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AINEKSET

3-4 kananmunaa
1 dl marinoituja härkäpapuja
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OHJEET

Keitä kananmunat kypsiksi, noin 8 minuuttia,
kuori ja lohko ne
Puolita kirsikkatomaatit ja kuutioi kurkku

2 erilaista ruukkua salaattia

Kuutioi valitsemasi juustot sopiviksi suupaloiksi

1 rs (keltaisia) kirsikkatomaatteja

Kokoa salaatti: revi vadille salaatit, ja ripottele

½ kurkku

rennosti päälle marinoidut härkäpavut,
kananmunalohkot, tomaatti ja kurkku,

yrttejä, esim. lehtipersilja, basilika, herneenverso

juustokuutiot ja revityt yrtit. Nostele kevyesti
200 g vahvanmakuista juustoa, esim. Aura-juusto,

sekaisin

Kuusamon Vuoristojuusto tai Emmental, Jukolan
AitoCheddar, Juustoportin Gryere tai Viinitarhurin

Valmista kastike mittaamalla ainekset
lasipurkkiin, sulje purkki, ja ravista voimakkaasti

juusto

Tarjoile salaatti kastikkeen kanssa.
Maalaissalaattiin sopivat sattumiksi myös

Nopea vinegrette

¼ dl omenaviinietikkaa
¾ dl rypsiöljyä
1 tl (Dijon) sinappia

½ tl sokeria tai hunajaa
suolaa ja mustapippuria myllystä, muutama rouskaus

ylijääneet, jäähdytetyt uunijuurekset ja kypsä,
kylmä liha, esimerkiksi kalkkuna- tai
lammaspaisti.

Pääsiäisen
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AINEKSET

200 g kuivattuja, kokonaisia
härkäpapuja

½ ruukku persiljaa
½ ruukku basilikaa
rypsiöljyä
omenaviinietikkaa
suolaa ja pippuria
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OHJEET

valmistele härkäpavut pakkauksen ohjeen mukaan tai
seuraavalla tavalla: Liota pavut kylmässä vedessä yön yli, tai
vähintään 10 tuntia, lasi- tai muoviastiassa. Metalliastia
kovettaa pavut puumaisiksi. Pavut turpoavat reilusti. Kaada
liotusvesi pois.
Huuhtele pavut ennen keittämistä ja keitä kypsäksi reilussa
suolalla maustetussa vedessä. Keittoaika on noin 30 minuuttia.
Papuja kannattaa kerralla esikäsitellä isompi satsi, ja pakastaa
kypsinä pienissä erissä käyttöä varten.
Hienonna persilja ja basilika
Sekoita keskenään keitetyt härkäpavut ja yrttisilppu
Mausta suolalla, pippurilla, omenaviinietikalla tai haluamillasi
mausteilla
Tarjoile aterian lisäkkeenä tai ruokaisassa salaatissa

Pääsiäisen
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AINEKSET

1 kalkkunan filee (noin kg)
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OHJEET
sekoita marinadin aineet keskenään muovipussissa, johon kalkkunan filee
mahtuu

marinadi:
1 sitruunan mehu
1 dl öljyä

laita kalkkuna marinadiin ja sulje pussi tiiviisti. Anna maustua jääkaapissa
yön yli, voit käännellä kalkkunaa muutaman kerran marinoinnin aikana
ota kalkkuna huoneenlämpöön tunti ennen paistamista
poista kalkkuna marinadista, ja ruskista se pannulla voissa, nosta

1-2 valkosipulin kynttä kuorittuna
1-3 oksaa timjamia tai rosmariinia

ruskistettu kalkkuna pieneen uunivuokaan ja mausta se kauttaaltaan
suolalla ja pippurilla
työnnä paistomittari lihaan siten, että sen pää on lihan paksuimmassa
kohdassa

2 rkl pehmeää voita
paista kalkkuna 175 asteisessa uunissa 72-74 asteen sisälämpötilaan, voit

suolaa, pippuria

valella kalkkunaa paiston aikana muutaman kerran vuokaan kertyvällä
liemellä. Paistamiseen menee aikaa 60-90 minuuttia
älä ylikypsennä lihaa varmuuden vuoksi, silloin siitä tulee kuivaa ja
mautonta
ota kypsä liha uunista, ja kääri vuokineen folioon vetäytymään vielä 15
minuutiksi ennen tarjoilua
siivuta kalkkuna tarjolle poikkisyin leikaten, valele siivuja paistonesteellä ja
tarjoile. Aterialta ylijäänyt kalkkuna maistuu kylmänä leikkeleen tapaan

Pääsiäisen

MARJAKASTIKE

AINEKSET

1 isohko sipuli
50 g voita

OHJEET

kuori ja hienonna sipuli
kuullota sipuli voissa kattilassa pehmeäksi
lisää kattilaan marjat, valkoviini ja kalkkunan paistoliemi

2 dl kuivaa valkoviiniä (tai
kanalientä)
0,5-1 dl kalkkunan paistolientä

keitä rauhallisesti kannen alla 15 min, kunnes sipulit ja marjat ovat
pehmenneet
siivilöi sipulit ja marjat pois, kaada liemi takaisin kattilaan
maista ja mausta hunajalla, suolalla ja pippurilla

200 g puolukoita tai vadelmia
hunajaa, suolaa, pippuria

kastike saa olla ohutta, mutta voit halutessasi suurustaa sen vehnä- tai
maissijauholla

Pehmeät

VALKOSIPULIPERUNAT

Valkosipulilla maustetut ja kermassa pehmeäksi haudutetut perunat ovat klassinen lammasruuan lisäke.
Muutamalla niksillä perunoista saa superherkullisia! Pääsiäisen valkosipuliperunoihin kannattaa nähdä hiven
vaivaa: valitse perunoiksi kiinteitä, isohkoja perunoita, kuori ja viipaloi ne, esikypsennä rapeiksi ja muhita
kypsäksi pehmoisessa, valkosipulilla maustetussa kuohukermassa.

AINEKSET

1-1,5 kg kiinteitä perunoita, esim. Nicola,
Rikea, Annabelle
1 yksikyntinen valkosipuli tai 2-3

OHJEET

kuori perunat
viipaloi perunat mahdollisimman ohuiksi siivuiksi, laita siivut heti
kylmään veteen tummumisen estämiseksi

valkosipulin kynttä
kun kaikki perunat on viipaloitu, nostele viipaleita kylmästä
2-3 rkl öljyä
4-5 dl kuohukermaa
suolaa ja mustapippuria

vedestä lävikköön, ja huuhtele kylmän veden alla. Näin
perunoiden ylimääräinen tärkkelys irtoaa, ja ne eivät
”mössäänny” uunissa.
kuivaa huuhdellut viipaleet puhtaan keittiöpyyhkeen päällä
kuullota huuhdeltuja viipaleita paistinpannulla öljyssä, mausta
suolalla ja pippurilla, ja siirrä voideltuun uunivuokaan, käsittele
näin kaikki perunat
kuori ja hienonna valkosipuli, ja pyöräytä silppu kuumalla
pannulla, lisää sekaan kuohukerma ja kuumenna
kaada valkosipulikuohukerma esikäsiteltyjen perunaviipaleiden
päälle, maista ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria
paista perunavuokaa 200 asteessa noin tunti. Tarkkaile pinnan
väriä, ja lisää tarvittaessa päälle folio, ettei pinta pala

