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HELMEN KALASTAJAN SALAATTI
300 g savukalaa lohta tai muuta
1 pss jäävuorisalaattia
1 omena
½ fenkolia
kirsikkatomaatteja
1 ½ dl spelttihelmiä
Kastike:
½ dl öljyä
ripaus valkopippuria
ripaus suolaa
1 rkl sokeria
½ dl sitruunamehua
Pinnalle: parmesaanilastuja
Keitä spelttihelmet ja jäähdytä. Sekoita kastike ja marinoi sillä spelttihelmet. Huuhtele ja revi
salaatti, kuutio omena ja leikkaa fenkolista ohuita viipaleita. Leikkaa kala suupalankokoisiksi ja
sekoita kaikki ainekset kevyesti keskenään. Koristele kirsikkatomaateilla ja fenkolin töyhtöillä.

HAUKIPALIKAT JA KURKKUFENKOLISALAATTI
noin 15 kpl
500 g jauhettua haukea tai muuta kalaa
1 muna
1 tl suolaa
ripaus valkopippuria
sitruunamehua
½ dl korppujauhoja
Leivitykseen
1 muna
1 dl ruiskorppujauhoja
Voita paistamiseen
Sekoita kaikki palikan ainekset. Muotoile massasta 2x8 cm:n palikoita, paksuus noin 2 cm tai ota
vaikkapa piparimuotilla mieleisiäsi kuvioita. Kasta palikka ensin kananmunassa ja sitten
korppujauhoissa. Paista voissa paistinpannulla miedolla lämmöllä. Käännä palikka vasta sitten kun
ensimmäinen puoli on paistunut, näin palikka pysyy ehjänä. Voit paistaa palikat myös uunissa
Tarjoa esim. perunamuusin ja salaatin kera.

Kurkku-fenkolisalaatti
1 kurkku
0,5 tl suolaa
1 fenkoli
2 dl luonnon- tai kreikkalaistajogurttia
0,5 tl piparjuuritahnaa
tuoretta minttua
fenkolin lehtivihreää tai tuoretta tilliä
ripaus oliiviöljyä
Leikkaa kurkku kuutioiksi. Ripottele kurkkujen päälle suolaa ja anna hikoilla hetken aikaa. Kuivaa
kevyesti talouspaperilla. Sekoita kurkku jogurtin joukkoon. Mausta seos sitruunamehulla,
piparjuurella ja hienonnetuilla yrteillä. Leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi ja lisää salaatin joukkoon.
Viimeistele ripauksella oliiviöljyä ja mustapippurilla. Sekoita ja mausta. Lisää tarvittaessa hieman
suolaa. Koristele salaatti fenkolin lehtivihreällä tai tillillä.
Kastike vaihtoehto 2:
kevyt majoneesia tai turkkilaista jogurttia
1 maustekurkku
1 porkkana
tilliä
2-3 rkl sinappia
sitruunan mehu
suolaa tarvittaessa
1 tl sokeria
mustapippuria
Haukimassan suosio jatkaa kasvuaan
Hauki syö 10 kg kalaa kasvaakseen itse kilon. Hauella on suuri merkitys
ns. vähempiarvoisen kalan poistajana. Kannat ovat vahvoja ja hauki on
lähikalaa parhaimmillaan.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana hauen massaa on alettu valmistaa ja
havaittu sen hyvät ominaisuudet: nahattomasta fileestä tehty massa on
valkeaa, erittäin hyvin pakasteena säilyvää, sopivan kiinteää
muovailtavaksi ja siitä saadaan maukasta ja ruodotonta ruokaa myös
niille, jotka karsastavat kalan ruotoja.
Useista tuoreen kalan myyntipisteistä voi ostaa valmista kalamassaa tai
pyytää sitä valmistamana. Massaa on helppoa tehdä myös itse: hauki
fileoidaan ja samalla poistetaan nahka. Massaukseen voi käyttää
lihamyllyä tai yleiskoneen pilkkovaa terää. Vähärasvaisena kalana hauen
massa säilyy hyvin pakastettuna ja voidaan sulattaa ennen valmistusta.

