa kattilassa ja kypsennä omenoita sokerin kanssa 5 minuuttia,
kunnes ne alkavat pehmetä. Nosta kattila liedeltä, siivilöi omenat ja
ota liemi talteen. Sekoita appelsiinin ja sitruunan kuori sekä timjami
omenoiden joukkoon.
Jaa taikina kahteen osaan, joista toinen on kooltaan kaksinkertainen
toiseen verrattuna. Kauli suurempi osa kevyesti jauhotetulla alustalla ja
vuoraa sillä syvä irtopohjavuoka, jonka halkaisija on 18–20 cm. Pistele
pohjaa haarukalla ja anna levätä jääkaapissa 20 minuuttia.
Lämmitä uuni 200 asteeseen. Vuoraa irtopohjavuoka leivinpaperilla ja
täytä kuivatuilla herneillä. Paista piirakkapohjaa uunissa 25 minuuttia.
Poista herneet ja leivinpaperi vuoasta ja paista piirakkapohjaa vielä
5–10 minuuttia.
Nosta uunin lämpötila 220 asteeseen. Ripottele mannasuurimot
piirakkapohjan päälle ja lado omenat suurimoiden päälle. Kauli
jäljellä oleva taikina pyöreäksi kanneksi, jonka halkaisija on hieman
piirakkapohjaa suurempi. Aseta kansi omenoiden päälle, siisti reunat
ja painele reunat kevyesti yhteen. Voitele taikina jäljellä olevalla
kananmunalla ja leikkaa pieni reikä piirakan keskelle, jotta höyry pääsee
ulos paistamisen aikana. Paista omenapiirakkaa 25–30 minuuttia,
kunnes se on kullanruskea. Anna piirakan jäähtyä 20 minuuttia ennen
tarjoilua. Tarjoile piirakka omenoiden siivilöidyn keitinliemen ja
muskottipähkinällä maustetun vaniljakastikkeen kanssa.
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Omena-karhunvatukka-mantelistruudeli
Tämän saksalaisen leivonnaisen täytteenä käytetään yleensä omenaa, mutta olen
lisännyt tähän ohjeeseen myös karhunvatukoita. Voit käyttää myös mustikoita tai jopa
korvata omenat kirsikoilla, päärynöillä tai banaaneilla. Mukavan säväyksen struudeliin
tuo suklaa, joka sulaa hedelmien joukkoon paistamisen aikana.
8–10 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 40 minuuttia
125 g tuoreita vaaleita leivänmuruja
100 g voita
750 g Cox’s Orange Pippin -omenoita
150 g karhunvatukoita
125 g vaaleaa fariinisokeria
50 g paahdettuja mantelilastuja
1 tl kanelia
1 annos struudelitaikinaa (sivu 25)
100 g voisulaa
voiteluun juoksevaa hunajaa
Amaretto-kermavaahto:
5 dl kuohukermaa
6 rkl Amaretto-likööriä
6 rkl hunajaa

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Paista leivänmurut voissa kullanruskeiksi
ja rapeiksi. Kuori omenat ja viipaloi ne yleiskoneen kulhoon käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen viipalointirumpua teholla 4. Lisää omenoiden
joukkoon leivänmurut, karhunvatukat, fariinisokeri, mantelilastut ja
kaneli. Sekoita käsin, kunnes jokaiseen omenaviipaleeseen on tarttunut
leivänmuruseosta.
Jauhota kevyesti puhdas pöytäliina tai leivinpaperi. Kauli taikina ja venytä sitä
varovasti käsilläsi, kunnes siitä syntyy halkaisijaltaan 60 cm:n kokoinen levy.
Siisti taikinalevyn reunat terävällä veitsellä tai saksilla.
Voitele taikina voisulalla. Jätä voisulaa myös struudelin pinnan voiteluun. Levitä
täyte tasaisesti taikinan päälle ja rullaa taikinalevy pitkäksi kääröksi pöytäliinaa
tai leivinpaperia apuna käyttäen. Siirrä struudeli voidellun leivinpaperin päälle
ja voitele se jäljellä olevalla voisulalla. Paista struudelia 40 minuuttia, kunnes se
on kullanruskea ja kypsä. Vatkaa sillä välin kuohukerma yleiskoneen kulhossa
käyttämällä lankavispilää teholla 6, kunnes vaahdon pintaan muodostuu
huippuja. Lisää kermavaahdon joukkoon hunaja ja Amaretto laitteen ollessa
käynnissä. Voitele struudelin pinta hunajalla ennen tarjoilua ja tarjoa Amarettokermavaahdon kanssa.

200

Jälkiruoat

Espelette-chilillä maustettu ananastatin
Tarte Tatin valmistetaan tavallisesti voitaikinasta. Mielestäni säännöt on kuitenkin
tehty rikottaviksi, joten omassa versiossani käytetään makeaa piirakkataikinaa. Piment
d’Espelette -chili antaa piirakkaan kiehtovaa tulista potkua. Ihanaa limettijäätelön (sivu
164) kanssa.
6 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Lepoaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
250 g sokeria
3 dl vettä
6 x 1,5 cm:n paksuista ananasviipaletta
1 tl fenkolinsiemeniä
1 vaniljatanko
1 kanelitanko
1 annos makeaa piirakkataikinaa (sivu 22)
50 g voita
2 tl Piment d’Espelette -chiliä

Valmistele ensin ananas. Laita 100 g sokeria ja vesi pannuun. Kuumenna
hitaasti kiehuvaksi ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut. Lisää ananasviipaleet,
fenkolinsiemenet, vanilja- ja kanelitanko. Hauduta noin 15 minuuttia, kunnes
ananas on pehmentynyt. Valuta ananasviipaleet hyvin.
Vuoraa kuuden halkaisijaltaan 10 cm piirasvuoan pohja leivinpaperilla. Voitele
leivinpaperi voilla. Kauli taikina 2 mm:n paksuiseksi levyksi ja leikkaa siitä kuusi
10 cm:n kiekkoa. Lisää loppu sokeri paksupohjaiseen kattilaan. Kuumenna
erittäin miedolla lämmöllä, kunnes saat vaaleanruskean karamelliliemen. Nosta
kattila liedeltä.
Kuutioi voi ja lisää se sokerin joukkoon. Liikuta kattilaa, kunnes voi ja sokeri
ovat sekoittuneet. Kaada vuokaan ohut kerros karamellilientä ja ripottele sen
päälle Espelette-chiliä. Laita sitten vuokaan ananasrengas ja peitä se taikinalla.
Painele taikina vuokaan siten, että se peittää hedelmän kokonaan. Anna levätä
20 minuuttia.
Lämmitä uuni 220 asteeseen. Paista piiraita 18–10 minuuttia tai kunnes ne ovat
kullanruskeita. Ota piiraat uunista ja anna niiden levätä minuutin ajan, ennen
kuin irrotat ne vuoista. Käännä piiraat ympäri niin, että taikina on pohjalla ja
ananas päällä. Kaada vuokaan jäänyt mehu ananaksen päälle ja tarjoa heti.
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Vaahterasiirapilla maustettu
kurpitsajuustokakku
Tämä on oma versioni suositusta amerikkalaisesta kurpitsapiirakasta. Se on erinomainen
esimerkki siitä, että kasvikset sopivat mainiosti jälkiruokiin. Kurpitsan maku vahvistuu,
kun sitä paahdetaan uunissa.
6–8 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 15 minuuttia
400 g kurpitsaa tai talvikurpitsaa (paino valmisteltuna)
125 g voisulaa
200 g Digestive-keksejä
50 g pekaanipähkinöitä
25 g hillottua inkivääriä
400 g mascarponejuustoa
250 g ricottajuustoa
100 g vaaleaa fariinisokeria
4 kananmunaa
1 dl kuohukermaa
2 rkl vaahterasiirappia piiraaseen sekä vähän tarjoiluun
1 rkl vehnäjauhoja
½ tl kanelia
½ tl inkivääriä
¼ tl jauhettua neilikkaa
¼ tl muskottia

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Viipaloi kurpitsa lohkoiksi. Aseta kurpitsalohkot
leivinpaperin päälle ja paahda 30 minuuttia, tai kunnes lohkot ovat täysin
pehmeitä. Anna kurpitsan jäähtyä hieman ja soseuta se yleiskoneen kulhossa
hedelmä- ja vihannespusertimen teholla 4.
Voitele 25 grammalla voisulaa irtopohjavuoka, jonka halkaisija on 24 cm.
Hienonna Digestive-keksit tehosekoittimen hienonnusteholla .
Sekoita joukkoon voisula. Hienonna pekaanipähkinät ja hillottu inkivääri
käyttämällä sykäyspainiketta. Sekoita
tehosekoittimen soseutusteholla
Digestive-kekseihin ja voihin. Painele seos vuoan pohjalle ja laita vuoka
jääkaappiin.
Sekoita jäljellä olevat raaka-aineet kurpitsasoseen joukkoon käyttämällä litteää
sekoitinta teholla 4, kunnes saat tasaisen massan. Kaada taikina vuokaan ja
paista 15 minuuttia. Pienennä lämpötila 130 asteeseen. Paista vielä noin 1
tunti, tai kunnes täyte on kiinteää. Sammuta uuni ja jätä juustokakku uuniin
jäähtymään. Viipaloi kakku ja tarjoa vaahterasiirapin kanssa.
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Passionhedelmä-orvokkikreemillä
täytetyt tuulihatut
4 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia

Passionhedelmä ja orvokki saattavat tuntua erikoiselta yhdistelmältä, mutta ne
sopivat yhteen yllättävän hyvin. Jos et pidä orvokin mausta, voit toki jättää sen
pois tai korvata jollain toisella vaihtoehdolla.

