Huevos rancheros
2 annosta
1 prk (285/170g eli noin 2 dl)
keitettyjä mustapapuja
1 pieni sipuli
1 pieni valkosipulinkynsi
tilkka öljyä
suolaa
1 avokado
hieman limetin mehua
suolaa
2 tuoretta kananmunaa
2 maissitortillaa
tuoretta korianteria tai
lehtipersiljaa
sriracha-kastiketta tai vastaavaa
(luonnonjugurttia)
Kuori ja silppua sipuli ja
valkosipulinkynsi. Kuumenna
paistinpannulla tilkkanen öljyä ja
kuullota sipulisilppuja pari minuuttia. Lisää valutetut ja huuhdellut mustapavut,
sekoita ja anna papujen lämmetä. Mausta sopivasti suolalla.
Kuori avokado ja muussaa hedelmäliha karkeasti haarukalla ja mausta limetin
mehulla ja suolalla. Rapeuta halutessasi (suosittelen) maissitortilla kuivalla
pannulla, uunissa tai vaikka leivänpaahtimessa.
Keitä kattilassa vettä. Jos haluat keittää uppomunat kelmussa, laita kuppiin tai
kulhoon reilu palanen tuorekelmua. Kaada kananmuna kelmun päälle ja tee
nyytti, jonka sidot kiinni tiukasti narulla. Jätä naruihin sen verran mittaa, että ne
yltävät kattilan reunan yli - niistä on myös hyvä nostaa nyytit pois vedestä. Kun
vesi kiehuu kunnolla, nosta nyytit veteen ja keitä noin neljä ja puoli minuuttia.
Nosta nyytit pois, anna olla minuutti tai pari (voit samalla alkaa jo koota annosta)
ja poista kelmu varovasti.
Kokoa annos maissitortillan päälle: annostele muussattua avokadoa ja
mustapapuseosta. Nosta uppomuna päälle, huiski päälle hieman chilikastiketta ja
tuoretta korianteria. Tarjoa halutessasi paksun maustamattoman jugurtin kanssa.
****

Ruusukaali-avokadosalaatti rapealla kinkulla ja parmesaanilla
kahdelle pääruoaksi, useammalle lisäkkeeksi
300-400g ruusukaaleja
4-6 siivua ilmakuivattua kinkkua
1 valkosipulinkynsi
1 avokado
kourallinen parmesaania raasteena
limetin (tai sitruunan mehua)
tilkka öljyä
suolaa
mustapippuria
Poista ruusukaaleista kannata ja joko siivuta tai lohko kaalit. Silppua
valkosipulinkynsi ja raasta juusto valmiiksi. Paahda kuumalla pannulla
kinkkuviipaleet rapeiksi ja siirrää lautaselle jäähtymään. Laita pannulle tilkka
öljyä, valkosipulit ja ruusukaalit, sekoittele ja anna kypsyä muutamia minuutteja.
Ruusukaalit saavat jäädä selvästi napakoiksi, älä missään nimessä päästä niitä
täysin pehmeiksi.
Kuori ja kuutioi tai siivuta avokado. Silppua myös rapeutuneet kinkkuviipaleet.
Sekoita ruusukaalien joukkoon kinkku, avokado ja juustoraaste. Mausta limetin
mehulla sekä suolalla ja mustapippurilla.
Tarjoa lämpimänä (tai kylmänä, erinomaista niinkin).
****

Sitruuna-rosmariinikana (jätä peruna tai korvaa parsakaalilla tai kukkakaalilla)
(4 annosta)
8 maustamatonta broilerinkoipea tai 4 maustamatonta broilerinfileepihviä
1 sitruuna
500 g perunoita
10 valkosipulinkynttä
4 rkl oliiviöljyä
kourallinen tuoretta rosmariinia
karkeaa suolaa & mustapippuria
lasi kuivaa valkoviiniä
Laita broilerinkoivet/pihvit uunivuokaan. Leikkaa perunat ja sitruuna lohkoiksi. Kuori valkosipulinkynnet ja
puolita niistä isoimmat. Nosta ainekset vuokaan kanojen kanssa.
Lisää joukkoon oliiviöljy ja kevyesti veitsellä rouhitut rosmariinin lehdet. Mausta suolalla ja pippurilla. Kääntele
aineksia öljyssä ja mausteissa. Kaada vuokaan valkoviini. Paista 200 asteessa uunin keskitasolla 40-50
minuuttia kunnes pinta on saanut väriä ja kana on kypsää.

