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SOITE 
 
 
 
 
 
 
MENU  Ceviche – raaka kypsennetty kala-alkupala 
  *lohi / tofu   
  
 

Naudan/riistafile, 
pannulla valmistettava kastike, 
uunijuurekset  

   
   
 
  Crumble  
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Reseptit, 2 hlö  
 
Ceviche    
  1 Avocado   
  1 tl Punaista chiliä  
  ½ Shalotti tai banaanishalottisipulia 
  ½ Punainen tai keltainen paprika ¼  
  Hienonnettua korianteria   
  Hienonnettua basilikaa 
  1 Lime  
  100g tuoretta lohta / maustamatonta jalotofua  
  sokeria  
  merisuolaa   
  5 rkl Extra virgin oliiviöljy 
   
  Sormisuola 
  Mustapippuria myllystä  
 
 
Lohi leikataan irti nahasta ja paloitellaan pieniksi kuutioiksi.  Lohen palat laitetaan pieneen kuppiin 
ja pyöritellään suolassa. Lopuksi lisätään ½ limemehu ja laitetaan jääkaappiin n. 15-30 min 
maustumaan.  
 
Pieneen kuppiin mitataan toinen ½ limenmehu, sokeri ja oliiviöljy, sekoitetaan voimakkaasti.  
 
Vinkki! Avocado halkaistaan ja leikataan ruutukuvio kuoren myötäisesti, ruokalusikalla 
koverretaan pehmeä hedelmäliha ulos. 
 
Paprika, sipuli ja chili leikataan pieneksi kuutioksi ja korianteri ja basilika hienonnetaan.  
Kaikki ainekset yhdistetään lohen kanssa ja pyöräytetään kevyesti.  
 
Annostellaan annoslautasille tai laitetaan tarjoiluastiaan.  
Avocadosta ja sitruunasta voi leikata siivuja koristeeksi basilikan ja korianterin kanssa.  
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File   300g sisä- tai ulkofileetä  
  voita 
  mustapippuria  
  hienoa merisuolaa 
 
Paista lihan pinta kuumalla pannulla. Kun liha on jäähtynyt hieno pintaa huoneen lämpöistä voita ja 
suola sekä pippuri. Anna temperoitua huoneenlämmössä n. 1 h.  
Lämmitä uuni 150 C.  
Laita paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan.  
Lihan uunivuokaan ja uuniin. Ota liha pois kun mittari näyttää hieman alle toivotun lämpötilan. 
Medium 55 C, kypsä yli 60 C.  
Ota liha uunista, kääri folion ympärille ja laita keittiöpyyhe tms. päälle. Anna vetäytyä n. 5-15 min.  
Vinkki! Pintaan voi halutessa laittaa vielä pintamausteen tai suolata edellisenä päivänä 10 % 
suolavedessä.  
  
 
 
 
Kastike   1 salottisipuli 
”Balsamico”   2-3 valkosipulinkynttä  
  1 dl balsamicokastiketta 
  2 dl liha/kasvislientä  
  tuoretta timjamia  
  voita  
  
 
 
Hienonna sipuli ja valkosipuli isoiksi paloiksi.  
Kuumenna pannu ja lisää voi. Kuulota sipuleita hetki ja lisää balsamicokastike.  
Keitä muutaman minuutti ja lisää lihaliemi sekä timjami.  
Anna kiehua pienellä lämmöllä kunnes kastike on tiivistynyt.  
Siivilöi kastike. Lisää nokare voita ja kiehauta kiiltäväksi.  
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Uunijuureslisäke   300g porkkanaa, perunaa, punajuurta  
  2-4 rkl hunajaa  
  jauhettua kurkumaa / inkivääriä (valinnainen)  
  hienoa merisuolaa 
  oliiviöljyä  
  tuoretta timjamia (tuore/jauhettu) 
  Rosmariinia tai lipstikkaa (tuore/jauhettu) 
  mustapippuria myllystä 
 
Leikkaa juurekset kuutioiksi.  
Vinkki!  Leikkaa juureskuutiot kypsentymisajan mukaan, nopeimmat suuremmiksi. Esim. 
punajuuri voi olla suurempi kuin peruna. Jos kuutiot on saman kokoisia, ne voi laittaa uuniin eri 
aikaan.  
 
Laita uunivuokaa foliolla 3 lokeroa, joihin jokaiseen eri juures kypsymään. Erityisesti punajuuri 
värjää kaikki ympärillään. Näin saadaan kauniit värit esille.  
 
Sekoita yksittäin kulhossa: 
porkkana, hunaja ja kurkuma.  
Punajuuri, öljy, suola, mustapippuri ja timjami  
Peruna, öljy, suola, rosmariini  
 
Laita uuni 200C anna paahtua 15-40 min. riippuen uunin tehokkuudesta. Juurekset saa jäädä vähän 
rapsakaksi. Ota uunista ja anna levähtää hetki folion alla.  
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Crumble   ½ dl vehnäjauhoja 
  ½ dl kaurahiutaleita  
  2-3 rkl muscovado tai fariinisokeria  
  ½ tl kanelia  
  50 g voita  
 
  2,5 dl  mustikkaa  

(vaihtoehtoisesti oman valintaisia marjoja tai omenaa)  
  ½ tl kardemummaa 
  2 tl peruna/maissijauhoja  
 
  2 dl kermavaahtoa / vispaantuvaa kaura- tai soijavaahtoa  

½ dl makusiirappia tai hilloa    
 
 
Sekoita marjat, sokeri, kardemumma ja perunajauhot keskenään.  
Sekoita toiseen kulhoon jauhot, kaurahiutaleet, sokeri sekä kylmä rasva nokareina. Nypi kaikki 
crumble ainekset murumaiseksi seokseksi. 
Laita marjaseos voideltuun vuokaan. Ripottele crumble seos pinnalle nokareina. 
Paista 200 asteisessa uunissa noin 20 minuuttia. 
 
Vatkaa vaahdoke kovaksi vaahdoksi. Lisää siirappi tai hillo loppuvaiheessa kevyesti sekoittaen.  
Vinkki! Halutessa voit lisätä vaniljakreemiä tukevoittamaan vaahtoa  
 
Anna Crumblen jäähtyä. Nostele lautasille, lisää nokare vaahtoa ja koristele marjoilla tai kukilla.  
 
 
 
 
 


