
 

 

 

 

 

 

 

Moderni Pitopöytä 

10.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Maalaisleipä  
 
Poolish: 
 
25 g  hiivaa 
300 g vettä 
1 plo  I-olutta 
500 g  vehnäjauhoja 
 
vaivaa tasaiseksi ja anna seistä huoneenlämmössä 4-5 tuntia 
 
Vaalea taikina: 
 
30 g  hiivaa 
40 g  suolaa 
300 g  poolishia 
500 g vettä 
1 kg  vehnäjauhoja 
25 g  hunajaa 
 
Sekoita kaikki ainekset keskenään ja vaivaa kunnes taikina alkaa irrota kulhon reunoista ja 
kädestä. Pyörittele taikinasta pinnaltaan tasainen pallo ja laita jauhotettuun kulhoon kohoamaan. 
Anna taikinan kohota huoneenlämmössä 2h tai jääkaapissa yön yli. Lämmitä uuni 230 asteeseen 
40% höyrypaisto. Kohotuksen jälkeen kumoa taikina varovasti jauhotetulle pöydälle. Pyöritä 
vaaleasta taikinasta 2-3 limppua ja anna niiden kohota huoneenlämmössä jauhotetulla pöydällä. 
Kun leivät ovat tarpeeksi kohonneita, sirottele pinnalle jauhoja, ja viillä muutama viilto. Siirrä leivät 
uuniin ja vaihda paisto kuivapaistoksi ja lämpö 230 asteeseen. Paista leipiä 15 minuuttia ja pudota 
lämpö 180 ja paista vielä 25 minuuttia tai kunnes ovat kullanruskeita 
 
Linnunmaksapateeta, punasipulia ja vesikrassia 
 

0,5 kg  hanhenmaksaa (punaista) 

2 dl maitoa 

 suolaa, pippuria 

75 g voita 

2 kpl salottisipulia 

1 kpl valkosipulinkynsi 

 konjakkia 

 portviiniä 

2 kpl timjaminoksaa 

 

Lämmitä kattila ja lisää portviiniä noin 2 dl. Keitä kunnes jäljellä on 0,5 dl. Siirrä syrjään 

odottamaan käyttöä. Poista maksoista kalvot ja liota maidossa muutama tunti. Kuivaa maksat 

hyvin ja mausta suolalla ja pippurilla. Laita paistinpannulle muutama nokare voita ja timjami. 

Kuullota kuorittuja ja hienonnettuja sipuleita siinä hetki. Kun sipulit on pehmenneet  mausta ne 

suolalla ja pippurilla. Lisää lämpöä ja ruskista maksojen pinnat kullanruskeiksi, mutta älä paista 

liikaa, sillä sisuksen on tarkoitus jäädä vaaleanpunaiseksi. Liekitä kevyesti konjakilla ja lisää 

joukkoon portviini. Lisää myös loppu voi ja anna sulaa. Ota timjaminoksat pois ja kaada heti 

blenderiin ja aja tasaiseksi massaksi. Laita annoskulhoihin hyytymään. Jäähdytä ja tarjoile. Voit 

myös halutessasi kaataa ohuen kerroksen kirkastettua voita pateen pinnalle. Näin ollen patee 

säilyy pitempään.   

 

 

 

 



Punasipulimarmeladi 

 

2 kpl punasipulia 

½ dl punaviinietikkaa 

1 dl punaviiniä  

1 ½ dl hillosokeria 

 suolaa, mustapippuria 

 

Lämmitä kattila kuumaksi ja possauta etikka kattilaan. Lisää punaviini ja anna alkoholin haihtua 

pois. Lisää sipulit ja hillosokeri ja keitä muutama minuutti. Mausta suolalla ja pippurilla. 

