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MONKEYFOOD.NET - LUOLA-APINAN PALEORUOKAA

Tervetuloa luolakauden ihmisen jalanjäljille syömään puhdasta, tuoretta ja
luonnonmukaisesti tuotettua sekaruokaa! Olen koonnut ohjeet blogistani
Monkeyfoodista, jossa ne ovat edelleen saatavilla. Jos ohjeita julkaistaan tai
jaetaan eteenpäin, toivon, että alkuperäislähde mainitaan.

Alkuosan ohjeet noudattavat pääosin paleoliittista ruokavaliota, johon eivät
kuulu maito- tai viljatuotteet eivätkä sokerit. Lisäksi ruokavalio on
mahdollisimman lisäaineeton ja ruoka valmistetaan raaka-aineista lähtien
itse. Ravinto koostuu lihan, kanan, kalan, kananmunien, vihannesten,
marjojen ja pähkinöiden lisäksi voista, joka on monin tavoin ihmiselle
hyödyllinen ja terveellinen tuote.
Toisen osan, PALEO WITH CHEEZ, ohjeissa on käytetty edellä mainittujen
lisäksi kovia juustoja sekä kermaa. Suosittelen käyttämään pääasiassa
pastöroimattomia juustoja ja vain täyskermaa, kevyttuotteet ovat historiaa.

Mikäli haluat panostaa terveyteesi, pitkäikäisyyteen ja toimintakykyysi,
suosittelen lämpimästi hankkimaan mahdollisimman suuren osan raakaaineista luonnonmukaisesti tuotettuina eli luomuna.
Kaikki ohjeet ovat luonnostaan vähähiilihydraattisia.

Hyvää ruokahalua ja voi hyvin,
toivoo

Meri
Monkeyfood.net
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CHORIZOA JA JUUREKSIA

•
•
•
•

chorizo-makkaroita
pari sipulia
lanttu
savoijin- tai keräkaalia

Kuori sipulit ja lanttu, pilko uunivuokaan ja suikaloi joukkoon kaali. Paloittele
chorizot suupalankokoisiksi ja lisää ne vuokaan. Paista n. 225 asteessa,
kunnes vihannekset ovat kypsyneet ja chorizo on maustanut koko setin
mahtavaksi.
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THAI-UUNIPATAA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 dl kookosmaitoa tai 2 dl kookoskermaa sekä 2 dl vettä
2 rkl kalakastiketta
2 sitruunaruohon vartta
5 kaffirlimetinlehteä
tuoretta inkivääriä tai galangal-juurta
1-3 rkl sitruuna- tai limemehua
pari pientä punaista, tuoretta chiliä
pari sipulia, porkkana, thai-munakoisoja, bokchoita, vihreitä papuja,
tomaatteja tms.
broilerin koipireisiä/valkoista kalaa paloina tai fileinä

Pilko vihannekset uunipataan. Nostele päälle kanan koipireidet tai kala. Sekoita eri
astiassa kookosmaito tai -kerma, mausta se kalakastikkeella ja sitruuna- tai
limemehulla. Kaada seos vuokaan. Pilko sitruunaruohot n. 3 cm mittaisiksi pätkiksi,
inkivääri tai galangal kolikonkokoisiksi paloiksi ja viillä veitsellä chilipalkoihin
muutama viilto. Asettele mausteet uunivuokaan tasaisesti. Paista reilussa 200
asteessa, kunnes kana/kala on kypsynyt.
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SALAMISALAATTI

•
•
•
•
•
•

erilaisia salaatteja
luomuavokado
hyvälaatuista, esim. fenkolimaustettua salamia
katkarapuja
suosikkivihanneksia: paprikaa, tomaattia, kesäkurpitsaa, pinaattia,
parsakaalia, porkkanaa... Valitse itse!
(tuoretta korianteria)