½ annos tuulihattutaikinaa (sivu 24)
1 munankeltuainen
2 tl maitoa
1 annos suklaaganachea (sivu 27)
1 dl kuohukermaa suklaaganacheen
50 g sokeroituja orvokinkukkia
koristeluun

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Vuoraa yksi tai kaksi uuninpeltiä
leivinpaperilla. Lusikoi tuulihattutaikina pursotinpussiin ja käytä
tavallista 1 cm:n suutinta. Pursota pieniä halkaisijaltaan noin 4 cm
kekoja leivinpaperin päälle. Jätä tuulihattujen väliin riittävästi tilaa,
sillä ne kohoavat paiston aikana. Sekoita munankeltuainen ja maito
keskenään ja voitele tuulihatut.

Passionhedelmäkreemi:
6 passionhedelmää
½ annos vaniljakreemiä (sivu 26)
1 dl kuohukermaa
3 rkl Creme de violette -likööriä

Paista tuulihattuja 5 minuuttia ja avaa sitten uuninovi muutamaksi
sekunniksi, jotta höyry pääsee ulos. Siten tuulihatut saavat rapean
pinnan. Paista tuulihattuja vielä 10–15 minuuttia, kunnes ne ovat
kullanruskeita ja hyvin kohonneita. Tee pieni reikä tuulihattujen pohjaan
ja aseta ne ylösalaisin uunipellille. Laita vielä uuniin ja anna kuivua 2
minuuttia. Jäähdytä tuulihatut ritilällä.
Tee passionhedelmäkreemi. Halkaise passionhedelmät, lusikoi
hedelmäliha ja sekoita se vaniljakreemin joukkoon. Kaada kerma ja
Creme de violette -likööri yleiskoneen kulhoon. Vatkaa käyttämällä
lankavispilää teholla 6, kunnes vaahdon pintaan muodostuu huippuja.
Kääntele kerma varovasti hedelmäseoksen joukkoon.
Pursota passionhedelmäkreemi tuulihattujen sisään juuri ennen
tarjoilua. Valmista suklaaganache sivun 27 ohjeen mukaan. Sekoita
joukkoon ohjeeseen lisätty kerma. Aseta jokaiselle lautaselle muutama
tuulihattu ja kaada päälle hieman lämmintä suklaaganachea. Ripottele
päälle sokeroituja orvokinkukkia ja tarjoa heti.
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Vadelma-ricottapannukakut banaaniviipaleiden
ja tryffelihunajavoin kera
Amerikkalaiset pannukakut ovat ranskalaisia kreppejä pienempiä ja paksumpia.
Pannukakut imevät itseensä loistavasti eri makuja. Tryffelihunaja on erikoinen mauste,
mutta se sopii hyvin banaanien ja hieman suolaisten pannukakkujen seuraksi.
4 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
300 g ricottajuustoa
2 dl maitoa
4 kananmunaa
1 tl vaniljauutetta
175 g vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
hyppysellinen suolaa
125 g vadelmia
4 banaania
sulatettua tai kirkastettua voita paistamiseen
Tryffelihunajavoi:
100 g pehmeää voita
50 g tryffelihunajaa

Laita ricottajuusto ja maito yleiskoneen kulhoon. Erottele munankeltuaiset
valkuaisista. Sekoita munankeltuaiset hyvin ricottajuuston sekaan käyttämällä
litteää sekoitinta teholla 4. Sekoita joukkoon vaniljauute, vehnäjauhot ja
leivinjauhe tasaiseksi seokseksi teholla 2. Siirrä seos toiseen kulhoon.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho huolellisesti. Vatkaa munanvalkuaiset ja
suola kovaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää teholla 8. Kääntele vadelmat
varovasti vaahdon joukkoon. Valmista tryffelihunajavoi sekoittamalla voi ja
tryffelihunaja keskenään hyvin.
Kuumenna pieni määrä voisulaa suuressa paistinpannussa keskilämmöllä.
Laita paistinpannulle 4 annosta taikinaa, noin 1 ½ ruokalusikallista yhtä
pannukakkua varten. Paista pannukakkuja 1 minuutti yhdeltä puolelta. Käännä
ne sitten varovasti ja paista vielä minuutti. Poista pannukakut pannulta ja
pidä ne lämpiminä uunissa. Paista loput pannukakut. Voitele pannu jokaisella
kerralla voisulalla. Tarjoa pannukakut banaaniviipaleiden ja tryffelihunajavoin
kanssa.
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Crêpes Comédie Française
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Jäähdytysaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 30 minuuttia
100 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
1 rkl sokeria
3 kananmunaa
1,25 dl maitoa
1,25 dl vettä
1 rkl unikonsiemeniä
sulatettua voita paistamiseen
Kastike:
100 g voita
50 g sokeria
2 appelsiinin raastettu kuori ja mehu
1 sitruunan raastettu kuori ja mehu
3 rkl Grand Marnier -likööriä
6 passionhedelmää
1 rkl sitruunan- tai
appelsiininkukkahunajaa
2 rkl Limoncello-likööriä
1 rkl valkoista rommia
tarjoiluun 1 annos valkosuklaajäätelöä
(sivu 27)
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Krepit olivat yksi suosikkijälkiruoistani lapsena. Olen lisännyt ohjeeseen
sitruunaa ja passionhedelmää täydentämään appelsiinin makeaa makua.

Siivilöi vehnäjauhot, suola ja sokeri yleiskoneen kulhoon. Sekoita
vähitellen joukkoon kananmunat, maito, unikonsiemenet ja vesi
käyttämällä lankavispilää teholla 2. Lisää tehoa ja sekoita minuutin ajan
teholla 4, jotta taikinasta tulee täysin tasaista. Laita seos jääkaappiin 1
tunniksi.
Voitele 15 cm:n paistinpannu voisulalla ja lusikoi kahdeksasosa
taikinasta pannulle. Kääntele pannua, jotta taikina peittää sen pohjan
tasaisesti. Paista minuutti, käännä varovasti ja paista toinen puoli.
Ota kreppi pannulta ja pidä lämpimänä sillä aikaa, kun paistat loput
krepit. Pinoa krepit ja erota ne toisistaan leivinpaperilla. Taikinasta tulee
yhteensä 8 kreppiä.
Tee kastike. Laita voi, sokeri, sitruunan kuori ja mehu sekä Grand Marnier
-likööri suureen pannuun, johon mahtuvat kaikki krepit kerralla. Halkaise
passionhedelmät ja lusikoi hedelmäliha kattilaan. Lämmitä seosta
miedolla lämmöllä, kunnes voi ja sokeri ovat sulaneet. Nosta sitten
lämpötilaa ja anna kiehua 2 minuuttia.
Laita kreppi pannuun, peitä kastikkeella ja taita kaksi kertaa. Tee sama
jäljellä oleville krepeille. Ripottele päälle lopuksi hunaja, Limoncellolikööri ja rommi. Sytytä krepit nopeasti, mutta varovasti tuleen ja odota,
kunnes liekit sammuvat. Tarjoa krepit jäätelön kanssa.