 

Lisäksi vesikrassia 

 

Panzanella salaatti kurpitsasta 

 

1 kg kurpitsa (butternut) 

0,5 dl oliiviöljyä 

14 g suolaa 

 mustapippuria 

200 g kuivattuja karpaloita 

400 g maalaisleipää 

120 g saksanpähkinää paahdettuna ja karkeasti rouhittuna 

9 g salviaa ohuina suikaleina 

4 dl shalottivinegretteä 

 

Kuori kurpitsa ja kuutioi peukalon pään kokoisiksi kuutioiksi. Lisää oliiviöljy ja pyöräytä kurpitsat 

siinä. Mausta suolalla ja pippurilla. Kumoa kurpitsat pellille ja paista 175 asteisessa uunissa 

pehmeiksi, mutta kuitenkin niin, että ne pysyvät vielä koossa. Jäähdytä huoneen lämpöiseksi. Liota 

karpaloita kuumassa vedessä 10 minuuttia. Siivilöi vesi pois. Viipaloi maalaisleipä ja sivele 

viipaleet oliiviöljyllä. Paista kauniin kullan ruskeaksi ja kuutioi pienemmiksi. Kun kaikki ainekset on 

jäähtyneet, yhdistä kaikki ainekset keskenään ja sekoita varovaisesti tasaiseksi. Tarkkaile 

vinegreten määrää, eli älä pistä kaikkea vinegretteä kerralla. 

 

Shalottivinegrette 

 

6 kpl banaanishalottia kuorittuna 

4 kpl yksikyntistä valkosipulia 

5,5 dl oliiviöljyä 

1 dl vaalea balsamicoa 

2 g rosmariinia hienonnettuna 

2 g timjamia hienonnettuna 

1/3 dl hunajaa 

6 g suolaa 

2 g rouhittua mustapippuria 

 

Kuori ja hienonna shalotit ja valkosipulit. Yhdistä öljy ja sipulit uunipannuun. Peitä leivinpaperilla. 

paista 175 asteisessa uunissa 2 tuntia. Ota pois uunista ja anna jäähdytä huoneenlämpöiseksi. 

Siivilöi öljy pois sipulien seasta, mutta säästä molemmat. Laita sipulit blenderiin sekä balsamico, 

yrtit ja hunaja. Soseuta tasaiseksi. Lisää öljy ohuena nauhana sipuliseoksen sekaan ja mausta 

suolalla ja pippurilla.Lisäksi salaattisekoitusta mikä on maustettu vinegretellä  



Lohta & parsakaalia 

 

700 g graavattua lohta kokonaisena 

 hienonnettuja pehmeälehtisiä yrttejä 

    

Poista lohesta nahka, ja nypi ruodot pois. Leikkaa lohi pitkittäin suurehkoiksi tangoiksi. Lämmitä 

valurautainen pannu kuumaksi ja paista tankojen pinnat pannulla. Lohen ei ole tarkoitus kypsyä 

läpikotaisin vaan pelkkä pinta. Kun tangot on paistettu, pyörittele yrttihakkeluksessa ja kääri ne 

yksitellen kelmuun ja laita kylmään odottamaan käyttöä.   

 

Paistettua parsakaalia 

 

0,5 kg parsakaalia 

 öljyä 

 suolaa 

 unikonsiemeniä  

 

Pese parsakaalit ja kuori irtolehdet pois. poista kannasta kuiva osa pois. Viipaloi kaalit reilun sentin 

paksuisiksi siivuiksi pitkittäin. Paista parsakaaleihin kullanruskea pinta öljyssä. Mausta suolalla ja 

pippurilla. Lisää reilusti unikonsiemeniä. Tarjoile välittömästi.  