Kokoa salaatti pilkkomalla vihannekset ja repimällä salaatti. Lusikoi
avokadon hedelmäliha ylle ja paloittele tai kuutioi salami joukkoon, lisää
lopuksi katkaravut ja halutessasi tuoretta korianteria. Mausta suolalla ja
pippurilla. It's a go!
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LUOLAMUREKE

•
•
•
•
•
•
•

500 g luomujauhelihaa
1 luomumuna
1 dl kookosmaitoa tai -kermaa
2 porkkanaa
tuoretta minttua tai muuta yrttiä
1-2 valkosipulinkynttä
suolaa, pippuria

Raasta porkkanat, sekoita ainekset ja pieni valkosipuli joukkoon. Mausta
suolalla ja pippurilla, halutessasi voit lisätä myös tulisuutta. Muotoile
limpuksi ja aseta uunivuokaan. Paista 175-200 asteessa noin tunti. Anna
jäähtyä ja leikkaa louffista muhkeita siivuja!
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LIHAPULLASALAATTI

•
•
•
•

n. 500 g jauhelihaa
1 luomumuna
kourallinen aurinkokuivattuja tomaatteja
suolaa, pippuria

Sekoita jauheliha ja muna taikinaksi ja pilko joukkoon aurinkokuivatut
tomaatit, mausta suolalla ja pippurilla. Pyörittele pieniksi palleroiksi ja paista
n. 200 asteessa kunnes kypsiä. Valmista salaatti ja kuorruta se lihapullilla!
Loput pakkaseen ja kätevä eväs on valmis.
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KOOKOSBOLOGNESE

•
•
•
•

500 g jauhelihaa
2 dl kookosmaitoa
currya, paprikaa, suolaa, pippuria
(etikkakurkkuja)

Paista jauheliha pannulla kypsäksi. Pilko joukkoon etikkakurkut jos haluat,
tuovat hivenen makeutta ja etikkaisuutta kokonaisuuteen. Lisää kookosmaito
ja anna muhia, kunnes neste on lähes haihtunut ja jäljellä on jämäkkä
kastike. Mausta currylla, paprikalla, suolalla ja pippurilla, tarjoile kuten
haluat. Hyvää myös kylmänä. Jos haluat tomaattisempaa bolognesea, lisää
kastikkeeseen ennen haudutusta luomutomaattimurskaa.
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SUUSSASULAVA SAVULOHIVUOKA

•
•
•
•
•
•
•

300-400 g lämminsavulohta
n. 3 dl kookosmaitoa
2 luomumunaa
1 luomuparsakaali
reilusti suppilovahveroita tai muita sieniä
muutama aurinkokuivattu tomaatti (ilmankin pärjää)
currya, chiliä, suolaa

Pilko parsakaali uunipataan ja lisää joukkoon suupaloiksi paloiteltu lohi ja
sienet. Sekoita toisessa astiassa kookosmaitoon munat ja mausta seos.
Saksi aurinkokuivatut tomaatit munamaitoon ja kaada vuokaan. Paista
reilussa 200 asteessa noin 40 minuuttia. Nauti sellaisenaan tai
tuorevihannesten kanssa, tasoittavat autuasta suolaisuutta.
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MAMMA MIUN MAKUPALA

•
•
•
•
•

400 g graavilohta
2-3 kypsää avokadoa
pari kypsää tomaattia
sitruunaa
suolaa (tarpeeksi!), pippuria

Vuoraa annoskippo graavilohella ja täytä kwakamoulilla (ohje myöhempänä).
Käännä nurin niskoin lautaselle ja kopsuttele varoen irti. Mmmmmm.
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KOKKELISALDE

•
•
•
•
•

2 luomumunaa
2 rkl vettä
suolaa, pippuria, yrttejä
(vihanneksia/kinkkua/sieniä)
voita tai kookosöljyä paistamiseen