PAPERISSA PAISTETTU KALA

4 ahven-, siika- tai kuhafileetä, noin 170 g/filee
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria
1 rkl hunajaa
1 rkl öljyä
1/2 purjoa
2 sipulia
1 porkkana
tillisilppua
timjamia
ripaus suolaa ja pippuria
1 rkl öljyä voiteluun
Leikkaa purjo renkaiksi ja porkkana ohuiksi viipaleiksi. Hienonna sipulit. Kuumenna öljy kasarissa ja
paista pilkottuja kasviksia siinä hetki. Mausta seos.
Leikkaa ruoanvalmistus- tai leivinpaperista jokaiselle kalafileelle sopivan kokoinen pala, noin 30x30
cm ja voitele öljyllä. Aseta kalafilee paperin keskelle nahkapuoli alaspäin. Ripottele pinnalle
pippuria ja suolaa ja levitä jokaiselle hiukan myös juoksevaa hunajaa. Jaa kasvikset tasaisesti
jokaiselle fileelle. Sulje paketit puolikuun muotoisiksi. Tee paketeista niin tiiviit, että ne kestävät
kääntämisen.

Kuumenna valurautapannu kuiviltaan melko kuumaksi. Paista jokaista pakettia molemmin puolin
noin 2-3 minuuttia puoleltaan. Nosta paketti suoraan lautaselle ja anna ruokailijan itse avata
pakettinsa. Tarjoa lisäksi keitettyjä perunoita ja sitruunalohkoja.

GRILLATTUA LOHTA
n. 150 g kirjolohi tai lohifileetä/ruokailija
½ sitruunan mehu
Suomusta lohifilee ja nypi ruodot pois. Leikkaa filee annospaloiksi. Asettele lohipalat muoviselle
leikkuulaudalle vierekkäin, nahkapuoli alaspäin. Leikkaa lohipalojen lihaiselle puolelle pari viiltoa.
Purista kalan pintaan sitruunamehua ja hiero kevyesti rypsiöljyä. Mausta lohipalat suolalla ja
pippurilla.
Asettele lohipalat kuumaan grilliin nahkapuoli alaspäin. Grillaa lohipalat lähes kypsiksi, näin liha
pysyy mehukkaana. Nahka saa olla rapea, mutta varo ettei se pala. Käännä lohipalat ja jatka
grillaamista vielä vajaan minuutin verran. Lohi on herkullisimmillaan, kun sitä ei kypsennä liikaa.
Kirjolohi kasvaa Suomessa entistä ekologisemmin
Suomessa kalanviljelyä ovat ohjanneet tiukat ympäristönormit ja laitosten
sijainninohjauksella kirjolohen tuotanto on kehittynyt ekologisesti hyvälle
tasolle. Hyvänä esimerkkinä vuosikymmenten työstä on, että WWF
Suomen Kuluttajan kalaopas on nostanut suomalaisen kirjolohen
suositeltavien, kestävien kalavalintojen joukkoon.
”Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia on vähentänyt varsinkin
ruokintatekniikoiden ja rehun koostumuksen kehittyminen. Lisäkasvun
saavuttamiseksi tarvitaan yhä vähemmän kalaproteiinia”, meriohjelman
päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta kertoo. wwf.fi/kalaopas
Suomalainen syö kuusi kiloa kasvatettua lohikalaa vuodessa – siis lähes
puolet vuotuisesta 15 kilon kulutuksesta (filepainoksi muutettuna). Yli
neljännes Suomessa syödystä kalasta on norjalaista kasvatettua lohta, joka
on edelleen WWF:n harkiten ostettavien lajien listalla.
Kaloja ruokitaan pelleteillä, jotka on räätälöity kasvatettaville kaloille lajija tuotantotapakohtaisesti. Tasapainoisen ravintoainekoostumuksen
lisäksi rehu on kehitetty pienentämään ympäristökuormaa ja raakaaineiden ekologista- ja hiilijalanjälkeä: nykyrehulla tuotettaessa kilo kalaa,
siihen käytetään vain 0,9 kg luonnonkalaa (Skandinaaviset rehujen
valmistajat käyttävät kestävien kantojen omaavia lajeja, kuten villakuore,
tuulenkala ja kilohaili). Rehuissa voidaan hyödyntää myös muuta kuin
kalavalkuaista, joten jälleen tuotettaessa kilo kirjolohta, jossa on 0,17 kg
valkuaista, siihen tarvitaan vain 0,14 kg kalavalkuaista. Vastaava kehitys
on tapahtunut myös rehun kalaöljyn ja kasviöljyn suhteessa: rasvaa kalat
tarvitsevat ennen kaikkea omaan metaboliaansa, joten siihen voidaan
käyttää muuta kuin kalaöljyä

