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Resepteistä  
 
Kauppareissua suunnitellessa ei kannata huolestua, jos et löydä kaikkia raaka-aineita kaupastasi. 
Nämä reseptit ovat helppoja valmistaa eikä määriä tarvitse noudattaa 
orjallisesti. Esimerkiksi juuressärään voit valita juuri niitä juureksia joista itse pidät! Granolaan voit 
hyvin hyödyntää kuiva-ainekaappisi varastoa. Siihen sopii niin pähkinät, siemenet kuin kuivatut 
marjatkin. Suositeltavaa on käyttää vaakaa tiettyjen raaka-aineiden punnitsemiseen, koska osa 
reseptien raaka-aineista on merkitty painon mukaan.  
 
Ruoanvalmistus kannattaa aloittaa jo edeltävänä päivänä. Leivo ensin saaristolaisleipä ja sen 
jälkeen voit siirtyä karitsan pariin. Kun karitsa kypsyy rauhallisesti uunissa, voit 
valmistaa pannacotan jääkaappiin odottamaan seuraavaa päivää. Seuraavana päivänä saat 
maukkaan rosmariinikastikkeen karitsan keitinliemestä. Voit hyvin myös valmistaa maa-
artisokkakeiton edeltävänä päivänä. 
  
Alkukeitto tarjoillaan poromoussen ja saaristoleivän kanssa. Ennen tarjoilua kiehauta keitto ja 
tarvittaessa ohenna sitä maidolla. Pursota tai lusikoi poromousse keittolautaselle ja kaada kuuma 
maa-artisokkakeitto ympärille. Sitten keitto odottaa vain syöjää. 
 
Pitkään haudutettu karitsa saa kaverikseen sen omasta keitinliemestä valmistetun 
rosmariinikastikkeen. Paahdettuja juureksia maustetaan hunajalla ja tuoreilla rosmariinin sekä 
timjamin lehdillä. Perunapyreeseen kannattaa valita jauhoinen peruna, kuten Lapin Puikula tai 
Rosamunda. Lisää keitinliemeen reilusti suolaa ja anna perunoiden kosteuden haihtua ennen sen 
viimeistelyä. Jätä valmis perunapyree ja rosmariinikastike omiin kattiloihinsa ja lämmitä ne ennen 
tarjoilua. Lämmitä myös karitsan  entrecôte ja juurekset uunissa ennen tarjoilua.  
 
Jälkiruoan pannacotan voit tarjoilla esimerkiksi kahdella eri tavalla. Jos haluat tarjoilla pannacotan 
lautaselta, sinun tulisi löytää jokin pieni vuoka, josta voit kumota sen napakasti lautaselle. 
Pannacotan irtoamista helpottaa, kun kastat vuoan pohjan ja reunoja hetken kuumassa vedessä.  
Voit hyvin myös valmistaa pannacotan suoraan kauniiseen lasiin. Ennen tarjoilua ripottele vain 
päälle granola, valkosuklaa-crumble ja loraus mustikkakastiketta.  

 



  
 

Saaristolaisleipä (2 kpl) 

5 dl rasvatonta piimää  
40 g hiivaa 
1 dl siirappia 
1 1/2 dl kaljamaltaita  
1 1/2 dl Pirkka Luomu kauraleseitä  
1 tl suolaa  
1 1/2 dl ruisjauhoja  
7–8 dl vehnäjauhoja  
1/2 dl öljyä  
 
Vuoan voiteluun 
voita  
 
Voiteluun 
1 rkl siirappia  
1 rkl kiehuvaa vettä  
 
1.  Kuumenna piimä kädenlämpöiseksi. Murenna piimän joukkoon hiiva. Lisää siirappi, maltaat, 
kauraleseet ja suola. Alusta taikinaan ruisjauhot ja vähitellen vehnäjauhot. Lisää öljy alustamisen 
loppuvaiheessa. Taikina saa jäädä mahdollisimman löysäksi. 
2.  Jaa taikina kahteen voideltuun suorakaiteen muotoiseen vuokaan. Käytä jauhoja apuna. 
Painele taikina vuokaan ja pistele haarukalla. Peitä vuoat liinalla ja kohota vähintään tunnin ajan. 
3.  Paista leivät 175-asteisessa uunissa alimmalla tasolla noin 1 tunti. Voitele leivät siirappivedellä 
ja jatka paistamista 150 asteessa puoli tuntia. Peitä leivät leivinpaperilla paistamisen loppupuolella, 
ettei pinta tummu liikaa. 
4.  Voitele uunista otetut leivät siirappivedellä. Kumoa leivät hieman jäähtyneinä vuoista. 
5.  Kääri täysin jäähtyneet leivät muoviin. Saaristolaisleipä on parhaimmillaan parin päivän 
kuluttua. 
  