Riko munat astiaan ja sekoita niihin vesi ja mausteet. Kuumenna
paistinpannu ja siinä rasva. Jos haluat lisätä vihanneksia, kinkkua tai sieniä,
paistele niitä hetki pannulla ennen kuin lisäät munamassan. Lisää sitten
munat ja pyörittele hetki pannulla niin, että suurin osa seoksesta hyytyy. Älä
paista kuivaksi ja ylikypsäksi! Kuiva muna on pahaa. Valmistele antoisa
salaattipeti ja pyöräytä kokkeli salaatin ylle! Pilko päälle oliiveja jos siltä
tuntuu.
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SAIRAAN HYVÄT SAVULOHIMAKIT

•
•
•
•
•

norimerileväarkkeja
kylmäsavulohta
avokadoa
porkkanaa, kurkkua
kevätsipulia

Valmistele kasvikset avokadoa myöten leikkaamalla ne ohuiksi tikuiksi.
Levitä noriarkki sushimatolle ja päällystä se kylmäsavulohella. Sijoittele
arkin alareunaan vihanneksia pötköksi ja rullaa koko komeus. Leikkaa
terävällä veitsellä suupaloiksi. VAIHTOEHTO 2: raasta porkkanaa ja päällystä
noriarkki raasteella. Levitä alareunaan kylmäsavulohta ja avokadoa, rullaa ja
paloittele. Voit käyttää savulohen tilalla myös salamia tai muuta lihaa tai
sitten vaan pysyt vegelinjalla.
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TAHINIKASTIKE KASVIKSILLE

•
•
•
•

kookosmaitoa
tahinia
valkosipulinkynsi tai pari
suolaa, oreganoa

Sekoita blenderissä sopivanpaksuiseksi kastikkeeksi. Kaada kasvisten ylle,
joista osa voi olla kevyesti kypsennettyjä ja osa raakoja! Sekoita.
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PELTIKARITSA

•
•
•

karitsan tai muuta jauhelihaa
keräkaali
Shoyu-soijakastiketta

Paista jauheliha pannulla kypsäksi. Vuole kaali suikaleiksi uunipellille ja lisää
sen ylle jauheliha. Paista 200-asteisessa uunissa mieluiten toista tuntia.
Mausta soijakastikkeella ja anna palaa! Halpaa herkkua.
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BOUILLABAISSE JAMIETA MUKAELLEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 fenkoli
2 porkkanaa
pari varsisellerin vartta
iso sipulia
2 laakerinlehteä
1 rkl fenkolinsiemeniä (murskattuna)
2 tölkkiä tomaatteja
ripaus kurkumaa
ripaus sahramia
kourallinen persiljaa
1 litra kalalientä (esim. fondista, joka ei sisällä natriumglutamaattia/E621)
2 kg kalaa, äyriäisiä
tarjoiluun aiolia eli valkosipulimajoneesia

Pilko kasvikset ja kuullota niitä ison padan tai kattilan pohjalla pehmeiksi
kohtuullisen pitkään. Lisää tölkkitomaatit, kalaliemi ja mausteet, anna hautua
tunnin verran. Soseuta blenderissä tai sauvalla ja siirrä takaisin hellalle. Lisää kalat
ja keitä, kunnes kypsiä. Tarjoile höyryävänä chilillä höystetyn aiolin (olennainen
osa, älä skippaa aiolia) kera, ehkä myös persiljaa pintaan.
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LUOLAGRILLIN KANASALAATTI

•
•
•
•
•
•

puolikas grillattu kana
reilusti pestoa
erilaisia salaatteja
rucolaa
kurkkua, paprikaa, kirsikkatomaatteja
pinjansiemeniä

Revi salaatit ja grillatun kanan liha kulhoon, lisää rucola ja pilko halutessasi
joukkoon paprikaa, kurkkua ja kirsikkatomaatteja. Myös cantaloupe-meloni
sopii tähän, jos haluaa juhlavamman version. Paahda pinjansiemeniä hetki
kuivalla ja kuumalla paistinpannulla ja lisää salaattiin. Ruokaisa ja maistuu
nirsommallekin.
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SPYDÄRI

