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SYKSYINEN KALAKEITTO
n. 300 g
1
1

savumuikkuja
porkkana
sipuli

puolikas

kesäkurpitsaa
tilliä, ruohosipulia
vettä
kalaliemikuutio
valkosipulin kynsi)

7 dl
1
(1

viherpippuria
suolaa
Kuumenna vesi ja sekoita siihen kalaliemikuutio ja kuutioidut kasvikset sekä viherpippurit. Anna
muhia n. 10 minuuttia ja lisää tilliä, ruohosipulia ja savumuikut.
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RAPEAT UUNIMUIKUT
600 g perattuja muikkuja
n. 10 kpl hapankorppuja
0,5 tl suolaa
0,5 tl rouhittua musta- tai valkopippuria
1 dl maitoa
1-2 rkl voi-öljyseosta
Jauha hapankorput hienoksi ja sekoita jauheeseen mausteet. Kasta kalat jauheeseen (kostuta
ensin maidossa, jos jauhe ei muuten tartu kunnolla). Lado kalat vieri viereen uunipannulle
leivinpaperille, joka on pyyhkäisty öljyllä. Tiputtele päälle öljyä ja paista 200 asteessa 15-20
minuuttia, kunnes saavat vähän väriä. Tarjoa muikut perunasoseen tai juuressoseen ja
kasvisraasteen kanssa. Makuun sopii erinomaisesti myös puolukkamajoneesi.

… JA PUOLUKKAMAJONEESI
1 keltuainen
1,5 dl puolukoita
3-4 tl sokeria
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria
1 tl sinappia
1,5 dl rypsiöljyä
Ota huoneenlämpöisestä kananmunasta keltuainen kulhoon. Lisää survottu puolukka ja mausteet.
Sekoita sauvasekoittimella tiputellen öljyä vähitellen joukkoon siten, että saat kuohkean
majoneesin. Säilyy jääkaapissa muutaman päivän.
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SAVOLAINEN KALAPAELLA
600 g kalafilettä
2-3 valkosipulin kynttä
2-3 porkkanaa
2 paprikaa
4 tomaattia
1 purjosipuli
juoksevaa rasvaa
suolaa
mustapippuria rouheena
sitruunapippuria
3 dl ohra- tai spelttisuurimoita
0,5 tl kurkumaa
ripaus chilimaustetta
n. 10 dl vettä
2 kalaliemikuutiota
tilliä
ruohosipulia
Leikkaa kalat palasiksi. Hienonna valkosipulin kynnet. Suikaloi porkkanat ja paprikat. Leikkaa
tomaatit kuutioiksi. Viipaloi purjo. Paista kalat laakeassa paistokasarissa rasvassa kypsäksi.
Mausta suolalla ja pippurilla. Ota kalapalat pois kasarista ja puhdista kasari tarvittaessa. Kuullota
ohrasuurimot, kurkuma, chili ja valkosipuli rasvassa, lisää vesi ja kalaliemikuutiot. Anna kiehua
hiljalleen kannen alla n. 10–15 min. Lisää kasvikset ja jatka kypsentämistä kunnes neste on
imeytynyt ja kasvikset ovat kypsiä. Tarkista mausteiden riittävyys. Kokoa lautaselle paellaa ja
asettele kalapalat kauniisti paellan päälle. Tarjoa lisänä sitruunaviipaleita ja raikasta salaattia.
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Hyödynnä myös perkuutähteet
Kalaliemen valmistaminen
1 kg
2–3l
2
2
(2
2
10 – 15
+
1
+

(suolattuja) halkaistuja ja vedessä huuhdeltuja kalanpäitä
(ilman kiduksia) sekä perkaustähteitä (ruodot, vatsarasvat, evät,
nahka paloiteltuna)
vettä
kuorittua ja lohkoiksi leikattua sipulia
paloiteltua porkkanaa
valkosipulin kynttä)
laakerinlehteä
kokonaista mustapippuria
muita juureksia (esimerkiksi palsternakkaa) ja vihanneksien
varsia (esimerkiksi fenkoli, purjo ja tilli) paloiteltuna maun
mukaan
rkl karkeaa suolaa (tai maun mukaan)
muita mausteita maun mukaan

