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PORONLIHAN KYPSENTÄMINEN

1. PAISTIEN KYPSENTÄMINEN
Poro on vähärasvaista lihaa. Haluttaessa mureaa, maukasta lihaa kannattaa
poronpaisteja kypsennettäessä käyttää suhteellisen matalaa kypsennyslämpötilaa.
Poronliha on helppo kypsentää, koska se on yleensä mureaa.
Tehtyjen kypsennyskokeiden mukaan lihan sisälämpötila kannattaa jättää +60-+65
°C:een. Silloin liha on mehukkaan maukasta ja se on mureimmillaan, kunhan ei käytetä
liian korkeita uunin lämpötiloja.
Yli +70 °C:een sisälämpötila on poronpaistille liian korkea, ellei sitten haluta
nimenomaan täysin kypsää, harmaata ja kuivahkoa tuotetta.
Ennen kypsentämistä pakastettu paisti pidetään kylmävarastossa yhden vuorokauden
ajan. Ennen uuniin laittamista paisti kannattaa pitää jonkin aikaa huoneenlämmössä.
Mikäli paisti on sisältä kohmeista, on kypsennysaika huomattavasti pidempi.
Kotitalousuuneissa +125 °C on riittävä uuninlämpö. Kypsentäminen kestää näin hieman
kauemmin, mutta tuloksen kannalta se on parempi. Kypsennyshävikki jää huomattavasti
pienemmäksi ja liha mehukkaammaksi kuin kuumemmilla lämmöillä.
Lihat laitetaan uuniin matalassa vuoassa tai ritilällä, jonka alla on astia. Uuni on
esikuumennettu +125 °C:een. Tarkkaa kypsennysaikaa on vaikea määritellä, koska
siihen vaikuttavat lihapalan koko, muoto, lihan alkulämpötila, uunin täyttöaste ja
tavoiteltu sisälämpötila. Varmimmin kypsyyden voi todeta käyttämällä tarkkaa
digitaalista lihalämpömittaria. Mittari työnnetään lihapalan keskelle, sen paksuimpaan
kohtaan.
Seuraavissa kuvissa on eri sisälämpötiloihin kypsennettyjä verkotettuja ulkopaisteja.
Paistit on kypsennetty kotitalousuunilla +125 °C lämpötilassa. Sisälämpötilan mittaukset
on suoritettu tarkalla digitaalimittarilla. Tavallisella kotitalousmittarilla mitattaessa
seuraavia kuvia voidaan pitää suuntaa antavina.
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1. sisälämpötila +55°C
o liha on mureaa, mehukasta, mutta
hieman vetisen tuntuista. Väri on
melko punainen. Tällöin liha
soveltuu esim. viipaloitavaksi ja
uudelleen lämmitettäväksi.
Kypsennyshävikki on pieni.

2. sisälämpötila +60°C
o liha on mureaa ja mehukasta. Väri
on tasaisen punertavaa.

3. sisälämpötila +65°C
o liha on mureaa ja mehukasta. Väri
on keskeltä hieman punertava.

4. sisälämpötila +70°C
o liha on vielä mureaa, mutta
kuivahkoa. Väri on harmaan
ruskea. Kypsennyshävikki on suuri.
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2. PIENTEN LIHAPALOJEN KYPSENTÄMINEN
2.1 RUSKISTAMINEN PAISTINPANNULLA

Ruskistettaessa poronlihaa paistinpannulla, on erittäin tärkeää, että pannun täytös ei ole
liian suuri. Jos pannun täytös on liian suuri, lihat alkavat kiehua omassa nesteessään
eivätkä ruskistu.
Ruskistaminen kannattaa suorittaa suhteellisen kuumalla pannulla. Lihat laitetaan
esikuumennetulle paistinpannulle, joka on sivelty rasvalla. Lihojen annetaan olla
pannulla 2-3 minuuttia, jonka jälkeen ne käännetään, ruskistetaan toiselta puolelta ja
lopuksi pyöräytetään muutaman kerran.
Näin toimittaessa lihan pintaan saadaan kaunis ruskean rapea pinta. Sisältä lihat voivat
olla vielä hieman punertavia, mutta loppukypsentämisen voi suorittaa esim. kattilassa
nesteessä hauduttaen.
Pakaste porokuutio on syytä aina sulattaa ”sienimäiseksi” (n. 0 °C:inen) ennen
ruskistamista.