•
•
•
•
•

sipulia
erilaisia juureksia
luomumunaa
pekonia tai savustettua kalkkunaa
voita

Silppua sipuli ja kuullota pehmeäksi reilussa voissa. Kuutioi juurekset ja lisää
pannulle, paistele syötävän napsakoiksi. Lisää pekoni paloina tai liha/
kalkkuna kuutioina ja anna käristyä hieman lisää. Mausta pippurilla ja
tarvittaessa suolalla. Kruunaa komeus paistetuilla kananmunilla ja tarjoile
ruokavalioosi sopivan tomaatti-/sinappituotteen tai etikkavalmisteiden kera.
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TERVE KEISARI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

romaine-salaattia
2 rkl tahinia
2-4 anjovisfileetä
4 valkosipulinkynttä
3 rkl sitruunamehua
2 rkl balsamicoa
2 rkl oliiviöljyä
suolaa, pippuria
saksanpähkinöitä

Huuhdo salaatti ja revi tai leikkaa kulhoon. Valmista kastike sekoittamalla
huuhdotut anjovikset muiden ainesten kanssa blenderityyppisessä koneessa
ja lisää öljy lopuksi vähitellen, niin että sekoittuu joukkoon. Kaada kastike
salaatille ja nostele hyvin sekaisin. Rouhi päälle vielä saksanpähkinöitä.
Mainio tuhti maku.
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MONKEYN MUNAKOISOTAHNA

•
•
•
•
•

1 iso munakoiso (tai kaksi pienempää)
2 rkl tahinia
limetti- tai sitruunamehua
1-2 valkosipulinkynttä
suolaa

Lämmitä uuni 250 asteeseen ja aseta koiso sinne kokonaisena. Paahda
uunissa noin tunti. Anna jäähtyä. Leikkaa koiso halki ja lusikoi pehmennyt
koisonliha blenderiin. Lisää muut ainekset ja surauta. Säädä limetillä ja
suolalla maku sopivaksi. Pirun hyvää esim. vihannesten kanssa, dip it away!
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KWAKAMOULII
•
•
•
•
•

kypsä avokado
pari tomaattia
tuoreen limetin tai sitruunanmehua
suolaa
(chiliä)

Lusikoi kypsä avokadoliha astiaan. Pilko joukkoon tomaatit, joista voit
energian riittäessä myös poistaa vetiset keskikohdat. Ei pieni nestelasti tätä
dippiä kuitenkaan pilaa. Mausta limen- tai sitruunanmehulla sekä suolalla ja
chilillä, jos mielesi tekee. Syö pihvin päällä, munakkaan seurana, salaatissa,
paprikaviipaleilla, katkarapujen kanssa... Avokado on ihanaa.

DIPPIVIHANNEKSET
•
•

porkkanaa, lanttua, kurkkua, selleriä, paprikaa, kesäkurpitsaa
tahinia eli seesamsiementahnaa

Preparoi vihannekset kuorimalla ja suikaloimalla perinteisiksi dippitikuiksi.
Iske tahinia kulhoon ja pistä poskeesi!
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LUOLA-AJAN PESTO

•
•
•
•
•

iso puntti basilikaa tai thai-basilikaa (jälkimmäinen antaa aniksisen
maun)
3 rkl pinjansiemeniä
1 valkosipulinkynsi
reilusti luomuoliiviöljyä
suolaa

Blenderiin ja sekaisin, lisää öljyä kunnes koostumus on sopiva. Käytä kuten
parhaaksi katsot.
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CASHEW-MAJONEESI

•
•
•
•
•

2,4 dl cashew-pähkinöitä
2 rkl sitruunamehua
0,5 tl suolaa
2 rkl sipulia hakkeluksena
0,6 dl vettä

Kaikki karuselliin ja soseeksi!
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EASY RIDER

