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llta ystävien kesken

Palaneen navetan raunioille perustettiin tuoksuva yrttitarha 
ja viihtyisä patio. Kiviseinät ja valtoimenaan rönsyävä villiviini 

antavat lempeän suojan ystävien illanvietolle.

JAANA MERTAMA-PALJAKKA Kuvat ULLA-MAIJA HÄNNINEN

Maukkain silakkapannu syntyy pienistä 
silakoista. Tuore rosmariini antaa kirpeän 
lisän silakalle. Suolavedessä keitetyt pa-
vut ja herneenpalot sopivat lisukkeeksi.
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Kesän ensimmäiset salaatit, herneet ja pavut  
maistuvat parhaimmilta juuri sellaisenaan.

E D E L L I S E LTÄ  A U K E A M A LTA

Yrtit kukoistavat niille varta 
vasten muuratussa penkissä.  

Jokainen vapaa kolo on 
saanut yrtin asukkaakseen.

Siika saa makua tuoreesta 
persiljasta ja chilistä. 

Valkoiset astiat antavat 
kauniin alustan hillityn väri-
sille katkaravuille ja pinaatil-
le. Pinaattia saa kaupoista 
tuoreena jo läpi vuoden.

Asettele salaatti lautasille ja 
lisää lämmin saksanpähkinä- 
seos juuri ennen tarjoilua. 
Ylemmällä lautasella on siian  
lisuke, kyntelivoilla mauste-
tut pavut ja herneenpalot.
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Rucolaa saksan- 
pähkinäöljyn kera
rucolaa 
oliiviöljyä
saksanpähkinöitä
tuoretta rosmariinia
sitruunamehua
mustapippuria
kivettömiä oliiveja

Kaada pieneen kattilaan runsaasti oliiviöljyä.
Lisää kourallinen saksanpähkinöitä ja muuta-
ma tuore rosmariininlehti.

Kuumenna alhaisella lämmöllä, kunnes maut 
sekoittuvat. Kaada seos rucolasalaatin päälle 
lautaselle. Lisää mausteeksi sitruunamehua, 
rouhittua mustapippuria ja oliivit.

Jättikatkarapuja ja salviaa
200 g kuorittuja jättikatkarapuja 
½ dl tuoreita salvianlehtiä
öljyä paistamiseen

Paista ravut kullanruskeiksi öljyssä, johon on 
silputtu sekaan salviaa. Tarjoa valkosipulisen 
pinaatin kera.

Valkosipulinen pinaatti
2 isoa nippua pinaattia
75 g voita 
2–3 valkosipulinkynttä

Kiehauta pinaatinlehdet vedessä, valuta hy-
vin. Kuumenna pannulla voi ja pilkottu valko-
sipuli, lisää pinaatti. Asettele lautaselle seok-
sen päälle ravut ja koristeeksi salvianlehtiä.   

Siikaa kyntelivoissa
yksi siikafilee henkilöä kohden
runsaasti persiljaa
valkosipulia ja tuoretta chiliä
papuja ja herneenpalkoja
80 g voita
kynteliä
suolaa
öljyä paistamiseen

Valmista ensin lisuke: Sulata voi kattilassa ja 
sekoita joukkoon silputtuna tuoretta kynteliä. 
Kaada maustevoiseos suolavedessä keitetty-
jen papujen ja herneenpalkojen päälle.  

Pilko valkosipuli ja chili (poista siemenet) 
ja kuumenna niitä öljyssä pannulla.

Paista kalafileet molemmin puolin mauste-
öljyssä, lisää kaloihin suolaa ja silputtua per-
siljaa. Tarjoa lisukkeen kera.

Antti-Einarin silakat
1 kg pieniä silakkafileitä
sitruunanmehua 
suolaa
1 ½ dl oliiviöljyä
valkopippuria
2 rkl spelttijauhoja
tuoretta rosmariinia
¾ dl punaviinietikkaa

Huuhdo ja kuivaa silakkafileet. Kasta fileet 
sitruunamehussa ja pyöräytä jauho–suola–
valkopippuriseoksessa. Paista erissä pan- 
nulla öljyssä.