GRILLATTUA SIIKAA JA SPELTTISALAATTIA
4 pientä siikaa
(n. 200 g siikaa/ruokailija)
tai 1 iso siika (noin 1 kg)
1 sitruuna tai lime
kourallinen tuoretta timjamia tai rosmariinia
2 tuoretta tomaattia
pieni salaattisipuli
ripaus sokeria ja suolaa
rypsiöljyä
Suomusta siiat tai yksi isompi siika. Tee siikaan muutama kevyt viilto terävällä veitsellä. Mausta
siiat suolalla ja pippurilla pinnalta ja vatsasta. Sivele rypsiöljyä kevyesti kalan pintaan. Laita kalan
sisään pari sitruunaviipaletta ja tuoreita yrttejä. Grillaa siikaa parilalla molemmin puolin, kunnes
nahka on rapean kullanruskeaa ja liha mehukkaan kypsää. Käytä kalan kääntämisessä apuna isoa
metallilastaa.
Leikkaa tomaatti pieniksi kuutioiksi. Hienonna sipuli ja yhdistä ne ja tomaattikuutiot. Mausta
suolalla, pippurilla ja ripauksella sokeria, sekoita ja lisää joukkoon pari tippaa rypsiöljyä. Mausta
grillatun siian pinta tomaatti-sipuliseoksella.
Spelttisalaatti
2,5 dl speltti- tai ohrahelmiä
1 l kasvislientä
1-2 porkkanaa
1 punainen paprika
1 pieni keltainen kesäkurpitsa
3 vartta kevätsipulia
yrttejä esim. lehtipersiljaa, minttua tai ruohosipulia

Spelttimarinadi:
0,5 dl rypsiöljyä
2 rkl valkoviinietikkaa
hienoa merisuolaa
sokeria
Kypsennä spelttihelmet kasvisliemessä ja jäähdytä ne. Leikkaa porkkanat pieniksi kuutioiksi ja
kypsennä ne suolalla maustetussa vedessä. Leikkaa paprika ja kesäkurpitsa pieniksi kuutioiksi.
Hienonna kevätsipuli. Lisää kaikki vihannekset kypsennetyn speltin joukkoon.
Mausta salaatti marinadi-öljyllä, jotta salaatti ennättää maustua ja spelttihelmet pysyvät
irtonaisina. Lisää salaatin joukkoon tuoreita yrttejä juuri ennen tarjoilua.

PAKETTIKUHAA JA PIPARJUURIVOITA
2 kpl kilon painoista kuhaa
suolaa
valkopippuria
30 g piparjuurta
100 g voita
rypsiöljyä kalan voiteluun
sanomalehti
Poista kuhista sisäelimet ja puhdista vatsaontelot hyvin huuhtelemalla, kuivaa talouspaperilla.
Hiero vatsaonteloon reilusti suolaa ja valkopippuria. Sivele kalojen ulkopinta öljyllä, etteivät kalat
tartu sanomalehteen.
Kastele sanomalehti todella kosteaksi ja kääri kuhat märkiin sanomalehtiin kahdeksi tiiviiksi
paketiksi, kostuta vielä pakettien ulkopinta ja aseta ne hiillokseen tunniksi. Tarkkaile välillä, ettei
sanomalehti pala puhki. Kostuta paketteja lisää tarvittaessa.
Piparjuurivoi
Raasta tai pilko piparjuuri pieneksi. Pehmitä voi haarukalla ja lisää piparjuuri, mausta suolalla ja
pippurilla.