Belgialaiset suklaavohvelit
paistettujen banaanien kera
8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Lepoaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 25 minuuttia
85 g voita
150 g tummaa belgialaista suklaata (70
%)
3,75 dl maitoa
1 tl vaniljauutetta
½ tl jauhettua neilikkaa
285 g vehnäjauhoja
2 rkl sokeria
25 g kaakaojauhetta
¼ –½ tl suolaa
7 g kuivahiivaa
3 kananmunaa
hyppysellinen suolaa
Paistetut banaanit:
4 suurta banaania
25 g voita
25 g sokeria
Tarjoiluun 8 palloa Speculaas-kekseillä
maustettua jäätelöä

Vohvelien ja suklaan yhdistelmä on todella perinteinen belgialainen jälkiruoka.
Voit korvata banaanit päärynöillä, mangolla tai mansikoilla. Speculaas-kekseillä
maustettu jäätelö vahvistaa jälkiruoan belgialaista leimaa. Sen tilalla voi tarjoilla
mitä tahansa mausteista jäätelöä, kuten kaneli-, neilikka-, muskottipähkinä- tai
inkiväärijäätelöä.

Sulata voi ja 50 g suklaata. Ota kattila liedeltä ja sekoita suklaaseen
maito, vanilja, neilikat ja loput hienonnetusta suklaasta. Siivilöi jauhot,
sokeri, kaakaojauhe, suola ja hiiva yleiskoneen kulhoon. Sekoita
käyttämällä litteää sekoitinta 30 sekuntia teholla 1.
Erottele munankeltuaiset valkuaisista. Vaihda koneeseen lankavispilä
ja lisää suklaaseos ja keltuaiset jauhoihin sekoittaen teholla 6, kunnes
taikina on paksua ja sileää. Siirrä se suureen kulhoon, peitä ja anna
seisoa huoneenlämmössä tunnin ajan.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho ja lankavispilä huolellisesti. Vatkaa
munanvalkuaiset ja suola kovaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää
teholla 8. Taittele valkuaisvaahto taikinaan suurella metallilusikalla.
Kuumenna vohvelirauta valmistajan ohjeiden mukaan. Kaada sopiva
määrä taikinaa vohvelirautaan, sulje se ja kypsennä vohveleita 3–4
minuuttia. Vohvelit ovat valmiita, kun ne irtoavat raudasta helposti. Pidä
vohvelit lämpiminä sillä aikaa, kun paistat lopun taikinan.
Tee paistetut banaanit. Halkaise banaanit pituussuunnassa tai leikkaa
ne paksuiksi viipaleiksi. Kuumenna voi paksupohjaisessa pannussa.
Lisää banaanit ja sokeri. Kypsennä kovalla lämmöllä, kunnes banaanit
ovat karamellisoituneet, mutta pysyvät vielä muodossaan. Tarjoa
banaanit kuumien vohveleiden ja Speculaas-jäätelön kera.
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Saksalaiset piparkakut
Näitä mausteisia pikkuleipiä tarjotaan Saksassa usein jouluna. Tee piparkakkuja
erilaisilla muoteilla, pujota nauha niiden lävitse ja käytä niitä syötävinä
joulukuusenkoristeina.
24 piparkakkua
Valmistusaika: 35 minuuttia
Jäähdytysaika: yön yli
Kypsennysaika: 15 minuuttia
2,5 dl akaasiahunajaa
175 g tummaa fariinisokeria
1 kananmuna
1 rkl tummaa rommia
1 appelsiinin raastettu kuori
300 g vehnäjauhoja
1 tl kaakaojauhetta
½ tl kanelia
1 tl jauhettua korianteria
¼ tl jauhettua kardemummaa
¼ tl jauhettua neilikkaa
¼ tl vastajauhettua muskottipähkinää
½ tl suolaa
½ tl leivinjauhetta
50 g hienonnettua hillottua appelsiininkuorta
50 g hienonnettuja paahdettuja hasselpähkinöitä
1 munankeltuainen
koristeluun mantelilastuja

Kuumenna akaasiahunaja kattilassa kiehumispisteeseen. Nosta kattila sitten
liedeltä ja sekoita joukkoon sokeri, kananmuna, rommi ja appelsiininkuori.
Laita vehnäjauhot, kaakaojauhe, mausteet, suola ja leivinjauhe yleiskoneen
kulhoon. Sekoita hunajaseos hyvin joukkoon käyttämällä litteää sekoitinta
teholla 2. Lisää joukkoon hillottu appelsiininkuori ja hasselpähkinät ja laita
yöksi jääkaappiin.
Lämmitä uuni 190 asteeseen. Jaa taikina 4 osaan. Kauli osa kerrallaan ja
jätä muut osat siksi aikaa jääkaappiin. Kauli taikina ½ cm:n paksuiseksi
hyvin jauhotetulla pöydällä. Ota muotilla esimerkiksi 5 cm:n pyörylöitä
ja aseta ne uuninpellille leivinpaperin päälle. Paina muutama kaltattu
manteli tai mantelilastuja kunkin piparkakun päälle. Sekoita keltuainen ja 1
ruokalusikallinen vettä ja voitele piparkakut seoksella. Paista piparkakkuja
12–15 minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita. Anna jäähtyä ritilällä.
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Sitruunaruohoskonssit
Kun skonssitaikinaan lisätään leivinjauhetta, leivonnaisista tulee erityisen kuohkeita. Ne
on kuitenkin syötävä samana päivänä. Skonsseja tarjoillaan perinteisesti iltapäiväteellä
crème fraîchen ja hillon kera. Voit korvata kerman myös mascarponejuustolla.
8–10 kpl
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 12 minuuttia
225 g vehnäjauhoja
1 ¼ tl leivinjauhetta
hyppysellinen suolaa
2 sitruunaruohon vartta
50 g sokeria
75 g pehmeää voita
1 suuri kananmuna
2–3 rkl piimää
tarjoiluun crème fraîchea ja kotitekoista persikka- tai aprikoosihilloa

Lämmitä uuni 220 asteeseen. Öljyä leivinpaperi kevyesti. Siivilöi vehnäjauhot,
leivinjauhe ja suola yleiskoneen kulhoon. Poista sitruunaruohosta uloimmat
lehdet ja hienonna varsi. Jauha sitruunaruoho ja sokeri kahvimyllyssä. Laita
sitruunaruohosokeri ja voi kulhoon ja vatkaa käyttämällä litteää sekoitinosaa
teholla 2, kunnes seos muistuttaa leivänmuruja. Jatka sekoittamista teholla 2
ja lisää vähitellen kananmuna ja sen verran piimää, että seoksesta muodostuu
kulhon reunoista irtoava taikina.
Kaada taikina kevyesti jauhotetulle pöydälle ja vaivaa siitä nopeasti ilmakuplat.
Kaulitse sitten taikina 2 cm:n paksuiseksi levyksi. Leikkaa jauhoon kastetulla
muotilla halkaisijaltaan 6 cm:n kiekkoja. Laita ne leivinpaperille ja voitele
pienellä määrällä piimää. Kaulitse ylijäänyt taikina uudelleen levyksi ja leikkaa
kiekoiksi. Paista 10–12 minuuttia, kunnes skonssit ovat kullanruskeita ja
kauniisti kohonneita. Tarjoa lämpiminä tai haaleina crème fraîchen ja hillon kera.
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Inkiväärillä maustetut toffeevanukkaat
kinuskikastikkeen kera
Tämä on lohturuokaa parhaimmillaan: tahmeaa, makeaa ja nautinnollista. Parhaan
makuelämyksen saat, kun tarjoat vanukasta crème fraîchen tai banaanijäätelön (sivu 168)
kanssa.
8 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
50 g pehmeää voita
125 g vaaleaa fariinisokeria
2 kananmunaa
2 rkl siirappia
½ tl inkivääriä
175 g vehnäjauhoja ja 1 tl leivinjauhetta
175 g kivettömiä kuivattuja taateleita
3 dl kuumaa vettä
1 tl ruokasoodaa
50 g hillottua inkivääriä
Toffeekastike:
100 g vaaleaa fariinisokeria
100 g voita
1 dl kuohukermaa
2 rkl suolaisesta voista valmistettua kinuskikastiketta

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele ja jauhota kahdeksan 2 dl:n vetoista
vuokaa. Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 6. Lisää kananmunat vaahdon joukkoon
yksitellen. Vatkaa hyvin jokaisen lisäyksen jälkeen. Lisää joukkoon siirappi,
hillottu inkivääri ja vehnäjauhot ja sekoita tasaiseksi teholla 2.
Lisää taatelit ja vesi kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi ja hauduta 5 minuuttia.
Nosta kattila liedeltä ja sekoita joukkoon ruokasooda. Soseuta taatelit
keitinveden ja hillotun inkiväärin kanssa tehosekoittimessa soseutusteholla
ja sekoita ne taikinan joukkoon käyttämällä litteää sekoitinta teholla 4. Kaada
taikina vuokiin ja paista 30 minuuttia, kunnes vanukkaat ovat kiinteitä.
Tee sillä välin toffeekastike. Kuumenna sokeri ja voi miedolla lämmöllä pienessä
kattilassa ja vatkaa tasaiseksi. Sekoita joukkoon kerma ja kinuskikastike. Kumoa
vanukkaat ja kaada toffeekastike niiden päälle. Tarjoa heti.
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Karpalolla, pinjansiemenillä ja
valkosuklaalla maustetut leivokset
9 leivosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
100 g valkosuklaata
100 g voita
125 g sokeria
1 vaniljatangon siemenet (katso alla)
2 kananmunaa
60 g vehnäjauhoja
25 g pinjansiemeniä
75 g valkosuklaalastuja
50 g kuivattuja karpaloita
Karpalokompotti:
1 vaniljatanko
200 g sokeria
2,5 dl vettä
175 g karpaloita

Tämä on epätavallinen versio amerikkalaisista brownie-leivoksista, sillä tumman
suklaan sijasta leivoksiin käytetään valkosuklaata. Voit muunnella ohjetta
korvaamalla karpalot sokeroidulla ananaksella, kuivatuilla aprikooseilla tai
kirsikoilla.