•
•
•

marjoja
kookosmaitoa tai -kermaa
pähkinöitä, siemeniä, superfoodeja

Marjat kippoon ja kookkoskermaa päälle! Sattumiksi pähkinää ja muita
herkkuja. Tästä ei pala pikaisemmaksi muutu.
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KIMBERLYN LIMETTIPATUKAT (kimberlysnyder.net)

•
•
•
•
•
•
•

n. 500 g cashew-pähkinöitä
2,4 dl tuoreiden limettien mehua (muutkin sitrukset sopivat, sekoita oma
kombosi)
1,2 dl luomukookosöljyä
10 tippaa vaniljasteviaa
1 tl lucuma-jauhetta
0,5 tl hyvälaatuista suolaa (Himalajan tai ruususuolaa)
tarvittaessa 0,5-1,2 dl vettä

Kaada cashewt blenderiin ja jauha ne jauhoksi. Purista joukkoon limettien mehu ja
lisää muut aineet lukuunottamatta vettä. Blendaa tasaiseksi massaksi ja ohenna
tarvittaessa vedellä. Maista ja säädä seoksen makeus/suolaisuus sopivaksi
makuusi. Kaada esimerkiksi silikonimuffinssivuokiin tai muovisiin pakasterasioihin,
pakasta vähintään neljä tuntia. Jos pakastit isompina paloina, voit kopauttaa
järkäleen ulos ja pilkkoa sen veitsellä kerta-annoksiksi. Säilyy pakkasessa
vähintään kaksi viikkoa.
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LUOLA-APINAN MARJAPARHAUS

•
•
•
•

reilusti mustikoita ja vadelmia
(omena)
sitruunamehua
kardemummaa, kanelia

Voitele piirakkavuoka ja kaada sille marjat. Jos lisäät omenaa, pilko se
joukkoon. Pirskota päälle sitruunamehua ja mausta kardemummalla ja/tai
kanelilla.

Valmista muruseos:
•
•

3-5 rkl luomukookosöljyä
kookoshiutaleita
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•
•
•

murskattuja pähkinöitä, siemeniä tms.
mulperipuun ja gojimarjoja
Himalajan tai ruususuolaa (tärkein ainesosa kookosöljyn ohella! Tekee
kookosöljystä taivaallista voita!)

Sulata kookosöljy vesihauteessa tiskialtaassa, kookosöljy muuttuu
nestemäiseksi hyvin alhaisessa lämpötilassa. Sekoita siihen suola ja muut
haluamasi pureskeltavat. Levitä seos marjoille ja sysää komeus n. 200
asteeseen, reilu puoli tuntia tehnee temput.
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OSA II

PALEO WITH CHEEZ
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SAIRAAN HYVÄ SIENIPATA

•
•
•
•
•
•

n. 2 litraa suppilovahveroita
purjo
200 g (Keso-)raejuustoa
2 luomumunaa
pippuria, suolaa
emmental-tyyppistä tai muuta vahvaa juustoa

Kaada sienet uunivuokaan ja pilko purjo joukkoon. Sekoita erillisessä
astiassa munat, raejuusto ja mausta seos, kaada suppisten joukkoon ja
sekoita vielä nekin. Raasta päälle reilusti emmentaltyyppistä juustoa.
Paistele uunissa reilussa 200 asteessa pitkähkösti, ehkä siis 45 minuuttia.
Anna jäähtyä hetki jotta asettuu. Sitten vaan naamariin!
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FRUTTI DI TERRA
•
•
•
•
•

erilaisia juureksia (palsternakkaa, lanttua, naurista, porkkanaa,
juuriselleriä, punajuurta...)
sipulia
vahvaa juustoa raasteena (esim. goudan ja kermajuuston sekoitusta
luomumunia
pippuria, suolaa

Kuori ja pilko juurekset ja sipulit, kaada uunivuokaan. Raasta juusto ja
sekoita raaste kolmen kananmunan kanssa, mausta suolalla ja pippurilla.
Kaada seos juuresten päälle. Uuniin reilu 200 astetta ja 40 minuutista
tuntiin. Muna-juustoseokseen voi lisätä myös pekonia, muita mausteita,
aurinkokuivattuja tomaatteja, oliiveja, täysrasvaista luomukermaa…
Ilmankin erinomaista.