HIILLOSTETTU KUHA
Reilun kilon painoinen kuha
suolaa
pippuria
yrttejä
kypsennettyjä sieniä tms. täytteeksi
Suomusta ja perkaa kala, huuhtele ja kuivaa hyvin. Hiero kalan pintaan ja sisälle suolaa, ripottele
pippuria sisään. Laita kalan vatsaan yrttejä tai muuta täytettä. Kääri kala kaksinkertaiseen,
kylmässä vedessä kostutettuun voipaperiin. Kääri pintaan vielä reilusti (noin ½ cm paksuudelta),
muutama arkki kerrallaan, kostutettua sanomalehteä. Käännä pakettia välillä niin, ettei liitos
sauma tule aina samaan kohtaan. Aseta paketti hiilloksen sisään. Päällä voi polttaa vielä nuotiota.
Kala kypsyy noin puolessa tunnissa. Nosta kalapaketti varovasti kuumasta nuotiosta ja avaa paketti
varovasti.

Sisävesien kuhakannat erinomaisessa kunnossa

Kuhakannan kehitys Kallavedellä

1980

1990

2000

2010

Kuhakannat alkoivat runsastua 1990-luvun alussa. Runsastumiseen on
todennäköisesti useita syitä: poikasistutuksilla voidaan tasata huonojen
lisääntymisvuosien tulosta, lämpimät kesät ovat lisänneet kuhien kasvua,
verkkojen silmäkokoja on pystytty kasvattamaan ja kalastus estää ylitiheän
kuhakannan muodostumisen.
Kuhan heikkous liittyy lisääntymiseen: poikanen on yksi vesiemme
pienimmistä ja siten syönnin aloituksen tulee osua yksiin sopivan
ravinnon kanssa. Kevät- ja juhannussäät vaikuttavat eniten kuhan
lisääntymisen onnistumiseen. Koiraskuhat puolustavat kudun jälkeen
kesäkuun loppupuolella vimmatusti kutualueita mätirosvoilta: joskus jopa
innokas vapakalastaja saattaa aiheuttaa riskin sille, että suursaaliillaan
poistaa suojelevat emot, jolloin mäti joutuu parempiin suihin.
Kohtuutta kutualueilta pyyntiin!

KIRJOLOHIPIIRASET
5 dl vettä
25 g hiivaa
1 tl suolaa
1 dl öljyä
2 dl kaurahiutaleita
noin 8 dl vehnäjauhoja
Täyte:
600 g suikaloitua kirjolohifileetä
suolaa
ripaus valkopippuria
2 dl ketsuppia
2 tl oreganoa
2 tl basilikaa
4 dl juustoraastetta
2 dl purjosuikaleita
Liuota hiiva haaleaan veteen. Lisää suola, öljy ja kaurahiutaleet ja alusta jauhot taikinaan. Leivo
taikinasta pyöreitä pullia. Nosta leivinpaperin päälle pellille, peitä leivinliinalla ja anna nousta. Voit
tehdä taikinasta myös kaksi-kolme tankoa.
Kypsennä kirjolohisuikaleita pannulla pari minuuttia ja mausta suolalla ja valkopippurilla. Sekoita
ketsuppi ja mausteet.
Paina kohonneet pullat juomalasilla litteiksi piirakoiksi. Tangot voit taputella käsin litteiksi. Levitä
maustettua ketsuppia päälle. Ripottele puolet juustoraasteesta ketsupin päälle. Levitä
lohisuikaleet ja purjorenkaat piirajoille sekä lisää loput juustoraasteesta pinnalle. Paista 225 –
asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.