 

 

Parsakaalipesto 

 

0,4 kg  parsakaalia 

0,1 kg  parmesaania raastettuna 

2 kpl  valkosipulin kynttä 

0,05 kg  auringonkukansiemeniä 

  rypsiöljyä / yrttiöljyä 

  suolaa 

  sitruunan mehua 

 

Paahda auringonkukansiemeniä uunissa kauniin kullanruskeiksi. Hienonna parsakaali kutterissa 

hienoksi puruksi, mutta jätä kuitenkin hieman purutuntumaa. Hienonna valkosipulit ja rouhi 

auringonkukansiemenet karkeaksi rouheeksi. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja mausta lopuksi 

yrttiöljyllä ja suolalla, sekä paistetun sitruunan mehulla.   

  

Karitsarulla 

 

1 kg  karitsanniskaa 

0,05 kg valkosipulia 

 rakuunan lehtiä 

 öljyä  

 suolaa, mustapippuria 

 

Aja rakuunasta, valkosipulista ja öljystä kutterilla tahna. Mausta suolalla ja pippurilla. Tahna saa 

olla aika suolainen. 

Leikkaa karitsanniskat auki n. 0,5-1cm paksuksi matoksi. Levitä tahna päälle ja rullaa kiinni. Solmi 

paistinnarulla ja paista pintaan kaunis väri pannulla. loppukypsennä 150 asteisessa uunissa 

mureaksi. Valele paiston aikana vuokaan irronneella nesteellä jottei pinta kuivu liikaa. 



 

Kaalia & sinihomejuustoa 

 

 valkokaalia 

 suolaa 

 sitruunamehua 

 oliiviöljyä 

 sinihomejuustoa 

 

Laita kaalit kokonaisiksi 170-180 asteiseen uuniin ja anna mennä täysin mustaksi. Kaali pitää olla 

pehmeää myös sisältä. Kuori palaneet lehdet pois pinnalta ja mausta kevyesti suolalla, 

sitruunamehulla ja oliiviöljyllä. Ripottele sinihomejuustomurua kuuman kaalin päälle. 

 

Pääruoat 
 

Paahdettua mallaspossun filettä 

 

1 kg porsaan filettä rasvalla 

4 oksaa  timjamia 

 mustapippuria, suolaa   

 

Paista fileisiin kauniin kullanruskea pinta paistinpannulla ja ripottele pinnalle suolaa ja pippuria. 

paahda 150-180 asteisessa uunissa niin kauan, että pinta on paahteinen ja file kypsä. Kun file on 

melkein kypsä Laita timjaminoksat pellille valuneeseen liemeen ja valele filettä sillä paiston 

loppuvaiheessa, jotta saat kaiken maun jäämään lihan pintaan.  

 

Savustettu punajuurimuhennos 

 

0,5 kg punajuuria 

3 kpl shalottisipulia 

2 kpl valkosipulinkynsiä 

2 rkl  voita 

1 dl valkoviiniä 

 kanalientä 

 kermaa 

 suolaa, pippuria, sokeria 

 hienonnettua ruohosipulia 

 

Kuori ja puolita punajuuret. Savusta punajuuria savustuspöntössä 10 minuuttia. Ota pois pöntöstä 

ja pilko puolikkaat halutuiksi paloiksi. Kuori ja hienonna shalotti ja valkosipulit. Kuullota sipuleita ja 

punajuuria voissa. Lisää valkoviini ja anna haihtua lähes kokonaan pois. Lisää kanalientä niin, että 

kaikki ainekset peittyvät. Keitä punajuuret kypsiksi. Lisää kermaa ja haihduta neste lähes 

kokonaan pois niin, että saat muhennosmaisen rakenteen. Mausta lopuksi suolalla ja pippurilla 

sekä ripauksella sokeria. Juuri ennen tarjoilua lisää hienonnetut ruohosipulit    

 

  



Lämmin papusalaatti 

 

0,3 mustasilmä-, valko-, kidney- ja härkäpapuja 

0,2 vihreitä ja punaisia linssejä 

0,1 auringonkukan siemeniä 

0,1 kurpitsan siemeniä 

3 kpl valkosipulin kynttä 

1 kpl sipulia 

0,2 kg herkkusientä  

 öljyä  

suolaa, savupaprikajauhetta, mustapippuria, sitruunanmehua 

 

Keitä pavut ja linssit kypsiksi ja jäähdytä. Paahda kurpitsan ja auringonkukansiemenet uunissa 

kullanruskeiksi. Hienonna sipulit ja valkosipulit hienoksi. Aja herkkusienet rouheeksi kutterissa. 