2.2 RUSKISTAMINEN UUNISSA
Suurtalouksissa kannattaa käyttää uuniruskistusta. Kypsentäminen tapahtuu kiertoilmaja yhdistelmäuunissa samalla tavoin. Valitaan kiertoilmatoiminto, jossa ruskistavana
tekijänä on kuuma, kuiva ja kiertävä ilma.
Lihat kannattaa ensin sulattaa ”sienimäiseksi”, jotta poronlihasta saadaan onnistunut
tulos. Tämän jälkeen lihat jaetaan matalareunaisiin GN-astioihin.
Parhain lopputulos on tullut GN 1/1 20-40 mm korkeassa vuoassa.
Alumiinisen vuoan lämmönjohtokyky on ruostumattomaan teräkseen verrattuna
parempi.
Vuoan reunan korkeus ei saa olla liian suuri, jotta kuuma ilma pääsisi lihan pintaan.
Vuokaan laitetaan n. 1,5 kg lihaa, jolloin liha ruskistuu eikä ala kiehua. Lihat levitetään
vuokaan tasaisesti. Uuni esilämmitetään +250 °C:een. Kun lämpötila on saavutettu,
täytetään uuni mahdollisimman nopeasti. Kypsennysaika on yleensä n. 10 min. Aikaa
kannattaa seurata uunikohtaisesti, sillä joissakin uuneissa riittää 7-8 minuuttia.
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3, KEITTÄMINEN
3.1 KATTILA TAI KEITTOPATA

Keittäminen lienee perinteisin kypsennysmenetelmä.
kotitalouskattilassa ja suurtalouksien keittopadassa sama.

Kypsennysperiaate

on

Kypsennys voidaan aloittaa joko kylmästä tai kuumasta vedestä. Jos makuaineiden
halutaan säilyvän lihassa, liha laitetaan kiehuvaan veteen. Kun liha laitetaan kylmään
veteen, saadaan liemeen voimakkaampi maku. Jälkimmäistä tapaa käytetään yleensä
vain silloin, kun keitetään lihalientä.
Porolihakuutioita keitettäessä ”sienimäiseksi” sulatettu liha lisätään kiehuvaan
nesteeseen. Lisäyksen jälkeen nesteen lämpötila alennetaan +75 - 85 °C:een
(=keitetään hiljaa hauduttaen). Porokuution keittoaika on n. 10 – 20 min. keittoerästä
riippuen.

3.2 YHDISTELMÄUUNI TAI PAINEKEITTOKAAPPI

Yhdistelmäuunissa tai keittokaapissa keittäminen käy kätevästi siten, että lihat laitetaan
rei’itettyyn GN 1/1 65 mm vuokaan n. 3 kg/vuoka. Lisätään mausteet,
maustevihannekset ja tai –juurekset, ei kuitenkaan suolaa. Vuoka laitetaan
painekeittokaapin kammioon tai yhdistelmäuuniin ja alimmalle johteelle umpinainen
vuoka. Näin saadaan maukas liemi talteen ja se on helposti siivilöitävissä.
Keittoaika on noin 10 minuuttia. Yhdistelmäuunin höyrytoiminta on parempi vaihtoehto
porokuutiolle, koska kypsennyshävikki on pienempi kuin painekeittokaapissa.

KYPSENNYSKOKEET:
LIHATEOLLISUUUDEN TUTKIMUSKESKUS
M. NIEMISTÖ/P. SALMINEN 1992
VALOKUVAT:
R. HEINÄNEN HÄMEENLINNA 1992
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KÄSITTELYVINKKEJÄ
Poronliha on hienosyistä ja mureaa. Sitä tulee käsitellä hellävaroin.