 
 
Maa-artisokkakeitto 
 
400 g maa-artisokkia  
ripaus suolaa  
1 rkl rypsiöljyä  
1 sipuli   
2 - 3 valkosipulinkynttä  
50 g voita  
1 dl valkoviiniä  
4 dl kasvislientä tai vettä  
5 dl kuohukermaa  
kevytmaitoa ohentamiseen 
suolaa  
ripaus mustapippuria  
n. 1-2 rkl omenaviinietikkaa tai sitruunanmehua   
  
1. Pese maa-artisokat ja leikkaa ne puoliksi. Mausta suolalla ja öljyllä ja paahda 200-asteisessa 
uunissa 10 - 15 minuuttia, kunnes maa-artisokat saavat hieman väriä.  
2. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota kasarissa voissa sipulit ja lisää sekaan 
paahdetut maa-artisokat. 
3. Lisää valkoviini ja hauduta noin puolet nesteestä pois. Lisää lopuksi kasvisliemi ja kerma, anna 
hautua hetki keskilämmöllä.   
4. Soseuta keitto tasaiseksi teho- tai sauvasekoittimella. Mausta suolalla, mustapippurilla ja 
omenaviinietikalla tai sitruunanmehulla. Ennen tarjoilua voit halutessasi ohentaa keittoa hieman 
maidolla.   
  
 
 
Poromousse  
  
100 g Lapin liha kylmäsavustettua riistarouhetta  
50 g smetanaa   
100 g maustamatonta tuorejuustoa  
1 ruukku ruohosipulia 
ripaus suolaa  
ripaus mustapippuria   
  
1. Hienonna riistarouhetta pienemmäksi veitsellä. Vaahdota smetana kuohkeammaksi 
käsivatkaimella tai vispilällä ja sekoita tuorejuuston kanssa.   
2. Hienonna ruohosipuli ja sekoita kaikki keskenään. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Voit 
pakata moussen pursotinpussiin ja jättää jääkaappiin maustumaan.   
3. Ennen tarjoilua aseta poromousse keskelle syvää lautasta ja kaada kuuma keitto ympärille. 
Tarjoile myös saaristolaisleivän kanssa!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 tuntia haudutettu karitsan entrecôte ja rosmariinikastike, juuressärä ja perunapyree    

 
Karitsa   
  
n. 800 g Karitsan entrecôtea tai luutonta paistia  
50 g ruokokidesokeria  
2 rkl tomaattipyrettä 
n. 1 rkl hienoa merisuolaa 
1 sipuli 
1 porkkana   
2 lehtisellerin vartta 
 
Maustepussiin 
½ ruukkua timjamia  
½ ruukkua rosmariinia  
kokonaisia mustapippureita  
3 laakerinlehteä 
  

1. Hiero karitsaan sokeri, tomaatipyre sekä suola ja laita korkeareunaiseen uunivuokaan. 
Leikkaa kasvikset reiluksi paloiksi vuokaan. Tee kuitu- tai harsoliinasta maustepussi 
pippureista, laakerinlehdistä, timjamista ja rosmariinista. Sido maustepussi kiinni ja laita 
vuokaan. Voit laittaa mausteet ilman pussiakin vuokaan.   
2. Lisää vettä vuokaan niin, että kaikki raaka-aineet peittyvät. Laita pala leivinpaperia päälle ja 
kansi. Folio toimii myös hyvänä kantena! Laita uuniin ja kypsennä 95 asteessa yön yli.   
3. Ota aamulla lihat pois ja siivilöi liemi mahdollisimman tiheän siivilän läpi kattilaan. Keitä 
lihalientä niin, että nestettä on noin puolet jäljellä. Säästä siivilöity liemi 
rosmariinikastikkeeseen.   

  
  
Rosmariinikastike  
  
1 sipuli  
1-2 valkosipulin kynttä   
1 porkkana   
100 g ruokokidesokeria  
2 rkl tomaattipyrettä  
1 dl punaviinietikkaa  
4 dl punaviiniä  
2 dl demi glacea   
4 dl karitsan lihalientä   
2 oksaa rosmariinia   
1 laakerinlehti   
n. 4 kokonaista mustapippuria  
(Maizenaa suurustamiseen)  
(suolaa)  
  

1. Leikkaa kuoritut sipulit, valkosipulit ja porkkanat isoiksi paloiksi ja kuullota hetki. Lisää 
sokeri ja karamellisoi hieman vihanneksia. Lisää tomaattipyre ja kuullota vielä hetki.   
2. Lisää punaviinietikka ja keitä puolet nesteestä pois. Lisää sen jälkeen myös punaviini ja 
keitä jälleen puolet nesteestä pois. Lisää demi glace, talteen otettu karitsanliemi, rosmariinin 
oksat, laakerinlehti ja kokonaiset mustapippurit. Anna hautua kunnes noin ⅔ nesteestä on 
jäljellä.   
3. Siivilöi tiheän siivilän läpi ja suurusta maizenalla halutessasi. Tarkista lopuksi maku ja lisää 
suolaa tarvittaessa.   