Paista öljyssä herkkusienet ja sipulit kauniin ruskeiksi. Sekoita muiden aineiden sekaan ja mausta. 

Tarjoa haaleana.  

 

Paistetut muikut 

 

 perattuja muikkuja 

 hienoa merisuolaa 

 ruisjauhoja 

 voita 

 

Suolaa muikut erittäin runsaalla suolalla ja anna suolaantua 12 minuuttia. Huuhtele suola pois ja 

kuivaa kevyesti. Pyörittele ruisjauhoissa ja paista vaahtoavassa voissa kauniin kullan ruskeiksi.  

 

perunapyre 

 

 jauhoista perunaa 

 voita 

 täysmaitoa 

Tillivoi 

 

100 g hienonnettua tilliä 

300 g normaalisuolaista voita 

 

Hienonna tillit ja aja voi ja tilli tasaiseksi kutterissa. Pyöritä kelmun avulla tangoksi ja laita 

jääkaappiin kovettumaan. Voit säilyttää voin myös pakastimessa.  

  



Jälkiruoat 
 

Omena-mantelipiirakka ½ gn 

 

125g  voi 

250g  vehnäjauho 

100g  sokeri 

3  keltuainen 

1/2tl  suola 

1 tl  kaneli 

10g  leivinjauhe 

  

Yhdistä jauhot, leivinjauhe ja suola. Nypi voi ja kuivat aineet. Vatkaa sokeri ja keltuainen 

vaahdoksi. Yhdistä kuivat aineet ja keltuaisvaahto taikinaksi. Anna levätä hetki jääkaapissa ja kauli 

3mm paksuksi levyksi kahden leivinpaperin välissä. Esipaista pohjaa 180C noin 5 min. 

 

Täyte: 

250 g             voita 

250 g             sokeria 

5 kpl              kananmunia 

5 rkl               vehnäjauhoa 

250 g             mantelijauhoa 

600 g             omenalohkoja 

 

Vaahdota voi ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. 

Lisää munat yksitellen kokoajan vatkaten, sekä molemmat jauhot. 

Levitä massa esipaistetun ja jäähtyneen pohjan päälle. 

Painele lohkot massaan. 

Paista 175 asteisessa uunissa 20 minuuttia, tai kunnes täyte on hyytynyt. 

 

Omenakinuski 

 

 sokeria 

 Omenoiden kuoret ja kannat 

 voi, fariinisokeri 

 

Karamellisoi sokeri kattilassa. Lisää omenan kuoret ja kannat. Anna hautua läpikypsäksi. 

Paseeraa. Lisää voi ja fariinisokeri. Aja vitaprepissä tasaiseksi 

 

 

 

  



Ternimaito creme brulée 

 

5 dl  kuohukermaa 

1 l  ternimaitoa 

200 g  sokeria 

15 kpl  keltuaisia 

1  vaniljatanko 

ruokosokeria  

 

Kiehauta kerma ja halkaistu vaniljatanko kattilassa. Hauduta 15 minuuttia. Sekoita sokeri ja 

keltuaiset keskenään tasaiseksi massaksi. Lisää maito kermaseoksen sekaan. Sekoita vähitellen 

keltuaisseokseen. Siivilöi. Laita massa uuninkestäviin vuokiin ja kypsennä uunissa 95 asteessa 

niin kauan, että massa on hyytynyt. Jäähdytä. Ripottele pinnalle ruokosokeria ja karamellisoi 

puhalluslampulla. 