JAUHELIHA
Lihaa ei saa missään tapauksessa jauhaa useampaan kertaan. Jauhettaessa on
käytettävä tarpeeksi karkeaa seulaa, jottei jauhelihasta tule ”mössöä”. Ehdottomasti
kapustasekoitus, jotta kuohkeus säilyy.
* Kuohkeuttamaan esim.
o raastettua, raakaa perunaa
o vichyä
o liotettuja korppujauhoja
* Sideaineeksi esim.
o kananmunaa
o perunajauhoa
o vehnäjauhoa
* Makua antamaan esim.
o ruisjauhoja
o ohrajauhoja
o maustepippuria
o lipstikkaa (=villiyrtti)
o suolaa
o kermaa olutta
Pelkästä jauhelihasta voi tehdä pihvejä. Ne maustetaan vasta paistamisen jälkeen.
Kuumalle pannulle kaadetaan kermaa, joka saostuu kastikkeeksi. Kastike
maustetaan.

PORONLIHAN GRILLAAMINEN JA PAISTAMINEN
o käytetään suolatonta marinadia
o grillattaessa poroa pieninä kappaleina (esim. kyljys, file, noisetit, paisti,
leikkeet, kylkiluut) suolataan vasta grillaamisen jälkeen
o valitse grillaamisen tai loisteella paistamiseen luullista kylkeä tai kyljyksiä,
joissa on pintaa (=poron varastoima rasvakerros)
o jos marinoitu suolattomassa marinadissa käytetään karkeaa suolaa, joka
hienonnetaan pippurimyllyssä
o marinoidut paistit, satulat ym. isommat kappaleet suolataan ennen uuniin tai
pataan laittamista
o fileet, kyljykset ja noisetit tarjoillaan mehukkuuden säilyttämiseksi ruusun
punaisina
o kypsyy noin 1/3 nopeammin kuin vastaava naudanliha (ossobucco, paisti,
palapaisti, kääryleet)
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KÄSITTELY
o leikkeiden, pihvien, noisettien, paistikääryleiden yms. mureuttaminen
elintarvikemuovin välissä, lihanuijan tasaisella puolella, kevyesti lyömättä
lihasta rikki
o paistista tehdyt leikkeet (esim. sisä-, ulko- ja kulmapaistit) pannulta lautaselle
hauduttamatta mureita
o Hyvä tietää
o kokonaista paistia voidaan haluttaessa mehustaa silavalla; mikäli tarjoillaan
kastikkeen kera, silavaa ei tarvita – kastiketta kuitenkin enemmän kuin
vastaavalle naudanlihalle
o poro on parhaimmillaan ruusun punaisena
o älä peitä riistan makua liialla maustamisella
PORON KASTIKKEEN MAUSTEITA
o hunaja
o mustaherukkahyytelö
o anjovisliemi
o raastettu aurajuusto
o kerma
o sherry, portviini
o viher- tai ruusupippuri
o lipstikka (=villi yrtti)
MUUTA
o kokeile perinteisissä liharuuissasi poronlihaa

H. Nyyssönen
I. Karvonen-Autto
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RESEPTIT
KIINALAINEN POROPATA
500 g
1-2
2
pala
1 tlk
2 tlk

poronlihasuikaleita
ruokaöljyä
purjoa
paprikaa
kiinankaalta
herkkusieniä
ananasrenkaita

valkosipulia
vettä
maissi-ohratärkkelystä
soijakastiketta
inkivääriä
kanelia
fariinisokeria

Suikaloi kasvikset. Kuumenna öljy ja ruskista lihasuikaleet laakealla pannulla pienissä
erissä. Ota lihat sivuun. Lisää suikaloidut kasvikset pannulle. Anna kuumentua ja lisää
joukkoon lihat. Lisää joukkoon veteen sekoitetut jauhot. Kuumenna ja mausta. Tarjoa
riisin ja raikkaan salaatin kanssa.

