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KURPITSAPAPPARDELLE

1 kg kurpitsaa 
2 dl kermaa
1 sipuli 
½ Reformi luomukasvisliemikuutio
Mustapippuria 

Kuori kurpitsa ja höylää juustohöylällä suikaleiksi. 
Suikaloi sipuli ja paista oliiviöljyssä kullanruskeaksi. 
Laita pannulle 1 dl vettä ja sekaan liemikuutio, haih-
duta neste pannulta. Lisää pannulle kerma, kiehau-
ta. Lisää joukkoon kurpitsat ja kypsennä noin 2 min. 
Pyöräytä myllystä joukkoon mustapippuria.

HOLY CHICKEN THIS  AIN’ T  CHICKEN – 
ORAKASLEIKE

4 vaaleaorakasta tai lampaankääpää
Pankokorppujauhoja tai gluteenittomia korppujau-
hoja
Kananmunaa
Suolaa
Voita

Puhdista sienet ja poista jalat. Laita pannu lämpe-
nemään keskilämmölle (liian kuuma polttaa sienet). 
Pyöräytä sienet kauttaaltaan kananmunassa ja sit-
ten korppujauhoissa. Toista jotta saat hyvän pinnan. 
Paista voissa kullanruskeaksi. Mausta suolalla.



PUOLUKKARULLA

Kakkupohja

2,5 dl Semper gluteenitonta hienojauhoa
3 kananmunaa
2,5 dl sokeria      
0,5 tl vaniljasokeria
Kanelia 
Sokeria

Täyte

1 prk Valio vaniljakreemiä 
2 dl kuohukermaa
1,5 dl puolukkaa

Aloitetaan pohjasta. Laita uuni lämpenemään 150 
asteeseen. Vatkaa kananmuna ja sokerit kuohkeaksi 
vaahdoksi. Lisää joukkoon jauhoseos ja sekoita. 

Kumoa massa pellille leivinpaperin päälle (ei haittaa 
vaikkei tule koko pellin kokoinen). Paista kullanrus-
keaksi noin 10 min. Anna jäähtyä hetki. 

Levitä toiselle leivinpaperille pöydän päälle tasaisesti 
sokeria ja kanelia. Kumoa pohja kanelisokerin päälle 
ja painele varovasti, irrota uunissa ollut leivinpaperi 
pohjasta. 

Vatkaa kuohukerma vaahdoksi ja lisää joukkoon 
vaniljakreemi, sekoita tasaiseksi massaksi. Levitä 
massa torttupohjalle tasaisesti ja ripottele puolukat 
päälle. Rullaa napakaksi rullaksi ja laita jääkaappiin 
tekeytymään 2 tunniksi. 

Syysiltojen herkku on valmis!  



SÄILÖTYT SUPPILOVAHVEROT

2 kg suppilovahveroita tai kosteikkovahveroita
1 dl väkiviinaetikkaa (Rajamäki)
4,5 dl vettä
135 g kidesokeria
10 g suolaa
Sinapinsiemeniä

MIKÄ SYKSY !  –  PUOLUKKAPAUKKU

500 g tuoretta tai pakastettua puolukkaa (sulatet-
tuna)
3 cm pala inkivääriä

Tähän tarvitaan vain tehosekoitin tai mehustin, ja 
päräyttävä paukku on valmis.

Kuori inkiväärin pala. Mehusta mehustimella puolu-
kat ja inkivääri. Säilytä jääkaapissa ja nauti paukkui-
na. 

Tehosekoittimessa valmistaminen onnistuu laitta-
malla kaikki raaka-aineet tehosekoittimeen ja sekoi-
tuksen jälkeen siivilöi juoman mukiin. 

Laita kaikki paitsi sienet kattilaan ja kiehauta. Lisää 
joukkoon sienet, kiehauta. Laita puhtaisiin purkkei-
hin ja sulje kannet (katso että purkit ovat pintaan 
asti nestettä täynnä). 

Laita purkit uunivuokaan ja 120 asteiseen uuniin 45 
minuutiksi. Ota purkit uunista ja jäähdytä. Varmista 
että purkkien kannet ovat painuneet alas. Varastoi 
talven herkutteluhetkiin.  



KUHA-SUPPISNIGIRI   JA  WASABITILLIMA JONEESI

Noin 15 kpl

Ja vielä modernimpaa kalasta ja meidän metsistä! 

Nypi kuhafileestä ruodot pois. Laita pintaan suola 
ja sokeri tasaisesti. Lisää tillinoksia ja kääri kala kel-
muun. Anna olla seuraavaan päivään jääkaapissa. 
Avaa paketti ja pyyhkäise talouspaperilla ylimääräi-
set mausteet pois.
 
Pese sushiriisi kunnes huuhteluvesi on kirkasta (noin 
4 kertaa). Laita riisi ja vesi kattilaan. Kiehauta ja anna 
hautua kannen alla miedolla lämmöllä noin 8 min. 
Ota pois liedeltä ja anna tekeytyä 20 min. 

Kiehauta etikka, sokeri ja suola kattilassa, kunnes so-
keri liukenee. 

Kumoa hautunut riisi uunivuokaan ja jäähdytä se 
varovaisesti kääntelemällä sitä lastalla. Kun riisi on 
jäähtynyt lisää joukkoon etikkaliemi, kääntele. 

Sekoita tilli ja öljy tehosekoittimessa tasaisen vihre-
äksi tilliöljyksi. Sekoita majoneesi, sitruunamehu ja 
wasabi keskenään. Lisää joukkoon 1 dl tilliöljyä, se-
koita.
 
Pyörittele riisistä sopivia suupaloja, laita päälle viipa-
loitua kuhaa, suppista ja wasabitillimajoneesia. Tar-
joile soijan kera.

Graavikuha (tai valmiiksi graavattua kuhaa kala-
kauppiaalta)

300 g kuhafileetä
1 rkl merisuolaa
1/3 tl sokeria
3 tillinoksaa

Sushiriisi

250 g sushiriisiä
3 rkl riisiviinietikkaa
2 rkl sokeria
1 tl suolaa
3,5 dl vettä

Wasabi-tillimajoneesi

1/3 ruukku tilliä
2 dl rypsiöljyä
4 rkl täysmajoneesia
1 tl wasabia
1 tl sitruunamehua                                                                                                                 
Suppiksia (Hapanama)  
Suppis - Suppilovahverosäilyke 300g — Hapanama 
(holvi.com)