Valmista ensin karpalokompotti. Halkaise vaniljatanko ja kaavi siitä
siemenet. Aseta ne sivuun. Lisää halkaistu vaniljatanko, sokeri ja vesi
kattilaan. Kuumenna kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes
sokeri on sulanut. Lisää karpalot joukkoon ja keitä 5–10 minuuttia,
kunnes ne hajoavat. Siivilöi karpalot ja säilytä liemi. Keitä liemi kokoon
niin paksuksi, että se peittää marjat. Sekoita joukkoon karpalot ja anna
jäähtyä.
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele 18 cm:n neliönmuotoinen vuoka
ja vuoraa sen pohja leivinpaperilla. Sulata suklaa ja voi vesihauteessa.
Sekoita seos tasaiseksi ja nosta vesihauteesta.
Valmista leivokset. Vatkaa sokeri, vaniljatangon siemenet ja kananmunat
kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää
teholla 6. Sekoita vähitellen joukkoon sulatettu suklaa ja voi. Siivilöi
vehnäjauhot yleiskoneen kulhoon ja sekoita ne taikinan joukkoon teholla
4. Sekoita joukkoon pinjansiemenet, suklaalastut ja kuivatut karpalot.
Kaada taikina vuokaan ja paista 30 minuuttia, kunnes pinta juuri tuntuu
kiinteältä. Anna jäähtyä vuoassa ennen kuin kumoat kakun ja leikkaat
neliöiksi. Tarjoa leivokset karpalokompotin kanssa.
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Pistaasilla ja aprikoosilla maustetut
porkkana-tuorejuustoleivokset
12 leivosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia

Porkkanakakku on ikiaikainen suosikki, mikä osoittaa, että kasvisten käyttö
jälkiruokiin ei olekaan hullumpi ajatus. Koristeluun voit käyttää sokeroidun
porkkanan sijasta pieniä marsipaaniporkkanoita.

150 g porkkanoita
100 g vaaleaa fariinisokeria
1,75 dl auringonkukkaöljyä
2 suurta kananmunaa
225 g vehnäjauhoja
3/4 tl leivinjauhetta
hyppysellinen suolaa
1 tl jauhettua kardemummaa
1 sitruunan raastettu kuori
50 g kuorittuja ja kaltattuja
pistaasipähkinöitä
50 g hienoksi pilkottuja kuivattuja
aprikooseja

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Voitele 12 muffinin vuoka tai käytä
paperivuokia. Kuori ja raasta porkkanat yleiskoneen kulhoon käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen hienoa raastinrumpua teholla 4.

Sokeroidut porkkanat:
75 g porkkanoita
75 g sokeria
2 rkl sitruunamehua
2 rkl vettä
Tuorejuustokuorrutus:
100 g tuorejuustoa
250 g tomusokeria
1–2 tl sitruunamehua
½ vaniljatanko
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Vatkaa sokeri, öljy ja munat kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6. Sekoita varovasti
joukkoon vehnäjauhot, leivinjauhe, suola, kardemumma ja sitruunan
kuori, kunnes ainekset juuri ja juuri sekoittuvat. Kääntele joukkoon
porkkanaraaste, pistaasipähkinät ja aprikoosit. Lusikoi taikina vuokiin ja
paista 20 minuuttia. Anna jäähtyä ritilällä.
Tee sokeroidut porkkanat. Kuori ja raasta porkkanat käyttämällä
vihannesleikkuri-raastimen hienoa raastinrumpua teholla 4. Laita
kattilaan porkkanaraaste, sokeri, sitruunamehu ja vesi. Kuumenna seos
kiehuvaksi miedolla lämmöllä ja sekoita, kunnes sokeri on sulanut.
Keitä seosta kovalla lämmöllä 5 minuuttia, kunnes liemi on saostunut ja
porkkanaraaste on muuttunut läpikuultavaksi.
Tee tuorejuustokuorrutus. Vatkaa tuorejuusto ja tomusokeri yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 4. Sekoita joukkoon
sitruunamehua maun mukaan. Kaavi siemenet vaniljatangosta ja
lisää ne seokseen. Sekoita teholla 2. Kuorruta jäähtyneet leivokset
tuorejuustokuorrutuksella ja koristele sokeroidulla porkkanalla.

Uudenlainen Sacher-torttu
6 annosta
Valmistusaika: 25 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
Lepoaika: 20 minuuttia
100 g tummaa suklaata (70 %)
65 g voita
4 kananmunaa
1 tl vaniljauutetta
hyppysellinen suolaa
85 g sokeria
65 g vehnäjauhoja
Hillotut aprikoosit:
125 g sokeria
1 rkl appelsiininkukkahunajaa
2 dl vettä
125 g kuivattuja aprikooseja
2 rkl appelsiininkukkavettä
muutama pisara sitruunamehua
Suklaakuorrutus:
125 g tummaa suklaata (70 %)
85 g voita
1 rkl appelsiininkukkahunajaa
1 rkl kehäkukan terälehtiä koristeluun

Sacherkakku on ehkä maailman kuuluisin suklaakakku. Kuten kaikista
klassikoista, myös siitä on tehty loputon määrä versioita. Tämä tuoksuva versio
miellyttää varmasti kukkaisaromien ystäviä.

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele ja jauhota kuusi 1,75 dl:n vetoista
vuokaa. Sulata suklaa ja voi. Erottele kananmunan keltuaiset ja
valkuaiset. Sekoita keltuaiset sulatettuun suklaaseen. Sekoita joukkoon
vanilja.
Vatkaa valkuaiset ja suola kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
käyttämällä lankavispilää teholla 4. Lisää tehoa ja vatkaa seos
kovaksi vaahdoksi teholla 8. Lisää vähitellen joukkoon sokeri, kunnes
marenkivaahto on kovaa ja kiiltävää. Kääntele valkuaisvaahto varovasti
suklaaseokseen. Siivilöi lopuksi jauhot seokseen ja kääntele taikina
sekaisin. Lusikoi taikina jauhotettuihin vuokiin. Kopauta jokaista vuokaa
pöytälevyyn, jotta mahdolliset ilmakuplat nousevat pintaan. Paista
20–25 minuuttia tai kunnes kakun keskikohtaan työnnettyyn tikkuun ei
tartu enää taikinaa. Anna jäähtyä vuoissa.
Tee sillä välin hillotut aprikoosit. Laita sokeri, hunaja ja vesi kattilaan.
Kuumenna varovasti ja sekoita, kunnes sokeri sulaa. Lisää aprikoosit
ja kuumenna kiehuvaksi. Anna poreilla noin 25 minuuttia, kunnes
aprikoosit ovat pehmeitä ja pulleitä. Niiden tulisi olla hieman
läpikuultavia. Ota kattila liedeltä, peitä tiiviisti ja anna levätä
20 minuuttia.
Kun kakut ovat jäähtyneet, tasaa niiden pinnat, jotta ne pysyvät pystyssä,
kun kumoat ne vuoistaan ylösalaisin ritilälle. Tee kuorrutus sulattamalla
suklaa voin ja hunajan kanssa. Anna jäähtyä 32–33 asteeseen. Sekoita
maun mukaan appelsiininkukkavettä ja sitruunamehua hillottuihin
aprikooseihin. Valuta kakuille aprikoosien lientä. Peitä kakut sitten
kokonaan kuorrutuksella ja ripottele pinnalle kehäkukan terälehtiä.
Tarjoa heti tai anna viilentyä jääkaapissa 30 minuuttia, kunnes
kuorrutus on kovettunut. Tarjoa kakut hillottujen aprikoosien kanssa.
Tee aprikoosinautinnosta täydellinen tarjoamalla leivosten lisänä
aprikoosisorbettia.
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Pekaanipähkinöillä maustetut
mustikka-toffeemuffinit
Muffineista tulee hyvin keveitä, kun et vatkaa taikinaa liikaa. Saat australialaistyyppisen
version tästä amerikkalaisesta klassikosta korvaamalla pekaanipähkinät
macadamiapähkinöillä ja vaniljauutteen limetin kuorella.
12 muffinia
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
220 g vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
200 g sokeria
1 tl vaniljauutetta
2,5 dl smetanaa
60 g voisulaa
1 kananmuna
0,6 dl vaahterasiirappia
50 g pilkottuja suolaisesta voista valmistettuja toffeemakeisia
30 g karkeaksi rouhittuja pekaanipähkinöitä
100 g mustikoita