HAUDUTETUT PORONPOTKAKIEKOT
(4-5 annosta)
1 kg
3 kpl

poronpotkakiekkoja
sipulia
suolaa
valkosipulia
rasvaa ruskistamiseen
vehnäjauhoja jauhottamiseen

Mausta potkakiekot suolalla ja valkopippurilla, jauhota ja ruskista pannussa. Nosta
kiekot pataan, lisää ruskistusliemi ja sipulilohkot. Kaada pataan vettä niin että kiekot
juuri peittyvät. Hauduta kannen alla liedellä tai uunissa kypsäksi (n. ½ tuntia). Saosta ja
mausta haudutuslientä tarpeen mukaan. Tarjoa lisäkkeenä esimerkiksi keitettyä
perunaa ja porkkanaa sekä salaattia.
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POROSUIKALEPATA
(4 annosta)
500 g
3
3
½
½

6-7 dl

luutonta poronpaistia
sipulia
porkkanaa
lanttua
selleriä
pala kiinankaalta
persiljaa
suolaa ja valkopippuria
vähän rasvaa ruskistamiseen
lihalientä

Suikaloi poronpaisti ja kasvikset. Ruskista liha kevyesti padassa sipulien kera.
Mausta ruskistetut lihat suolalla ja valkopippurilla. Lisää kasvissuikaleet pataan ja kaada
liemi kasvisten päälle. Ripottele kypsän ruoan päälle hakattua persiljaa. Lisäkkeenä voit
tarjota esimerkiksi keitettyjä perunoita ja salaattia.

POROVARRAS
(4 annosta)
n. 450 g
100 g
4 kpl
4 kpl

poron sisäfilettä
pekonia tai savukylkeä
sipulia
varrastikkuja (bambua)
öljyä
mausteeksi suolaa ja mustapippuria

MAUSTERIISI
2 dl
1 kpl
1 kpl

pitkäjyväistä riisiä
sipuli
paprika

Kastikkeeksi ruskistusliemi
Leikkaa fileet siten, että jokaiseen vartaaseen tulee yhtä monta lihapalaa (esimerkiksi 4
x 4 = 16 palaa), samoin pekoni ja lohko sipulit. Katkaise varrastustikut sopivan
mittaisiksi, että voit ruskistaa vartaan esimerkiksi paistinpannussa. Kokoa vartaat
seuraavassa järjestyksessä: liha, pekoni ja sipuli. Sipaise vartaat öljyllä, ruskista
pannussa ja mausta suolalla ja mustapippurilla. Hauduta pari minuuttia miedossa
lämmössä molemmin puolin kannen alla. Kypsennä riisi, mausta suolalla ja hakatulla,
kevyesti ruskistetulla sipulilla ja paprikalla. Tarjoa porovartaat mausteriisin päällä
lisäkkeenä esimerkiksi parsakaalia ja marjahyytelöä sekä salaattia.
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KEITETTY PORONKIELI
(4 annosta)
4 kpl
1 kpl

KASTIKE
½l
3 rkl
1 dl

poronkieliä
suolaa
sipuli
persiljaa
valko- ja mustapippuria

siivilöityä keitinlientä
vehnäjauhoja
kermaa
suolaa

Huuhtele kielet kylmässä vedessä ja nosta ne kiehuvaan veteen. Kuori vaahto
keitinveden pinnalta ja lisää mausteet. Keitä kielet kypsiksi (n. 2 tuntia). Kieli on kypsä,
kun sen nahka irtoaa helposti. Kuori kielet. Ellet käytä kieliä heti, siivilöi keitinliemi ja
kiehauta kuoritut kielet siinä. Säilytä kielet liemessään. Saosta keitinliemi kastikkeeksi ja
paranna kermalla. Leikkaa kieli pituussuuntaan viipaleiksi – lämmitä tarpeen mukaan.
Tarjoa keitettyjen perunoiden ja kasvisten kera, lisäkkeinä marjahyytelöä ja salaattia.