Lado paistetut fileet kerroksittain takaisin 
pannulle. Lisää runsaasti silputtua tuoretta 
rosmariinia.  

Kaada päälle punaviinietikka ja sulje pannu 
kannella. Kun pauke kannen alla lakkaa, ka-
lat ovat valmiit. 

Tarjoa papulisukkeen kanssa, ohjeen löydät 
siikafileiden reseptistä. 

Suklaaharkko
Kuvan harkkoon on käytetty 
10 levyä tummaa suklaata

Sulata tumma suklaa vesihauteessa ja kaada 
silikonivuokaan. Anna kovettua vuorokauden 
ajan viileässä paikassa. 

Kumoa vuoasta ja koristele kauden marjoilla.

Marjoja  
sabayon-kastikkeessa
6 keltuaista
200 g sokeria
2 dl valkoviiniä
½ dl Marsala-viiniä
mansikoita, herukoita, vadelmia

Vaahdota keltuaiset ja sokeri pyöreäpohjai-
sessa kulhossa. 

Laita kulho vesihauteeseen, jossa on kuu-
maa, melkein kiehuvaa vettä. Lisää valkoviini 
pieninä erinä ja vatkaa koko ajan. Älä anna 
veden kiehua, muuten keltuaiset kypsyvät lii-
kaa ja tarttuvat kulhon reunoihin.

Kun kastike saostuu ja on kuohkeaa, kel- 
tuaiset ovat kypsyneet. Mausta kastike viinillä 
ja tarjoile kauden marjojen kera.  

◾ Kuvausjärjestelyt: Valoisa Arki www.valoisaarki.fi
    Puutarhavalot: Clas Ohlson  www.clasohlson.fi 
    Lamput: AIRAM www.airam.fi 

Raunioista puutarha 
YHTEINEN ATERIA on leppoisa tapa viettää aikaa ystävien kesken. Ruoan lomassa muistel-
laan, miten ihana yrttitarha on syntynyt.

Vihtiläisen tilan navetta oli palanut tulipalossa ja rauniot olivat aikojen saatossa hautautu-
neet villiintyneen kasvillisuuden alle. Koivutkin olivat vallanneet alueen. 

Kun aluetta alettiin raivata, kasvien alta paljastui kiviröykkiöitä, muutama pystyyn jäänyt ik-
kunaseinä ja navetan romahtanut tiilikatto. Romahtaneiden seinien betoniset seinäharkot hyö-
dynnettiin kasvitarhan suojana. Kattotiilet lajiteltiin talteen värien mukaan. Ne käytettiin myö-
hemmin uudelleen kasvitarhan käytävien katteena. 

Maaperästä puhdistettiin pois nokkoset ja horsmat, ja osa puista kaadettiin. Tilalle tuotiin 
multaa ja hiekkaa. Näin luotiin pohja uudelle yrttitarhalle. 

Rauniopuutarhan kruunaa seinien ja villiviinin suojaan kätkeytyvä viihtyisä patio.

 Vanhan navetan rauniot luovat näyttäviä maisematauluja.

Kesäisen kevyen ateriakokonaisuuden maustavat  
oman yrttitarhan antimet.

E D E L L I S E LTÄ  A U K E A M A LTA

Vahva kahvi sopii suklaakakun seuraksi. 
Kakun leikkaamiseen tarvitset terävän 
veitsen tai muun järeän työvälineen.

Valkoviini Goat do Roam White sopii 
hyvin eri kalaruokien kanssa. Siinä on 
pirteän hapokas, hedelmäinen maku. 
Vesikarahvin voi koristella laittamalla 
sinne kasvinlehtiä.

Jälkiruoka tehdään sesongin mar-
joista. Marsalavaahto kannattaa li-
sätä vasta juuri ennen tarjoilua.