  
Juuressärä  

  
1 porkkana   
1 keltainen porkkana  
1 violetti porkkana  
1 palsternakka  
1 lanttu  
pala juuriselleriä  
(Voit valita mitä juureksia vain tähän!)   
50 g voita  
öljyä  
suolaa 
3 rkl hunajaa  
mustapippuria   
muutama timjamin oksa  
muutama rosmariinin oksa  

 
1. Pese porkkanat hyvin ja kuori muut juurekset. Leikkaa porkkanoista ja palsternakasta saman 
kokoisia paloja. Kuutio myös lanttu ja selleri pienemmäksi. 
2. Sulata voi kattilassa. Levitä juurekset pellille ja pyörittele öljyssä ja sulaneessa voissa. Mausta 
lopuksi suolalla. 
3.  Paahda 200-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia niin, että saavat paahteisen pinnan. Lisää 
lopuksi juureksiin hunaja ja mustapippuri. Nypi ennen esillepanoa timjamin ja rosmariinin lehtiä 
juuresten sekaan.   
 
 
Perunapyree 
  
400 g Puikulaperunoita tai Rosamundaa 
200 g voita  
1 dl kuohukermaa tai täysmaitoa  
Suolaa maustamiseen 
 
1. Kuori ja huuhtele perunat hyvin. Keitä suolalla maustetussa vedessä kypsiksi ja valuta neste 
pois siivilän avulla. Anna ylimääräisen kosteuden haihtua pois. Kuumenna sillä välin voi-
kermaseos toisessa kattilassa.  
2. Kun kosteus on haihtunut, painele lusikalla perunat siivilän läpi ja vatkaa kevyesti kerma-voi 
seos sekaan. Lisää kermaa tai maitoa enemmän, jos haluat pyreestä juoksevampaa. Mausta 
lopuksi suolalla.  
  
  
  
  



 
Valkosuklaapannacotta, mustikkakastiketta, granolaa ja valkosuklaa-crumblea  
  
 
Valkosuklaapannacotta  
 
2 tl agar-agaria  
2 rkl vettä 
1 vaniljatanko 
100 g valkosuklaata  
 4 dl kuohukermaa  
2 dl kevytmaitoa  
1 dl sokeria  
1 ½ tl vaniljasokeria  
kahden sitruunan kuori raastettuna   
  
1. Sekoita agar-agar kahteen ruokalusikalliseen vettä ja halkaise vaniljatanko puoliksi 
pituussuunnassa. Rouhi valkosuklaa pieniksi paloiksi.  
2. Kuumenna kerma, maito, sokeri, vaniljasokeri ja sitruunan kuoret kattilassa. Lisää kattilaan agar-
vesi ja keitä vielä 2 minuuttia.   
3. Siirrä kattila sivuun, poista vaniljatanko ja sekoita rouhittu valkosuklaa joukkoon ja anna sen 
liueta kokonaan sekoittaen. Kaada pannacotta tarjoilulaseihin. Voit käyttää myös pieniä 
alumiinivuokia. Jätä jääkaappiin hyytymään mielellään yön yli tai vähintään 3 tunniksi. 
4. Pannacotta irtoaa alumiinivuoasta kastamalla pohjaa kuumassa vedessä. Tämän jälkeen kumoa 
pannacotta napakasti lautaselle. 
 
 
Mustikkakastike  
  
4 dl pakastemustikoita   
2 dl Bonne premium mustikkamehua tai jotain muuta laimennettua mustikkamehua  
1 dl sokeria   
  
1. Keitä mustikoita sokerin ja mustikkamehun kanssa noin 10 minuuttia. Voit hajottaa mustikoiden 
rakenteen keittämisen aikana. Anna jäähtyä ja tarjoile kylmänä pannacotan kanssa. 
 
 
Valkosuklaa-crumble  
 
150 g valkosuklaata rouhittuna 
100 g vettä 
300 g sokeria  
  

1. Yhdistä vesi sekä sokeri ja kuumenna kattilassa 121-asteiseksi.  
2. Vatkaa valkosuklaa kuuman sokeri-vesiseokseen joukkoon voimakkaasti. Kaada valkosuklaa-
crumble jäähtymään leivinpaperin päälle.   
 
  
  



 
Granola   
  
1 ½  dl kaurahiutaleita 
1 ½  dl ruishiutaleita  
½  dl kauraleseitä  
½  dl auringonkukansiemeniä   
1 dl mantelirouhetta (voit rouhia veitsellä kokonaisia)   
ripaus kanelia  
ripaus suolaa   
n. 1 dl hunajaa  
½ dl rypsiöljyä   
½ dl kuivattuja karpaloita  
 
 1. Sekoita kaikki ainekset keskenään lukuun ottamatta karpaloita.  Levitä tasaisesti leivinpaperin 
päälle uunipellille. 
2. Paahda 175-asteisessa uunissa 25 - 30 minuuttia. Sekoita granolaa paiston aikana pari kertaa 
niin, että se paahtuu tasaisesti. Lisää paahtamisen jälkeen karpalot ja anna jäähtyä.  
3. Ennen jälkiruoan viimeistelyä ripottele granolaa ja valkosuklaa-crumblea pannacotan päälle.  
  
 