PAISTETTU PORON ULKOFILEE
(4-5 annosta)
600 g

poron ulkofilettä
suolaa
rouhittua mustapippuria
rasvaa paistamiseen

4 annosta tumman ruskeaa kastiketta
Poista kalvo fileen päältä. Ruskista fileet pannussa ja mausta suolalla ja
mustapippurilla. Loppukypsennyksen voit suorittaa uunissa tai liedellä miedommalla
lämmöllä. Paistoaika määräytyy fileen koon ja haluamasi kypsyysasteen mukaan.
Leikkaa filee n. 2 cm viipaleiksi ja tarjoa viipaleina paistettujen perunoiden ja tumman
ruskean kastikkeen kanssa. Lisäkkeeksi sopivat esimerkiksi keitetty parsakaali,
karpalohyytelö ja salaatti.
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PORONKYLJYKSET
(4 annosta)
600 g
2 dl
1 rkl

poronkyljyksiä
lihalientä
vehnäjauhoja
rouhittua mustapippuria, suolaa ja rasvaa ruskistamiseen

Painele kyljykset kevyesti, ruskista kuumassa pannussa ja mausta. Nosta kyljykset
lautaselle. Sirottele jauhot pannuun ja lisää lihaliemi sekä mausta tilkalla punaviiniä.
Nosta kyljykset takaisin pannuun ja hauduta kastikkeessa n. 5 minuutin ajan. Tarjoa
lisäkkeenä raakapaistettua viipaleperunaa, parsakaalia ja pihlajanmarjahyytelöä.

POROPYÖRYKÄT
(4 annosta)
500 g
100 g
1 kpl
1 dl
2 dl
1 kpl

porojauhelihaa
jauhettua sianlihaa
sipuli
korppujauhoja
vettä
muna
valkopippuria, suolaa ja
rasvaa paistamiseen

Sekoita poronliha ja sianliha. Lisää seokseen vedessä liotettu korppujauho ja
hienonnettu, rasvassa haudutettu sipuli sekä muna ja mausteet. Sekoita. Muotoile
taikinasta pyörykät ja paista ne kuumassa pannussa. Tarjoile ruskean kastikkeen,
perunasoseen, keitettyjen tai raastettujen kasvisten sekä puolukkasurvoksen kanssa.

PALAPAISTI PORONLIHASTA
(4 annosta)
500 g
1 kpl
3 dl
2 rkl

luutonta poronpaistia tai lapaa
sipuli
vettä
vehnäjauhoja
suolaa ja valkopippuria

Leikkaa liha n. 2 cm kuutioiksi, ruskista padassa ja mausta. Lisää sipuli ruskistamisen
loppuvaiheessa ja kaada vesi lihojen päälle. Anna hautua kannen alla kunnes liha on
kypsää, n. 40 minuuttia. Saosta liemi vehnäjauhoilla ja anna hautua vielä 10 minuuttia.
Tarjoile keitettyjen herneiden ja porkkanoiden kera.
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PORONLIHALAATIKKO
(4 annosta)
300 g
400 g
1 kpl
1 pussi
½ kpl
1 dl

porojauhelihaa
suikaloitua perunaa
keskikokoinen sipuli
suikaloituja pakastejuureksia
lihaliemikuutiota
vettä
valkopippuria
rasvaa ruskistamiseen

Ruskista ja mausta jauheliha. Lado perunat, jauheliha ja juurekset kerroksittain
voideltuun vuokaan. Sulata lihaliemikuutio haaleaan veteen ja kaada paistoksen päälle.
Paista uunissa 200 °C lämmössä 50 minuuttia. Tarjoa puolukan, punajuuren tai kurkun
kera.

PORONLIHAKEITTO
(4 annosta)
700 g
1,5 dl
1 kpl
1 pussi

poronlapaa tai muuta poronlihaa
vettä
sipuli
perunoita
pakastettuja keittojuureksia
suolaa, valkopippuria ja persiljaa

Keitä lihapalat kypsiksi, kuori keittämisen aikana muodostuva vaahto pois liemen
pinnalta. Siivilöi lihapalat pois liemestä ja mausta liemi. Lisää sipuli ja lohkotut perunat
liemeen ja keitä lähes kypsiksi. Lisää keittojuurekset ja lihapalat. Hauduta keitto
kypsäksi. Tarkista maku ja koristele persiljalla.