JUURI DI MARE

•
•
•
•
•
•
•

erilaisia juureksia ja kasviksia
vahvaa juustoa
luomumunia
tonnikalaa
purkkiananasta
oreganoa, suolaa, pippuria
(luomuketsuppia tms. tomaattivalmistetta)

Kuori ja pilko juurekset ja kasvikset, kaada öljyttyyn uunivuokaan. Sekoita
raastettua juustoa ja munia, mausta seos oreganolla, suolalla ja pippurilla ja
kaada se juureksiin, sekoita. Levitä päälle kaksi purkkia tonnikalaa ja
purkillinen purkkiananasta. Päälle vielä loput juustot. (Jos tykkäät, ketsuppia
voi levitellä hiukan juuresten päälle tunan alle, lisää pitsamaista tunnelmaa.
Saa käyttää tomaattikastikettakin, omalla vastuulla. O_o). Uuniin, reilu 200
astetta ja 40 minuuttia - tunti. Anna hiukan jäähtyä. Parempaa kuin pitsa.

MONKEYFOOD.NET

SPANAKOPITA
• 1 pss tuoretta pinaattia
• 3,5 dl raejuustoa (eli 400 g)
• 2 luomumunaa
• suolaa
Huuhtele pinaatti ja kuivaa. Silppua kappaleiksi. Mausta suolalla. Sekoita
joukkoon raikku ja munat ja kaada koko komeus uunivuokaan. Paista
kuumahkon uunin alakerrassa n. 45 minuuttia tai kunnes hyytynyt.
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PYHÄPÄIVÄN PARAS PALA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 luomumunaa
100 g voita
55 g manteli- tai soijajauhoa
1 rkl leivinjauhetta
3 rkl kermaa
100 g vahvaa juustoa
20 vihreää piripiri-oliivia
5-15 aurinkokuivattua tomaattia
5 siivua pekonia

Sulata voi, raasta juusto ja sekoita munat, jauhot, neste ja leivinjauhe niihin. Jätä
olemaan n. tunniksi. Kuutioi pekoni ja paista hitaasti miedolla lämmöllä rapeiksi,
kuivaa talouspaperilla turhat rasvat pois. Pilko oliivit ja saksi aurinkokuivatut
tomaatit, sekoita keskenään ja pekonin kanssa. Voitele leipävuoka ja jauhota esim.
seesaminsiemenillä. Sekoita sattumat taikinaan ja kaada vuokaan, paista n. puoli
tuntia 200 asteessa tai kunnes näyttää kauniilta. Kumoa ja anna jäähtyä.
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POHJATON PITSA

•
•
•
•
•

porkkanaa
juustoa
oreganoa
tomaattikastiketta
pitsanpäälliset

Raasta porkkanaa ja juustoa reilusti ja sekoita keskenään, mausta
oreganolla. Levitä tasaisesti uunipellille ja paista reilussa 200 asteessa,
kunnes juusto on sulanut ja seos muodostaa "levyn". Ota jäähtymään ja
levitä sille tomaattikastiketta ja sen ylle haluamasi pitsantäytteet, kuten
katkarapuja, sieniä, kanaa, lihaa, ananasta... U name it! Lykkää takaisin
uuniin ja anna lämmetä huolella, poista uunista ja syö!
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MIELETÖN JAHNI

•
•
•
•
•
•
•

oliiviöljyä
sipulia (punasipulilla saa hienon värin)
tomaatteja
lanttua
kukkakaalia (tai porkkanaa)
suolaa, rakuunaa
fetajuustoa