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele 12 muffinin vuoka tai käytä paperivuokia.
Siivilöi vehnäjauhot, leivinjauhe ja sokeri yleiskoneen kulhoon. Tee jauhoihin
kuoppa.
Sekoita vaniljauute, smetana, voi, kananmuna ja vaahterasiirappi mittakulhoon
ja kaada seos kuoppaan. Vatkaa käyttämällä litteää sekoitinta 20 sekuntia
teholla 2, kunnes raaka-aineet ovat juuri ja juuri sekoittuneet keskenään.
Kääntele makeiset, pekaanipähkinät ja mustikat varovasti taikinan joukkoon.
Täytä muffinivuoat taikinalla, niin että neljäsosa vuoasta jää tyhjäksi. Paista
20–25 minuuttia, kunnes muffinit ovat kohonneet ja tuntuvat kiinteiltä. Anna
jäähtyä 10 minuuttia ja kumoa ritilälle. Nauti samana päivänä tai pakasta.
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Kahden suklaan tiikerikakku
10 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 35 minuuttia
Lepoaika: 2 tuntia
100 g tummaa suklaata (70 %)
115 g pehmeää voita
150 g sokeria
2 kananmunaa
0,75 dl Crème de Violette -likööriä
200 g vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljauutetta
50 g valkosuklaalastuja
Suklaakuorrutus:
100 g valkosuklaata
0,25 dl Crème de Violette -likööriä
50 g sokeroituja orvokinkukkia

Tätä kakkua varten taikina jaetaan kahteen osaan, joista toinen maustetaan
valkosuklaalla ja toinen tummalla suklaalla. Paiston aikana kakkuun muodostuu
kaunis raitakuvio.

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele 23 cm:n rengasvuoka. Sulata
suklaa. Vaahdota voita ja sokeria minuutin ajan yleiskoneen kulhossa
käyttämällä litteää sekoitinta teholla 4. Lisää joukkoon kananmunat
yksitellen ja sen jälkeen Creme de violette -likööri. Vatkaa hyvin
jokaisen lisäyksen jälkeen. Jos seos juoksettuu, lisää ruokalusikallinen
vehnäjauhoja taikinan joukkoon.
Siivilöi jauhot ja leivinjauhe kulhoon ja lisää taikinan joukkoon vatkaten
teholla 4 minuutin ajan tai kunnes seos on tasaista. Lusikoi puolet
taikinasta toiseen kulhoon ja lisää vaniljauute ja valkosuklaalastut sen
joukkoon. Sekoita sulatettu tumma suklaa hyvin yleiskoneen kulhossa
olevan taikinan joukkoon käyttämällä litteää sekoitinta teholla 1.
Lusikoi taikinoita vuorotellen vuokaan. Tasoita pinta lusikalla ja paista
35 minuuttia, kunnes kakku on kullanruskea. Anna kakun jäähtyä
vuoassaan, mutta irrota kakun reunat vuoasta veitsen avulla.
Tee kakun paistuessa suklaakuorrutus. Sulata valkosuklaa
orvokkiliköörissä. Pilko sokeroidut orvokit karkeaksi rouheeksi. Jos
kakun pinta on epätasainen, leikkaa se tasaiseksi. Kumoa kakku ja
valuta sen pinnalle suklaakuorrutus. Ripottele pinnalle sokeroidut
orvokit. Anna kuorrutuksen jähmettyä 2 tuntia ennen kuin viipaloit
kakun.
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Sitruunalla ja Earl Grey -teellä
maustettu sokerikakku
6–8 annosta
Valmistusaika: 30 minuuttia
Kypsennysaika: 1 tunti 5 minuuttia
250 g vehnäjauhoja
1 rkl leivinjauhetta
½ tl suolaa
300 g sokeria
2 rkl Earl Grey -teelehtiä
1,25 dl kasviöljyä
5 munankeltuaista
1 sitruunan raastettu kuori
2 limetin raastettu kuori
1 dl sitruunamehua
8 munanvalkuaista
1/2 tl viinikiveä
Mascarponekreemi:
500 g mascarponejuustoa
4 rkl tomusokeria
1 tl hienonnettua Earl Grey -teetä
1 sitruunan raastettu kuori
50 g murskattuja pistaasipähkinöitä

Tämä amerikkalainen kakku on hyvin kevyt, koska siinä käytetään voin sijasta
öljyä ja taikinaan tulee runsaasti munanvalkuaisia. Kakku on niin kevyt, että voit
hyvällä omallatunnolla nauttia sen kanssa syntisen hyvää mascarponekreemiä!
Parhaalta kakku maistuu tietysti Earl Grey -teen kera.

Lämmitä uuni 170 asteeseen. Siivilöi vehnäjauhot, leivinjauhe ja
suola yleiskoneen kulhoon. Jauha 100 g sokeria ja Earl Grey -teelehdet
kahvimyllyssä melko hienoksi niin, että teelehden palat vielä erottuvat
seoksessa. Sekoita sokeri-teelehtiseos vehnäjauhojen ja jäljellä olevan
sokerin joukkoon. Tee jauhojen keskelle kuoppa ja lisää siihen öljy,
munankeltuaiset sekä sitruunan ja limetin raastettu kuori. Vatkaa
käyttämällä litteää sekoitinta 30 sekuntia teholla 2. Lisää joukkoon
sitruunan mehu, lisää tehoa ja vatkaa 1 minuutti teholla 6. Siirrä taikina
toiseen kulhoon.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho huolellisesti. Vatkaa munanvalkuaiset
ja viinikivi kovaksi vaahdoksi käyttämällä lankavispilää teholla 8.
Kääntele taikina varovasti munanvalkuaisvaahdon joukkoon (ei
toisinpäin!) ja kaada seos voitelemattomaan rengasvuokaan, jonka
halkaisija on 25 cm. Paista kakkua 55 minuuttia. Nosta sitten uunin
lämpötila 180 asteeseen ja paista vielä 10 minuuttia. Aseta kakku
ylösalaisin ritilän päälle ja anna sen jäähtyä vuoassa.
Tee mascarponekreemi. Laita mascarponejuusto yleiskoneen kulhoon
ja vatkaa joukkoon tomusokeri ja Earl Grey -tee käyttämällä litteää
sekoitinta teholla 4, kunnes saat tasaisen seoksen. Sekoita joukkoon
sitruunankuori ja pistaasipähkinät. Irrota kakun reunat varovasti vuoasta
veitsellä ja kumoa ritilälle. Tarjoa sitruunalla ja pistaaseilla maustetun
mascarponekreemin kanssa.
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Sambuca-liemellä kostutettu kahvigugelhopf
10 annosta
Valmistusaika: 15 minuuttia
Kypsennysaika: 40 minuuttia
4 kananmunaa
2 rkl espressokahvipapuja
175 g sokeria
hyppysellinen suolaa
150 g mantelijauhetta
Sambucaliemi:
3 dl tuoretta espressokahvia
100 g sokeria
2 kanelitankoa
4 neilikkaa
4 hienonnettua kardemumman siementä
1 halkaistu vaniljatanko
1 tonkapapu
1 appelsiini
2 rkl Sambucaa (Italialainen anislikööri)

Tämä korkea kuivakakku tunnetaan Keski-Euroopassa monella eri nimellä,
esimerkiksi Kouglof ja Kugelhof. Gugelhopfkakku sisältää usein voita ja hiivaa,
mutta tämä versio on keveämpi, joten kakku imee itseensä tavallista enemmän
lientä.

