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Tässä kohtaa ei vielä tiedetty, millainen ilta olisi edessä…?
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Jättiravunpyrstöjä ja suklaakastikettaJättiravunpyrstöjä ja suklaakastikettaJättiravunpyrstöjä ja suklaakastikettaJättiravunpyrstöjä ja suklaakastiketta

230 g tummaa suklaata pilkottuna (vähintään 70 

% kaakaota) 

120 ml maitoa 

3 rkl neitsytoliiviöljyä

2 kpl valkosipulinkynttä murskattuna 

450 g katkarapuja450 g katkarapuja

kuorittuna suolaa 

240 ml valkoviiniä 

persiljaa, tuoretta, silputtuna



HaukihelmetHaukihelmetHaukihelmetHaukihelmet
Noin 20 kplNoin 20 kplNoin 20 kplNoin 20 kpl

250 g haukea 

1 kpl munan valkuaista 

1 dl kasvirasvaa / kermaa 

2 rkl basilikaa, tuore, silputtuna 

2 rkl ruohosipulia, tuore, siputtuna 

1 rkl timjamia, tuore, silputtuna 

2 tl mineraalisuolaa 

1/2 tl sitruunapippuria suolaton 1/2 tl sitruunapippuria suolaton 

Kypsennykseen:Kypsennykseen:Kypsennykseen:Kypsennykseen:

1 l vettä 1 1/2 dl sitruunan mehua 3 tl 
suolaa 

Kastike:Kastike:Kastike:Kastike:

4 dl vettä 

1/2 kpl kalaliemikuutio 

1/2 dl sitruunan mehua 

1 kpl munan keltuaista 

1 dl voita

1 rkl maissitärkkelystä

3 g sahramia



SillikaviaariSillikaviaariSillikaviaariSillikaviaari

50 henkilölle:

300 g matjessillifilee 

1 prk kuohukermaa (2 dl) 

45 g korppujauhoja 45 g korppujauhoja 

200 g kananmunaa (4 kpl) 

150 g sipuli 

2 prk kuohukermaa 

1 dl etikkaa

50 g sinappia 

3 g paprikajauhetta 

3 g maustepippuria 
jauhettuna 

65 g sokeria



Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse 

eli Ranskalainen kalakeittoeli Ranskalainen kalakeittoeli Ranskalainen kalakeittoeli Ranskalainen kalakeitto

4 hengen annokseen tarvitaan:

1 - 1 1/2 kg erilaisia kalafileitä ja 
äyriäisiä

1 kpl fenkoli

2 kpl lehtisellerin vartta 

3 kpl salottisipulia3 kpl salottisipulia

2 kpl porkkanoita

5 kpl valkosipulin kynttä 

2 prk kokonaisia säilöttyjä 
tomaatteja 

1/2 dl oliiviöljyä 

1 g sahramia 

1 tl timjamia 

1 tl rosmariinia 

1/2 appelsiinin kuori 

1 appelsiinin mehu 

1 1/2 rkl kalafondi 

1/2 l valkoviiniä 

1 l vettä 

suolaa ja pippuria sitruunanmehua



Patonki ja tahna

PatonkiPatonkiPatonkiPatonki

1 l vettä 

100 g hiivaa 

ValkosipuliValkosipuliValkosipuliValkosipuli

parmesaanitahnaparmesaanitahnaparmesaanitahnaparmesaanitahna

200 g 

1 rkl suolaa

noin 2 kg vehnäjauhoja

ranskankermaa

2 kpl valkosipulin 
kynttä

100 g raastettua

parmesaania 

suolaa pippuria



KalatacotKalatacotKalatacotKalatacot
(annos 4 hengelle) 

250 g ahvenfileitä noin 5-6 suikaleeksi 
leikattuna 

1 dl korppujauhetta 

1 pss tacomaustetta (35 g) 

2 kpl kananmunaa

loraus öljyä 

4 - 6 kuorta tacokuorta 

1/2 jäävuorisalaattia suikaloituna 1/2 jäävuorisalaattia suikaloituna 

1 prk crème fraichea (150 g) 

1 dl cheddarjuustoa, raastettuna 

Salsa:Salsa:Salsa:Salsa: 1 kpl valkosipulin kynsi raastettuna 

1 - 3 rkl punasipulia, 

silputtuna 1/2 limetin mehu 

loraus öljyä 

1 dl sokerimaissia tölkistä 

1 rs kirsikkatomaatteja lohkottuna 

1 dl Kidneypapuja, tölkistä

suolaa

sokeria

1 nippu korianteria



LimeLimeLimeLime----kalalasagne (Kalalassekalalasagne (Kalalassekalalasagne (Kalalassekalalasagne (Kalalasse)
Aineet:

6 kpl täysjyvälasagnelevyjä 

3 kpl pinaattilasagnelevyjä 

Juustokastike:

50 g voita tai margariinia 

1/2 dl vehnäjauhoja 

7 dl maitoa 

200 g tuorejuustoa ( esim.italian yrtit)

1 limen raastettu kuori 

puolikkaan limen mehu puristettuna 

1 tl suolaa

1/2 tl rouhittua mustapippuria1/2 tl rouhittua mustapippuria

Kalakastike:

noin 400 g sitruuna marinoituja kirjolohisuikaleita   ( joku muu kala ok) 

noin 100 g purjo 

1 kpl keltainen paprika 

1 rkl öljyä kuullottamiseen 

puolen limen mehu 

1/2 dl kuivaa valkoviiniä

1 rkl kalafondia

1/2 tl suolaa 

1/4 tl mustapippuria 

10 kpl tuorettabasilikanlehteä suikaloituna 

Vuoan voiteluun: öljyä Pinnalle: 2 dl juustoraastetta



Rannikon vihreäsalaatti Rannikon vihreäsalaatti Rannikon vihreäsalaatti Rannikon vihreäsalaatti 

ja Merenneidon kastike ja Merenneidon kastike ja Merenneidon kastike ja Merenneidon kastike 

Rannikon vihreäsalaattiRannikon vihreäsalaattiRannikon vihreäsalaattiRannikon vihreäsalaatti

4 kpl jääsalaattia (pussissa)

2 kpl amerikansalaattikerä 

Merenneidon kastike Merenneidon kastike Merenneidon kastike Merenneidon kastike 

öljyä

viinietikkaa 

1 kpl verkkomeloni 

2 kpl kurkkua

1 rasia tummia viinirypäleitä

1 rasia herneenversoja

ketsuppia 

sinappia 

sokeria

suolaa 

valkopippuria 

valkosipulia

kananmuna



Majakanvartijan punajuuret



Työntouhussa…



Kaikki yhes koos`…

Kiitos kaikille mukana olleille!