Kaada kattilan pohjalle reilusti oliiviöljyä, ja tarkoitan reilusti, ei mitään
ruokalusikallista. Pilko sipuli ja tomaatti lohkoiksi, siipaloi lanttu ja erottele
kukkakaalista pieniä nuppuja. Jos käytät porkkanaa, jätä suupalankokoisia
sattumia. Anna öljyn hetki lämmetä ja nosta sitten kattilaan sipuli, sitten
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tuoreet tomaatit, niiden päälle lantut ja lopuksi kukkakaali. Ripottele päälle
maltillisesti suolaa ja anteliaasti rakuunaa.
Aseta kansi päälle ja anna koko komeuden muhia hiljaisella lämmöllä ehkä
parikymmentä minuuttia, tai miksei neljäkymmentäkin, erityisesti
talviaikaan kypsyminen voi viedä kauemmin. Tarjoile pehmenneet antimet
hyvän fetajuuston kera. Öljystä on muodostunut upea kastike, jonka voi
hyödyntää vaikka oheiseen vihersalaattiin. Suurenmoista!
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ROCCON ITALIALAINEN MUNAKAS

•
•
•
•
•
•
•
•

pieni sipuli
valkosipulinkynsi
tuoretta chiliä
suolaa, oliiviöljyä, pippuria
400 g tomaattimurskaa (valkosipuli-)
3 luomumunaa
n. 50 g juustoa (mozzarella, parmesan, feta, emmental tms.)
4 kirsikkatomaattia puolitettuna

Laita paistinpannu tulelle ja lorauta pannulle öljyä. Pilko sipuli, valkosipuli ja chili ja
paistele pannulla hyvä tovi. Lisää pannulle tomaattimurska ja keittele miedolla
lämmöllä kymmenisen minuuttia, mausta suolalla ja jos haluat, kuivayrteillä. Riko
hiljalleen porisevaan tomaattikastikkeeseen kolme munaa ja anna porinan jatkua,
kunnes munat alkavat osoittaa kypsymisen merkkejä. Sommittele joukkoon pilkottu
juusto sekä minitomaattien puolikkaat. Anna keitoksen kuumennella edelleen,
kunnes munat näyttävät kypsiltä. Voit laittaa hellan pois päältä ja piilottaa
komeuden joksikin aikaa kannen alle. Lopuksi rouhi hieman pippuria koko
komeuden ylle ja tarjoile.
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lämminsavulohta
erilaisia salaatteja
kirsikkatomaatteja
parmesaania
punasipulia
paprikaa, kurkkua
oliiviöljyä
suolaa, pippuria, parmesania raastettuna, laatusinappia ja -balsamicoa

Revi salaatit kulhoon ja paloittele lohi ja vihannekset joukkoon, silppua
punasipuli pieneksi. Sekoita öljystä, sinapista, balsamicosta, raastetusta
parmesaanista ja mausteista reilu kastike ja nostele sekaan salaattiin. Jos
kaipaat päälle jotakin rapeaa, paahda siemeniä!
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400 g jauhelihaa
sipuli
400 g raejuustoa
2 dl kermaa
2 luomumunaa
porkkanaa, palsternakkaa, tms. haluamasi vihanneksia
sinappia, suolaa, pippuria, muskottipähkinää
vahvaa juustoa

Pilko sipuli ja kuullota, lisää jauheliha pannulle ja paista kypsäksi. Mausta seos
sinapilla, suolalla ja pippurilla. Jos käytät vihanneksia, raasta ne ja siirrä raaste
uunivuokaan, johon voit lisätä ja sekoittaa samalla jauhelihan. Sekoita eri astiassa
kerma ja munat, mausta suolalla ja pippurilla. Kaada liha-kasvisseokselle ja raasta
päälle vielä juustoa. Paista n. 40 minuuttia reilussa 200 asteessa.