 

Mehustettuja marjoja 

 

 tuoreita marjoja 

 

mehustusliemi: 

 

1 dl  vettä 

1 dl hillosokeria 

  

mausteita syksy 

 kaneli 

  

 joulu 

 tähtianis 

 sitruunan kuorta 

 inkivääriä 

 

 talvi 

 kardemumma 

 

 kevät 

 korianterin siemenet 

 

 kesä 

 minttu 

 limen kuori 

 sitruuna 

 

Kiehauta vesi, sokeri ja mausteet. Anna maustua noin 15 minuuttia.  Siivilöi ja jäähdytä 

huoneenlämpöiseksi. Kaada jäähtynyt liemi marjojen päälle ja sekoita hyvin varovasti. Laita 

kylmään mehustumaan. 

 

 

  

 

 



Vegaaninen omenakakku 

 

7 dl  soijamaitoa (tai muu kasvimaito) 

4 tl  omenaviinietikkaa 

1  vaniljatangon sisus 

5 dl sokeria 

2 dl  rypsiöljyä 

9 dl  vehnäjauhoja 

1 dl mantelijauhoa 

4 rkl  maissitärkkelystä 

1 ½ tl  soodaa 

2 tl  leivinjauhetta 

1 ½ tl  suolaa 

3 dl keltaisia rusinoita 

300 g  sukaattia 

255 g omenakuutiota 

0,5 dl rommia 

 

Mittaa rusinat, sukaatit, omenakuutiot ja kaneli kulhoon. Kaada päälle rommi. Anna maustua, 

sekoita välillä. 

Lisää omenaviinietikka maidon joukkoon ja anna tekeytyä pari minuuttia. Sekoita keskenään kuivat 

aineet paitsi sokeri. Lisää maitoseoksen joukkoon vanilja, sokeri sekä rypsiöljy ja sekoita 

tasaiseksi. Lisää sitten siivilöiden jauhoseos ja sekoita taikina lastalla tasaiseksi. siivilöi liotetut 

hedelmät ja ripottele ne leivinpaperilla vuoratun gn-vuoan pohjalle. Kaada taikina päälle ja levitä 

tasaiseksi. Paista 175 °C:ssa noin 25 minuuttia kunnes pohja on kypsä ja testattaessa puutikkuun 

ei jää taikinaa. Jäähdytä kakkupohjat hyvin vuoassaan ennen irroittamista. 

Vegaaninen cookie 

 

140 g  margariinia 

238 g  sokeria 

2 tl kaneli 

2 tl inkivääri 

2 tl pomeranssinkuori 

0,5 tl neilikka 

145 g  fariinisokeria  

2 tl  vaniljasokeria 

113 g  soijamaitoa 

100 g  rypsiöljyä 

485 g  vehnäjauhoa 

2 tl  leivinjauhetta 

2 tl  ruokasoodaa 

1 tl  suolaa 

100 g  kaurahiutaleita 

 

Lämmitä uuni 175 asteeseen. Vatkaa margariini, mausteet ja sokerit kuohkeaksi, noin 2-3 

minuuttia. Lisää soijamaito ja öljy seokseen ja sekoita tasaiseksi. Yhdistä toisessa kulhossa kaikki 

kuivat aineet ja suklaa, ja lisää ne margariiniseokseen. Sekoita, kunnes ainekset yhdistyvät 

taikinaksi, mutta varo ylivatkaamista. Jaa taikina 24 osaan ja muotoile pyöreiksi, noin puolen sentin 

paksuisiksi kiekoiksi. Taikina leviää uunissa paljon, joten jätä keksien väliin runsaasti tilaa.  

Paista keksejä aluksi 9 minuuttia ja lisää tarvittaessa aikaa 1 tai 2 minuuttia kerrallaan. Keksit ovat 

valmiita, kun reunat alkavat jähmettyä, mutta keskiosa on vielä pehmeä. 