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Voitele syvä irtopohjavuoka, jonka
halkaisija on 22 cm. Erottele munankeltuaiset valkuaisista. Laita
munankeltuaiset yleiskoneen kulhoon. Jauha espressopavut
kahvimyllyssä, mutta älä jauha niitä liian hienoksi jauheeksi, muuten
kakusta ei tule pilkullista. Vatkaa kahvipapujauhe, puolet sokerista
ja munankeltuaiset kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa
käyttämällä lankavispilää teholla 6. Kaada seos toiseen kulhoon.
Pese ja kuivaa yleiskoneen kulho ja lankavispilä huolellisesti. Vatkaa
sitten munanvalkuaiset ja suola kovaksi vaahdoksi. Lisää tehoa
tasaisesti vatkatessasi. Lisää jäljellä oleva sokeri vähitellen joukkoon.
Vatkaa, kunnes seoksesta tulee kovaa ja kiiltävää marenkia. Kääntele
marenki keltuaisvaahdon joukkoon ja kääntele sitten mantelijauhe
vaahtoon. Lusikoi seos vuokaan ja paista 30–40 minuuttia, kunnes
kakun pinta tuntuu joustavalta.
Tee sillä välin Sambuca-liemi. Laita kahvi, sokeri ja mausteet kattilaan.
Kuori appelsiini perunankuorimella ja lisää kuori kattilaan. Kuumenna
neste hitaasti kiehuvaksi ja keitä siirapiksi. Anna nesteen jäähtyä
hieman. Sekoita sitten joukkoon Sambuca-likööri ja anna jäähtyä täysin.
Ota kakku pois uunista, kumoa ritilälle ja anna jäähtyä. Leikkaa
kakku annospaloiksi ja valele siirapilla. Tarjoa halutessasi lisänä
kermavaahtoa.

232

Jälkiruoat

Rosmariinilla maustettu
veriappelsiini-polentakakku
Tähän epätavalliseen kakkuun käytetään keitettyjä ja soseutettuja veriappelsiinejä, jotka
tekevät siitä hyvin kostean. Kakku säilyy useita päiviä ilmatiiviissä astiassa ja sen voi
myös pakastaa. Halutessasi voit korvata polentan mannasuurimoilla tai riisijauhoilla.
8 annosta
Valmistusaika: 1 tunti
Kypsennysaika: 1 tunti
2 veriappelsiinia
6 kananmunaa
250 g sokeria
125 g polentaa
125 g mantelijauhetta
2 rkl hienonnettua rosmariinia
1 rkl leivinjauhetta
tarjoiluun maitorahkaa
Hunajaliemi:
8–12 veriappelsiinia
2 dl akaasiahunajaa

Pese veriappelsiinit ja laita ne kattilaan. Peitä appelsiinit vedellä ja keitä miedolla
lämmöllä noin tunti tai kunnes ne ovat pehmeitä. Valuta appelsiinit hyvin,
halkaise ne ja poista siemenet. Laita appelsiinit tehosekoittimeen ja soseuta
soseutusteholla
.
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele ja vuoraa irtopohjavuoka, jonka halkaisija
on 20 cm. Vatkaa kananmunat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi yleiskoneen
kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla 6. Vaihda laitteeseen litteä sekoitin
ja sekoita appelsiinisose vaahdon joukkoon teholla 2. Sekoita joukkoon
polenta, rosmariini ja leivinjauhe. Lusikoi taikina voideltuun vuokaan ja paista
45–60 minuuttia. Kakku on kypsä, kun se on kohonnut hyvin ja sen pinta tuntuu
kiinteältä. Anna kakun jäähtyä vuoassa.
Tee sillä välin hunajaliemi. Purista veriappelsiineista mehu sitruspuristimen
teholla 6, kunnes saat 4 dl mehua. Kaada mehu ja hunaja kattilaan, kuumenna
kiehuvaksi ja keitä siirapiksi. Pistele tikulla reikiä kakun pintaan. Kaada liemi
kakun päälle ja anna imeytyä. Kumoa kakku, kun liemi on täysin imeytynyt.
Tarjoa maitorahkan kera.
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Kreikkalainen saksanpähkinä-brandykakku
Siirapilla kostutettu saksanpähkinäkakku maistuu parhaalta espressokupillisen kanssa.
Jos Metaxa on mielestäsi liian vahvaa, voit korvata sen väkevällä viinillä, kuten Vin
Santolla tai sherryllä.
8 annosta
Valmistusaika: 20 minuuttia
Kypsennysaika: 40 minuuttia
200 g saksanpähkinöitä
2 kananmunaa
1,25 dl ekstraneitsytoliiviöljyä
100 g sokeria
1,25 dl kreikkalaista jogurttia
185 g vehnäjauhoja
hyppysellinen suolaa
1 tl jauhettua neilikkaa
Metaxa-siirappi
1 dl vuoristohunajaa
1 kanelitanko
3 neilikkaa
1 appelsiini
0,5 dl Metaxaa (kreikkalaista brandya)

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele ja reunusta paperilla halkaisijaltaan
20 cm:n irtopohjavuoka. Jauha 175 g saksanpähkinöitä käyttämällä lihamyllyn
karkeaa jauhatuslevyä teholla 4. Vatkaa kananmunat, oliiviöljy ja sokeri
kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää
teholla 6. Sekoita mukaan jogurtti teholla 2. Siivilöi jauhot, suola ja neilikka
kulhoon ja sekoita ne taikinaan teholla 1. Taittele joukkoon saksanpähkinät
ja lusikoi taikina vuokaan. Koristele lopuilla saksanpähkinöillä ja paista noin
40 minuuttia, kunnes kakku tuntuu kosketettaessa kiinteältä.
Tee sillä välin siirappi. Laita hunaja, kaneli ja neilikat kattilaan. Kuori appelsiini
perunankuorimella ja lisää kuori kattilaan. Kuumenna varovasti ja sekoita
joukkoon Metaxa. Anna jäähtyä.
Ota kakku uunista ja tee reikiä kaikkialle sen pintaan. Kaada liemi kakun päälle
ja anna imeytyä. Kumoa kakku, kun liemi on täysin imeytynyt. Tarjoa hunajalla
makeutetun kreikkalaisen jogurtin kera.
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Ruusuinen täytekakku
12 annosta
Valmistusaika: 40 minuuttia
Kypsennysaika: 30 minuuttia
Jäähdytysaika: 3 tuntia
175 g pehmeää voita
175 g sokeria
1 tl jauhettua kardemummaa
3 kananmunaa
175 g vehnäjauhoja ja 1 tl leivinjauhetta
25 g mantelijauhetta
2 rkl ruusuvettä
1 annos valkosuklaaganachea (sivu 27),
joka on maustettu ruusuliköörin sijaan 1
vaniljatangon siemenillä
Ruusukuorrutus:
2 suurta munanvalkuaista
¼ tl viinikiveä
¼ tl suolaa
1,25 dl ruususiirappia
125 g sokeria
muutama tippa punaista karamelliväriä
1 rkl ruusulikööriä
50 g hopeisia nonparelleja
50 g murskattuja sokeroituja ruusunlehtiä
1–2 myrkyttömän vaaleanpunaisen
ruusun terälehdet
koristeluun vaaleanpunaisia kynttilöitä
(valinnainen)

Täytekakkua tehdessä voit päästää luovuutesi valloilleen. Koska kakkuun
käytetään tuoretta voita, kermaa ja kananmunia, se tulee nauttia samana päivänä.
Voit tehdä hääkakun jättämällä kynttilät pois ja yhdistämällä kaksi kakkua.

