
Isänpäiväherkut
Reseptit : Juho Huurreoksa.



Lanttu-Wellington 
 palsternakkapyreen ja punaviinikastikkeen kera



Paista lantut ”pihviä” varten

Laita uuni lämpenemään 160 asteeseen. Leikkaa 
lantuista kannat pois. Laita uunivuoan pohjalle voi-
nokareita, timjamia, suolaa ja pippuria. 

Asettele lantut leikattu puoli alaspäin vuokaan. 
Paista noin 2 h kunnes lantut ovat pehmeitä.

Tee palsternakkapyree 

Kuori ja paloittele palsternakat. Keitä maidossa 
kypsiksi (varovasti ettei maito pala kattilaan). Laita 
palsternakat tehosekoittimeen tai survo sauva-
sekoittimella voin kanssa (lisää maitoa, jos haluat 
pyreestä löysempää). Mausta suolalla ja vaniljalla.

Tee punaviinikastike

Laita 2 dl sokeria kattilaan. Sulata sokeri ruskeaksi 
mutta älä polta. Kaada joukkoon punaviini ja lisää 
muut aineet paitsi voi ja suola. Anna kiehua kunnes 
punaviiniä on jäljellä 1/10 alkuperäisestä määrästä. 

Sulata voi. Kaada voita punaviinin joukkoon koko 
ajan vispaten, näin kastike suurustuu. Mausta suo-
lalla.

Tee Wellingtonin ”pihvi”
 
Ota voitaikina sulamaan pöydälle. 

Hienonna herkkusienet ja sipuli. Paista sipuleita 
voissa hetki ja lisää sienet ja timjami. Kun sienet 
ovat hieman ruskistuneet lisää joukkoon soija ja 
sekoita. Mausta suolalla ja pippurilla.

Kuori paahdetut lantut. Laita 3 voitaikinalevyä 
leivinpaperille leveyssuunnassa limittäin toistensa 
päälle. Laita lantut uunivuokaan leivinpaperin pääl-
le vieriviereen jonoksi. Laita päälle sienitäyte. 

Nosta koko komeuden päälle voitaikinat ja painele 
tiiviiksi. Paista 200-asteisessa uunissa noin 40 min. 

Vinkki! Tee lanttu-Wellington edellisenä päivänä jääkaap-
piin, mutta paista vasta juhlapäivänä.  

WELLINGTONIN PIHVI  – 
VAIN PIHVI  UNOHTUI

1 kg pieniä lanttuja
3 levyä voitaikinaa
200 g tuoreita herkkusieniä 
1 sipuli
1 rkl soijaa 
Voita
Suolaa 
Mustapippuria
Tuoretta timjamia

PALSTERNAKKAPYREE

500 g palsternakkaa
Maitoa
100 g voita
Hyppysellinen vaniljasokeria
Suolaa

PUNAVI INI  SWEET &  SOUR

½ plo punaviiniä 
2 dl sokeria 
1 valkosipulinkynsi
50 g voita
Suolaa 
Pippuria
Timjamia



Suklaatimoussea ja salsaa neljälle

SUKLA ATIMOUSSE

170 g suklaata
2,5 dl maitoa
50 g voita
2 rkl espressoa tai 1 tl pikakahvijauhetta
2 kananmunaa

Paloittele suklaa tehosekoittimeen (voit käyttää 
myös sauvasekoitinta). Laita kattilaan maito, voi ja 
kahvi. Keitä noin 2–3 minuuttia. 

Kaada kuuma maitoseos suklaan päälle ja sekoita 
tasaiseksi. Lisää joukkoon kananmunat ja sekoita 
uudelleen tasaiseksi. 

Kaada tarjoiluastioihin ja laita kylmään puoleksitois-
ta tunniksi. 

SALSA

½ hunajameloni
1 dl puolukoita
1 sitruunan mehu
1 dl vettä
0,5 dl sokeria 
(Chiliä) 

Laita kattilaan vesi, sokeri ja purista yhden sitruu-
nan mehu, kiehauta. 

Kuori ja paloittele meloni halutun kokoisiksi suu-
paloiksi. Laita kattilaan melonin palat, puolukat ja 
hienonna hyppysellinen chiliä vielä sekaan. Sekoita. 

Laita jääkaappiin tekeytymään vähintään 2 tunniksi 
ja tarjoile. 