Perkeisiin muutama tunti etukäteen sekoitettu karkea merisuola (100 g / 1
kg perkeitä) pienentää liemen pinnalle muodostuvan vaahdon määrää.
Suola huuhdellaan pois ennen keittämistä. Keitä perkeet isossa kattilassa
(vähintään 5 l). Lisää vettä niin, että ainekset peittyvät reilusti. Perkeitä
keitellään noin tunnin ajan miedolla lämmöllä, jotta maut irtoavat hyvin.
Vaahto poistetaan pinnalta. Liemi siivilöidään. Lihahiput pelastetaan
haarukalla päistä ja ruodoista. Poskilihat ovat usein koko kalan maukkain
osa. Jos valmista lientä ei käytetä heti, se jäähdytetään, kaadetaan
rasioihin ja pakastetaan. Pakastamiseen voi käyttää myös pestyjä maitotai mehutölkkejä , jotka suljetaan teipillä.
Lähde: Suomen kalalajien tunnistusopas., Sakke Yrjölä, Hannu Lehtonen,
Kari Nyberg 2016
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TIKUSSA PAAHDETUT PIKKUSINTIT
Muikkuja tai muita pikkusinttejä, kuten ahventa, silakkaa, särkiä
suolaa
Poista kalojen sisäelimet siten, että jätät päät paikoilleen.
Laita kalat ja kevyesti suolaa muovipussiin. Sulje tiiviisti ja anna suolaantua viileässä paikassa
tunnin verran.
Pistä teroitettu tikku kalan suun läpi peräevään asti ja kypsennä nuotion lämmössä.

HALSTERIKALAA
Muikkuja tai muita pikkusinttejä, kuten ahventa, silakkaa, särkiä
suolaa
Poista kalojen sisäelimet siten, että jätät päät paikoilleen.
Laita kalat ja kevyesti suolaa muovipussiin. Sulje tiiviisti ja anna suolaantua viileässä paikassa
tunnin verran.
Pistä teroitettu tikku kalan suun läpi peräevään asti ja kypsennä nuotion lämmössä.

KIPPARIN HAUKIKIUSAUS
200 g haukimassaa
60 g pekonikuutiota
60 g sipulia kuutioina
600 g perunasuikaleita
4 dl ruokakermaa
2 tl suolaa
valkopippuria
Kypsennä haukimassa kattilassa sekoittaen murumaiseksi. Lisää pekoni ja sipulikuutiot
seokseen loppuvaiheessa. Lado perunasuikaleita ja hauki-pekoniseosta kerroksittain
voideltuun vuokaan. Sekoita kerma ja mausteet ja kaada seos laatikon päälle. Kypsennä
uunissa 175 asteessa n. 1 tunti.
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Kallaveden muikkukanta – joko alkaisi elpyä?

Kallaveden muikulle on ominaista kannan vaihtelut, joissa runsaan ja
harvan kannan vaiheet kestävät vuosikausia.
Runsas vuosiluokka on syntynyt epämääräisin ajanjaksoin. Sen
ennustaminen on mahdotonta. Vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten:
kudun onnistuminen, talven mädin haudontaolosuhteet, keväällä veden
lämpötila ja tuuliolot kuoriutumisaikaan, ravinto- ja säätilanne
kuoriutumisen jälkeen. Muikku käyttää ravinnokseen eläinplanktonia ja
siten kilpailee jo vanhempien vuosiluokkien kanssa samasta ravinnosta:
voi siis tulla tilanne, että muikkuja suhteessa saatavilla olevaan
planktonravintoon on liikaa, jolloin muikut eivät pääse kasvamaan.

8

ERÄMIEHEN MUIKKUPATA
500 g perattuja muikkuja
150 g pekonia
1-2 sipulia lohkoina tai silputtuna
tilliä, mustapippuria
1-2 dl kalalientä
tai valkoviiniä
Paista paloitellut pekonit kevyesti padassa. Lisää peratut muikut kerroksittain pekonin, sipulin ja
mausteiden kanssa pataan. Lisää lopuksi kalaliemi tai valkoviini. Kypsennä miedolla lämmöllä
liedellä tai uunissa 1-1½ tuntia, kunnes muikun ruodot ovat ihan pehmeitä.