Lämmitä uuni 180 asteeseen. Voitele kevyesti kaksi pyöreää vuokaa,
joiden halkaisija on 18 cm, ja vuoraa ne leivinpaperilla. Vatkaa voi, sokeri
ja jauhettu kardemumma kuohkeaksi yleiskoneen kulhossa käyttämällä
litteää sekoitinta teholla 4. Sekoita vatkatut kananmunat vähitellen
voi-sokeriseoksen joukkoon ja lisää ruokalusikallinen vehnäjauhoja
jokaisen lisäyksen yhteydessä.
Lisää joukkoon loput vehnäjauhot, joihin on sekoitettu leivinjauhe, sekä
mantelijauhe ja sekoita nopeasti. Sekoita joukkoon 1–2 ruokalusikallista
vettä, jotta taikinasta tulee sopivan notkeaa. Lusikoi taikina vuokiin
ja tasoita pinta. Paista 25–30 minuuttia, kunnes kakkujen pinta on
kullanruskea ja joustava. Anna kakkupohjien jäähtyä hieman ja kumoa
ne metalliritilän päälle. Ripottele ruusuvesi tasaisesti kummankin päälle.
Anna kakkupohjien jäähtyä ja irrota sitten leivinpaperi.
Valmista sillä välin valkosuklaaganache. Anna ganachen jäähtyä ja
laita se sitten jääkaappiin kolmeksi tunniksi tai kunnes se on sopivan
jähmeää levitettäväksi.
Levitä valkosuklaatäyte kakkupohjalle ja aseta toinen pohja sen päälle.
Paina kevyesti. Valmista ruusukuorrutus. Vatkaa munanvalkuaiset,
viinikivi ja suola yleiskoneen kulhossa käyttämällä lankavispilää teholla
8, kunnes vaahdon pintaan muodostuu huippuja. Lisää vähitellen
ruususiirappi, sokeri ja karamelliväri vatkaten, kunnes marenki on
kovaa ja kiiltävää. Kääntele ruusulikööri joukkoon ja levitä kuorrutus
kauttaaltaan kakun päälle. Tee kuorrutukseen kauniita pyörteitä ja
huippuja. Ripottele kuorrutuksen pinnalle hopeanonparellit sekä
sokeroidut ja tuoreet ruusun terälehdet. Odota, kunnes kuorrutus on
jähmettynyt ennen kuin asettelet kakun päälle kynttilät, jos käytät niitä.
Vinkki: Jos et halua syödä raakaa kananmunaa, ruusukuorrutuksen voi
myös kypsentää. Lisää munanvalkuaiset, ruususiirappi, sokeri, viinikivi
ja suola kulhoon ja aseta kulho hiljaa kiehuvan veden päälle. Vatkaa
voimakkaasti sähkövatkaimella 5–7 minuuttia, kunnes kuorrutus on
kovaa ja kiiltävää. Jatka kuorrutuksen valmistusta yllä olevan ohjeen
mukaan.
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Ruokaohjeet
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| D|

Dipit
•• Munakoisokaviaari
48
•• Taramasalata
46
•• Tsatsiki ja kurkkugranita

| J|
44

| H|

Hedelmät

•• Luumu-kiinanruusuvaahto

inkivääripikkuleipien kera 170
hedelmätempura
matcha-teellä maustetun
dippikastikeen kera 158
•• Vadelma-appelsiinikardemummatiramisu 174
•• Trooppinen

Juomat
•• Ruusuvesi- ja
sitruunamelissalimonadi 34
•• Vadelman, ruusun ja mintun
makuinen daiquiri 30)
•• Veriappelsiini- ja chilimargarita

| K|

324

Jäätelöt, suolaiset ja makeat
•• Guacamolejäädyke ja
kirsikkatomaattisalsa 42
•• Limetti-kookospähkinäjäätelö
164
•• Mangosorbetti chilisiirapin kera
166
•• Rommilla ja vaahterasiirapilla
maustettu banaanijäätelö
mausteisen ananascarpaccion
kera 168
•• Sahramilla maustettua
mascarponesorbettia
karambolaliemen kera 162

Kakut, pienet
•• Inkiväärillä maustetut
toffeevanukkaat
kinuskikastikkeen kera 218
•• Karpalolla, pinjansiemenillä
ja valkosuklaalla maustetut
leivokset 220
•• Pekaanipähkinöillä maustetut
mustikka-toffeemuffinit 226
•• Pistaasilla ja aprikoosilla maustetut
porkkana-tuorejuustoleivokset 222
•• Sitruunaruohoskonssit
216
•• Uudenlainen Sacher-torttu
224

Kakut, suuret
•• Kahden suklaan tiikerikakku
228
•• Kreikkalainen saksanpähkinäbrandykakku 236
•• Rosmariinilla maustettu
veriappelsiini-polentakakku 234
•• Ruusuinen täytekakku
238
•• Sambuca-liemellä kostutettu
kahvigugelhopf 232
•• Sitruunalla ja Earl Grey -teellä
maustettu sokerikakku 230
Kala ja äyriäiset
•• Chermoula-tahnalla
maustetut tonnikalapihvit
ja sitruunakuskus 112
•• Fish and chips ja mintun
makuinen hernesose 114
•• Paahdettu meriahven ja
veriappelsiinihollandaise 118
•• Rapukakut ja mangosokerimaissikastike 82
•• Samppanjassa kypsennetty
lohi ja kurkkusäilyke 110
•• Tandoorilohi kookospähkinäkurkku-minttusalaatin kera 116

Keitot

54
•• Gremolatalla maustettu
minestronekeitto 72
•• Kurpitsakeitto rapeiden
salvianlehtien ja
amarettikeksimurujen kera 76
•• Kylmä kesäkurpitsa- ja basilikakeitto
sitruunaöljyn kera 52
•• Meiramilla ja mascarponejuustolla
maustettu hernekeitto 74
•• Ranskalainen sipulikeitto paahdetun
yrtti-juustoleivän kera 78
•• Gazpacho

| L|

Leivonnaiset
•• Appelsiininkukkachurrot kuuman
•• suklaadipin kera
160
•• Belgialaiset suklaavohvelit
paistettujen banaanien kera 212
•• Luumu-, päärynä- ja
rusinachutney 138
•• Omena-karhunvatukkamantelistruudeli 200
•• Passionhedelmä-orvokkikreemillä
täytetyt tuulihatut 206

Leivät
•• Croissantit
156
•• Flachswickel
146
•• Juustokuminalla ja korianterilla
maustetut pitaleivät 144
•• Kirsikkatomaatti- ja
basilikafocaccia 144
•• Marmeladimunkit
154
•• Pretzelit
146
•• Sahrami-suklaabriossit
152
•• Saksanpähkinällä ja hunajalla
maustettu täysjyväleipä 140
•• Spelttinen hapanlimppu
142
•• Stollen
150
•• Vaniljalla ja unikonsiemenillä
maustettu challah-leipä 148
•• Vuohenjuuston, kevätsipulin ja
timjamin makuinen soodaleipä 140

Kananmuna
•• Hasselpähkinätonkapapusabaione 176
•• Lumimunat kahvin, vaahterasiirapin
ja pekaaninugaan kera 172
•• Trooppiset jasmiinilla maustetut
hedelmäpavlovat 180
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Ruokaohjeet
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Liha
•• Amerikkalainen tartarpihvi ja
ranskalaiset perunat 128
•• Bratwurstia ja hapankaalia
134
•• Italialaiset lihapyörykät ja
mascarpone-tomaattikastike 122
•• Kana- ja aprikoositagine
hapanimelän porkkanasalaatin
kera 126
•• Kana- ja äyriäislaksa
124)
•• Mausteisia makkaroita ja linssitomaattikastiketta 132)
•• Sahramilla ja persiljalla maustettu
chorizomunakas 68
•• Sienillä ja yrteillä maustettu
maalaisterriini 56
•• Suomalaiset lihapyörykät,
piparjuurikastike ja
karpalokompotti 120
•• Taikinakuorrutettu lammas minttuja pistaasipeston kera 130
•• Tryffelillä maustettu
vitello tonnato 60

| P|

Pasta
•• Hummeri-parsacannellonit
104
•• Jauhelihalasagne
106
•• Linguine alla bottarga
92
•• Neljän sienen ravioli
salviavoin kera 96
•• Pinaatilla, ricottajuustolla ja
saksanpähkinällä täytetyt
cannellonit 102
•• Sinapilla maustetut savulohitortellinit
purjokastikkeessa 98
•• Sitruunalla ja tuoreilla
yrteillä maustettu tagliatelle
ravunlihan kera 94
•• Uunivihanneksilla ja
yrttiricottajuustolla täytetty
lasagne 108

Perusohjeet
•• Aito vaniljajäätelö
26
•• Béchamel-kastike
19
•• Gin and tonic -syllabub
28
•• Italialaiset roseepippurimarengit
•• Lehtevä taikina
24
•• Majoneesi
18
•• Mantelileivät
29
•• Murotaikina
23
•• Pastataikina
21
•• Pesto
19
•• Piirakkataikina
22
•• Ragù-kastike
20
•• Sahramilla maustettu
perunasose 22
•• Sitruuna-fenkolipikkuleivät
23
•• Struudelitaikina
25
•• Suklaaganache
27
•• Tomaattikastike
20
•• Tuulihattutaikina
24
•• Vaniljakastike
25
•• Vaniljakreemi
26

28

| S|

| T|

Salaatit
•• Aasialainen kaalisalaatti
70
•• Mintulla, punaisella chilillä
ja sitruunalla maustettu
kesäkurpitsasalaatti 66
•• Punakaali-punajuurikarpalosalaatti 64
•• Salaatti uusista perunoista,
salsa verdestä, punajuuresta
ja savuankeriaasta 62
•• Selleri-omenapekaanipähkinäsalaatti 58