Kaalisalaatti itämaisittain
1/2 valkokaalia (n. 500g)
1 salottisipuli
2 porkkanaa
20g tuoretta korianteria (1 ruukku, 1 dl
silppuna)
20g tuoretta minttua (1 ruukku, 1 dl
silppuna)
kastike
1/2 dl limetinmehua (kaksi limettiä)
3 rkl kalakastiketta
3 rkl (palmu)sokeria
1 chili (tai maun mukaan)
1 tl tuoretta inkivääriä
1 valkosipulinkynsi
lisäksi esimerkiksi
tuoretta mangoa
valkosipuliöljyssä paistettuja jättiravunpyrstöjä
kanaa
katkarapuja
tofua
Tee ensin kastike. Poista chilistä halutessasi siemenet ja vaalet
siemenkiinnikkeet. Silppua chili. Kuori palanen inkivääriä, raasta tai silppua
pieneksi, tee samoin myös valkosipulille. Sekoita kaikki kastikkeen ainekset
yhteen ja jätä maustumaan. Sokerin sulamiseen menee hetkinen, joten
maistaminen kannattaa suorittaa, ja maut säätää, vasta kohta.
Raasta kaali tai leikkaa se veitsellä ohuiksi siivuiksi. Tee samoin porkkanoille.
Kuori sipuli ja leikkaa se pieneksi silpuksi. Hienonna yrtit. Sekoita salaatti.
Maista kastike ja säädä sokerin, kalakastikkeen ja limetin suhdetta tarvittaessa
suullesi sopivaksi. Sekoita kastike raasteen joukkoon. Tuore mango sopii
salaattiin joko pieninä paloina suurempina lohkoina aivan taivaallisen hyvin.
Valitse kypsä mango.

Uunilohi ja porkkana-fenkolilisuke + tsatsiki
6 suurehkoa porkkanaa
2 fenkolia
1 purjo
voita ja oliiviöljyä
1 rkl hunajaa
suolaa, pippuria ja yrttiseosta
Kuori ja paloittele porkkanat. Paloittele myös fenkolit ja purjo. Kuumenna padan pohjalla
nokare voita ja reilu loraus oliiviöljyä.Sekoita hunaja joukkoon ja lisää sitten kaikki
kasvikset. Kuumenna sekoittaen ja jätä sitten hautumaan kannen alle välillä sekoittaen
noin 10 minuutiksi, tai kunnes kasvikset alkavat pehmetä. Heitä pari voinokaretta sekaan
ja siirrä pata uuniin yhtä aikaa lohen kanssa. Kypsennä 200 asteessa noin 10 minuuttia.
Uunilohen maustoin merisuolalla, pippurilla, sitruunan mehulla sekä tuoreella tillillä. Tee
normaalisti tsatsiki (kurkkua, jogurttia, suolaa, pippuria, valkosipulia, oliiviöljyä).

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Juustoinen porokeitto
4 annosta
1 reilunkokoinen sipuli
(n.100g)
1 valkosipulinkynsi
tilkka öljyä
100g kylmäsavuporoa (tai
pakasteesta
poro”rouhetta”)
8-10 dl vähäsuolaista
lihalientä
150g sulatejuustoa
(Koskenlaskija)
2 dl kermaa
(2-3 rkl maissitärkkelystä
(Maizena) + tilkka vettä)
1/2 dl valkoviiniä
mustapippuria
(suolaa)
Kuori ja silppua sipuli ja
valkosipulinkynsi.
Kuumenna öljyä kattilassa
ja kuullota sipulisilppuja
öljyssä muutama
minuutti. Jos poro on
palana, hienonna se joko
veitsellä tai
tehosekoitimessa. Lisää
kattilaan porosilppu,
lihaliemi ja sulatejuusto.
Keitä hiljalleen kunnes juusto sulaa. Lisää kerma ja anna kiehua. Surauta keitto
tasaiseksi tehosekoittimessa tai sauvasekoittimella. Tarkista suola, mutta älä laita
sitä automaattisesti, sillä poro, lihaliemi ja juusto tuovat kyllä suolaisuutta.
Suurusta tarvittaessa ja lisää lopuksi tilkkanen valkoviiniä. Rouhi päälle
mustapippuria.

	
  