KALAKUKKOSET
(4 kpl)
n. 400 g pieniä muikkuja
voita tai ruohosipulituorejuustoa
1 tl suolaa
tilliä
8 kpl pientä revittyä ruisleipää esim. Reissumiestä
Perkaa muikut, poista myös päät. Huuhtele ne nopeasti kylmällä vedellä ja valuta hyvin. Laita
kaloja leivän toiselle puolikkaalle, niin paljon kuin saat kaloja pysymään yhdessä kerroksessa vieri
vieressä. Sivele kalat rasvalla ja mausta suolalla ja tillisilpulla. Laita kansi kalaleivän päälle ja
paketoi se ensin tiiviisti leivinpaperiin ja sitten alumiinifolioon. Laita paketit leivinpaperin päälle
uunipannulle ja paista uunissa 200 asteen lämmössä noin puoli tuntia.
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VILLI KALAMUREKE
800 g haukea, ahventa tai lahnaa
2 tl suolaa
1 l tuoreita nokkosia
tai 1 dl kuivattuja
½ tl viherpippuria
3 keltuaista
3 valkuaista
4 dl kermaa
Koristeluun
Katkarapuja ja sitruuna
Puhdista kala, poista ruodot ja fileoi ne nahattomaksi.
Kiehauta nokkoset, valuta ja hienonna. Leikkaa kala
pieniksi paloiksi ja hienonna monitoimikoneessa. Lisää
suola ja nokkoset. Mausta viherpippurilla ja lisää
keltuaiset. Lisää valkuaiset ja kerma. Sekoita kunnes
murekemassa on tasaista.
Vuoraa leivinpaperilla suorakaiteen muotoinen noin 1.5
l vuoka ja levitä murekemassa vuokaan. Peitä
leivinpaperilla ja alumiinifoliolla. Laita vuoka
uunipellille, jossa on vettä, ja kypsennä vesihauteessa
200 asteisessa uunissa noin 50–60 minuuttia.
Jäähdytä mureke vuoassa, kumoa tarjoiluvadille ja
koristele esim. ja sitruunaviipaleilla, tuorekurkulla ja
yrteillä.

Kalamassan suosio jatkaa kasvuaan
Suosituin kalamassan raaka-aine on hauki. Hauki syö 10 kg kalaa
kasvaakseen itse kilon. Hauella on suuri merkitys ns. vähempiarvoisen
kalan poistajana. Kannat ovat vahvoja ja hauki on lähikalaa
parhaimmillaan.
Kalamassaa voidaan hyödyntää monipuolisesti: sitä voidaan tehdä myös
muista kalalajeista tai siihen on helppo lisät myös muita kalavalmisteita,
kuten mätiä, savukalaa tai graafikalaa – joko koristeeksi tai itse massaan.
Useista tuoreen kalan myyntipisteistä voi ostaa valmista kalamassaa tai
pyytää sen valmistamista. 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.
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SAKKE YRJÖLÄ
Innostu LähiKalasta
Kalataiteilija graafikko Sakke Yrjölä rakastui jo lapsena rubiinisilmäisten särkien ja platinasuomuisten
salakoiden kauneuteen. Niitä ongittiin ja niillä herkuteltiin mummolassa. Yrjölä on Taideteollisen
korkeakoulun käynyt kolmannen polven taiteilija ja kuvittaja. Hän on pyrkinyt nostamaan aliarvostettujen
kalalajien arvostusta ruokapöydässä tekemällä reseptejä ja käsittelyohjeita särkikaloille.
Kalakuvia piirtäessään Yrjölä pääsi yhdistämään molemmat intohimonsa. Vuoden kalamieheksikin 2016
valittu Yrjölä kalasti suuren osan Suomen kalat - kirjaan piirtämistään 71 kalalajista. Kalat dokumentoitiin
nopeasti kuvin jotka olivat mallina akvarelleille, joissa värit ja kuviot loistavat mahdollisimman luonnollisina.
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Reseptit koonnut
Heta Nykänen Pohjois-Savon Martat
Maija Niskanen Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset
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