Suklaa
•• Lapsang Souchong -teellä
ja mallasviskillä maustettu
suklaavaahto 186
•• Pienet minttu-suklaavanukkaat
•• Schwarzwaldin fondantit
188
•• Suklaan ja laventelin makuiset
Pithivier-piiraat 192
•• Vihreällä teellä maustettu
valkosuklaabavarois
seljanmarjagranitan kera 182

Tortut ja piiraat, suolaiset
•• Porkkanapiiraat hapanimelän
porkkanavinaigretten ja
kantarellien kera 84
•• Quiche lorraine
86
•• Torta pasqualina -piirakka
88

184

Tortut ja piiraat, makeat
•• Espelette-chilillä maustettu
ananastatin 202
•• Hasselpähkinäpiiraat
punaviinipäärynöiden kera 196
•• Sichuaninpippurilla maustetut
suklaa-aprikoosipiiraat 190
•• Timjami-omenapiirakka
cheddartaikinakuoressa 198
•• Vaahterasiirapilla maustettu
kurpitsajuustokakku 204
•• Vaniljainen sitruunatorttu
194

| V|

Vihannekset ja kasvisruoat
•• Huhtasieni-perunagratiini
136
•• Hummusvaahto
50
•• Kukkakaali- ja
stiltonjuustokohokas 80
•• Kurpitsagnocchit ja
rucolavuohenjuustopesto 100
•• Peruna-kaalirösti
136
•• Pizza rustica
90
•• Punaviinissä haudutettu
mausteinen punakaali 138
•• Suklaatapenade-crostinit
38
•• Valkosipuli-sienibruschetta
36

Suolaiset ja makeat pannukakut
•• Blinit smetanan ja
punajuurimarinoidun lohen kera 40
•• Crêpes Comédie Française
210
•• Vadelma-ricottapannukakut
banaaniviipaleiden ja
tryffelihunajavoin kera 208

Pikkuleivät
•• Kuivatulla kirsikalla, pistaasilla
ja sichuaninpippurilla
maustetut biscotit 178
•• Saksalaiset piparkakut
214
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Tony Le Duc (synt. 1961)
on työskennellyt ammattivalokuvaajana vuodesta 1984 lähtien, ja häntä on usein kuvailtu
Flanderin omaperäisimmäksi ruokakuvaajaksi. Tähän mennessä hän on kuvittanut yli
kolmekymmentä keittokirjaa, ja viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana hän on
saanut useita kansainvälisiä palkintoja huomiota herättävästä työstään. Hän on osallistunut
useisiin näyttelyihin epätavallisilla ja usein suurikokoisilla ruoka-asetelmillaan. Uransa
alkupuolella Tony kuvasi raaka-aineet usein betoni-, puu- tai paperirakennelmissa. Myöhemmin
hän kehitti “kelluvan tekniikan”, jossa kolmen pleksilasitason ansiosta ruoka näyttää
leijuvan ilmassa. Vuodesta 2001 lähtien Tony on erikoistunut mielenkiintoisiin ruoka-aiheisiin
lähikuviin.
Vuodesta 2004 lähtien Tony on julkaissut gastronomiaan liittyviä kokonaisvaltaisia projekteja,
joissa valokuvaus, sommittelu, typografia, sisältö ja paperi ovat yhtä tärkeässä asemassa.
Hänen tuorein hankkeensa on KOOK ZE! -niminen konsepti. Siinä yhdistyvät kokonaisvaltaisesti
ruokaohjeet, ruokaan liittyvät kirjoitukset, videoleikkeet sekä ruoanlaittotapahtumat.
www.tonyleduc.be
Veerle de Pooter (synt. 1973)
syntyi itseoppineiden kokkien perheeseen, jossa sekä isä että isoisä olivat innokkaita
ruoanlaittajia. Intohimo ruoanlaittoa kohtaan heräsi täysin kuitenkin vasta, kun Veerle
opiskeli englantia poissa kotoa. Kasvissyöjänä hän pettyi tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja
ryhtyi itse valmistamaan ruokansa. Veerle työskenteli vähän aikaa apulaiskokkina lontoolaisessa
huippuravintolassa. Sen jälkeen hän palasi Belgiaan, missä hänestä tuli ruokatoimittaja ja
kokki. Veerle kirjoittaa säännöllisesti eräisiin johtaviin belgialaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin.
Lisäksi hän on työskennellyt ministerin henkilökohtaisena kokkina ja valmistanut ruokaa
muusikoille Brysselin johtavan musiikkitalon takahuoneen keittiössä. Vuodesta 2000 lähtien
Veerle on työskennellyt useissa projekteissa Tony Le Ducin kanssa. Tuoreet yrtit, eksoottiset
mausteet ja kukkaisaromit ovat luonteenomaisia piirteitä täysin itseoppineelle Veerlelle. Veerlen
tavaramerkiksi ovat muodostuneet klassikkoruoat, joita hän valmistaa nykyaikaisin vivahtein.
KitchenAid®-keittokirja on hänen ensimmäinen keittokirjansa.
http://hotcakesandhighheels.blogspot.com
Nej De Doncker (synt. 1958)
on suunnittelija sanan kattavimmassa merkityksessä. Hän on työskennellyt mainosgraafikkona
Kluwer Publishers -kustantamossa, opettanut Sint Lucas Pavilionissa ja toiminut taiteellisena
johtajana ja ulkoisena intendenttinä ABC2004 / Antwerp World Book Capital -projektissa.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Nej on keskittynyt taiteen, tuotekehityksen ja muotoilun
yhdistämiseen ja työskennellyt läheisesti arkkitehtien ja taiteilijoiden kanssa. Hänen
oma toimistonsa keskittyy erityisesti kirjojen suunnitteluun. Vuonna 2006 Nej suunnitteli
City of Letters -teoksen, joka koostuu 26:sta kirjoittajien ja kuvataiteilijoiden välisestä
yhteistyöprojektista. Textasy, Nejn amerikkalaiselle kalligrafille Brody Neuenschwanderille
luoma teos, julkaistiin vuonna 2007. Samana vuonna hän laati yhdessä Tony Le Ducin kanssa
Slawinski-gastronomiajulkaisun kunnianosoituksena kiistellylle belgialaiselle keittiömestarille
Willy Slawinskille.
www.nej.be
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Isälleni Jan de Pooterille,
joka on oman tiensä kulkija
sekä elämässään että keittiössä.
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omistuskirjoitus

KitchenAid® Artisan® -yleiskone on jokaisen kokin unelma. Äärimmäisen
tehokas yleiskone on korvaamaton apuri kiireisille kokeille. Laitetta täydentävät
vakiolisäosat: lankavispilä, taikinakoukku ja litteä sekoitin. Yleiskoneen
tavaramerkin eli lisäosan kiinnityspään ansiosta yleiskone muuttuu
hetkessä pastakoneeksi, sitruspuristimeksi, lihamyllyksi, jäätelökoneeksi,
vihannesleikkuri-raastimeksi tai jopa makkarantäyttöputkiloksi.
KitchenAid®-keittokirja sisältää yli 120 nykyaikaista ja kansainvälistä
reseptiä, jotka on kehitetty erityisesti Artisan®-yleiskonetta ajatellen.
Keittokirja osoittaakin, että upea klassikko on yhtä hyödyllinen kotikokeille
nykyään kuin se oli syntyhetkellään lähes sata vuotta sitten.
Veerle de Pooter on kehittänyt ja testannut keittokirjan herkulliset
ruokaohjeet. Tony Le Duc on ottanut silmiä hivelevät kuvat, ja kirjan
nykyaikainen sommittelu on Nej De Donckerin käsialaa.

”KitchenAid® Artisan® -yleiskone on
jokaisen kokin unelmalaite.
Se ei ole vain myytti, vaan se edustaa jo käsitteeksi muodostunutta
toimivaa muotoilua. Tämän ovat havainneet jo useat tyyliä arvostavat
kotikokkisukupolvet, jotka ovat ottaneet yleiskoneen omakseen.”
Adeline Suard, marie claire maison

Tätä kirjaa ei ole tarkoitettu myytäväksi.
KitchenAid®-keittokirjan saa vain ostamalla
KitchenAid® Artisan® -yleiskoneen.
Sinun tarvitsee vain lähettää meille takuukorttisi, niin lähetämme
keittokirjan sinulle veloituksetta. Mukavia ruoanlaittohetkiä!
Finnish version