SAVUKALA-SIENIKÄÄRYLEET
1 keräkaali
500 g savusiikaa, -muikkua, -haukea tai kuhaa
1 l tuoreita suppilovahveroita, kantarelleja, mustia torvisieniä, tatteja tai rouskuja
2 dl kokonaisia ohraryynejä
kasvislientä
2 sipulia
suolaa
mustapippuria
2 dl smetanaa
½ dl ruohosipulia
siirappia
voita tai öljyä paistamiseen
50 g voita pinnalle
meiramia
tilliä
Koverra kaalista kanta pois. Keitä se vedessä kunnes lehdet alkavat pehmetä. Irrota päällimmäisiä
lehtiä varovasti. Keitä ohraryynit kypsiksi kasvisliemessä.
Perkaa savukala ruodottomaksi. Sekoita siihen tillisilppu.
Laita esikäsitellyt sienet pannulle voi-öljyseokseen, kuumenna hetki sekoitellen. Lisää sekaan
sipulikuutiot ja jatka hetki kuumentamista. Mausta suolalla ja mustapippurilla.
Sekoita keitetyt ohrat, sieni-sipuliseos, ruodottomat kalapalat, ruohosipuli ja smetana. Lisää myös
kaalista jäänyttä sisustaa joukkoon. Mausta suolalla, mustapippurilla ja meiramilla. Huomioi, että
savukalassa on suolaa. Laita seosta kaalinlehdille. Kääri tiukasti ja laita voideltuun uunivuokaan.
Laita pinnalle voinokareita ja siirappia. Kypsennä 175 asteessa noin tunti. Valele kääryleitä välillä
voilla ja/tai siirapilla.
Tarjoa lisänä keitettyjä perunoita tai muusia ja puolukoita.

MUIKKUA TAIKINAKUORESSA
Kuori:
3 dl vehnäjauhoja
2 dl ruiskorppujauhoja
2 tl leivinjauhetta
200 g voita tai margariinia
200 s ruohosipulituorejuustoa
Täyte:
n. 500 g muikkufilettä
6 perunaa
1 sipuli
1 rkl öljyä
150 g sinihomejuustoa
suolaa
mustapippuria
Voiteluun kananmuna
Yhdistä vehnäjauhot, ruiskorppujauhot ja leivinjauhe. Nypi voi tai margariini joukkoon. Lisää
tuorejuusto ja sekoita tasaiseksi. Taputtele taikina kelmun sisään levyksi ja anna levätä
jääkaapissa.
Mausta muikkufileet suolalla. Suikaloi kuorittu peruna ohuiksi suikaleiksi ja pilko sipuli pieneksi
silpuksi. Paista peruna-sipuliseos pannulla, mausta suolalla ja pippurilla. Anna jäähtyä. Sekoita
joukkoon auramuru.
Kauli taikinasta noin 45 cm x 35 cm levy leivinpaperin päällä. Levitä puolet peruna-sipuliseosta
taikinalevyn keskelle niin, että se peittää 1/3 levystä. Lisää päälle puolet muikuista, loput peruna
seoksesta ja päällimmäiseksi loput muikut. Leikkaa reunoille jäävä taikina nauhoiksi. Nostele
taikinanauhat täytteen päälle ristikkäin. Voitele taikinan pinta kananmunalla. Paista 225 asteessa
noin 20 minuuttia, laske uunin lämpö 150 asteeseen ja jatka paistamista noin ½ tuntia.

SAVUKALAMOUSSE
n. 200 g lämminsavustettua kalaa
(esim. silakkaa, siikaa, kirjolohta)
120 g smetanaa tai ranskankermaa
3 rkl majoneesia
0,5 dl kevätsipulisilppua
2 rkl kapriksenmarjoja
½ sitruunan mehu
2 rkl tilliä
mustapippuria
(tarvittaessa hienoa merisuolaa)
Perkaa savukala ruodottomaksi. Valmista kastike sekoittamalla keskenään smetana, majoneesi,
hienonnettu kevätsipuli, tilli ja kapriksenmarjat sekä mausteet. Lisää kala kastikkeen joukkoon ja
sekoita. Mausta tarvittaessa suolalla. Anna moussen maustua jääkaapissa ennen tarjoilua.
Savukalamoussea voi tarjoilla esimerkiksi levitteenä, uuniperunan täytteenä tai salaatin
lisukkeena.
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