PORONKÄRISTYS
(4 annosta)
1 kg
100 g

poronkäristyslihaa
silavaa tai muuta rasvaa
vettä
suolaa

Sulata silavaviipaleet tai rasva padassa, lisää jäinen tai kohmeinen poronliha ja ruskista.
Lisää suola ja vesi. Anna hautua kypsäksi 30-40 minuutin ajan. Tarjoa perunasoseen ja
puolukoiden kera. Myös kasvis-salaatti sopii poronkäristysaterian lisäkkeeksi.
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PORONKAULAKIEKOT
(4 annosta)
1-1,2 kg
1 ½ tl
½
4
8
2
2
8-12
10
1

dl
rkl
dl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

poronkaulakiekkoja
suolaa
vähän valkopippuria
ohrajauhoja
voita
vettä tai porolientä
sipulia
porkkanaa
keskikokoista perunaa
kokonaista maustepippuria
laakerinlehtiä

1. Mausta kaulakiekot suolalla ja valkopippurilla, kääntele ohrajauhoissa ja ruskista
pannussa.
2. Siirrä kiekot pataan tai kattilaan, lisää paistoliemi, kokonaiset pippurit,
laakerinlehti ja vesi tai poroliemi.
3. Hauduta liedellä kannen alla noin 45 min. Lisää viipaloidut porkkanat ja
hienonnetut sipulit ja hauduta ruoka lähes kypsäksi.
4. Lado kuoritut kokonaiset perunet padan reunoille ja hauduta ruoka kypsäksi.
Tarkista maku.
5. Tarjoa lisäkkeinä keitettyjä tai tuoreita kasviksia ja puolukkasurvosta.

PORONPAISTI 1
(4 annosta)
800
50
1
2

g
g
kpl
kpl

poronpaistia
voita
porkkanaa
sipulia
mustapippuria
katajanmarjoja
suolaa

Ruskista paisti kevyesti voissa paistinpannulla. Hiero murskatut mustapippurit,
katajanmarjat ja suola paistin pintaan. Pane paisti pakkiin, lisäpannuun huuhdevesi ja
juurekset. Paista uunissa noin 175 °C huuhdevedellä valellen, kunnes paistin
sisälämpötila on 85 °C.
Kastike tehdään demi-glace kastikepohjaan maustamalla se suolalla, valkopippurilla ja
madeiralla.
Tarjoile pihlajamarjahyytelön ja keitettyjen puikulaperunoiden kera.
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PORONPAISTI 2
n. 3 kg
2 kpl
2 kpl
1 kpl

kokonaista poronpaistia
porkkanaa
sipulia
selleri
pippureita, suolaa
vehnäjauhoja ja vettä

Ruskista paisti ja hiero mausteet lihan pintaan. Kuutioi juurekset uunipannulle ja nosta
paisti juuresten päälle. Aseta paistolämpömittari paksuimpaan kohtaan. Kypsennä
paistia uunissa 125 °C lämmössä paistoliemellä usein valellen. Kun mittari näyttää 65
°C lämpöä, on paisti valmis – liha on sisältä hieman punainen. Suurusta paistoliemi
kastikkeeksi ja tarkista maku. Paistin lisäkkeenä voit tarjota esimerkiksi vihreitä papuja,
kukkakaalia ja marjahyytelöä.

PORONPAISTI 3
3
2

kg
tl

3
5
5
1
1
1

dl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Kastike:
2
dl
2
dl
3
rkl
3
rkl
½
dl
1
tl

luinen poronpaisti
suolaa
vähän valkopippuria
vettä
kokonaista valkopippuria
kokonaista maustepippuria
laakerinlehti
sipuli
porkkana

paistolientä
vettä
voita
vehnäjauhoja
kermaa
karpalohyytelöä

1. Hiero tuoreen tai sulatetun paistin pintaan suolaa ja valkopippuria ja anna
suolaantua kylmiössä noin 4 tuntia.
2. Laita paisti uunivuokaan pintakalvot päällepäin.
3. Lisää vuokaan 2 dl vettä, kokonaiset pippurit, laakerinlehti ja paloiteltu porkkana
ja sipuli.
4. Kypsennä paisti 125 °C uuninlämmössä noin 3 ½ - 4 tuntia, kunnes paistin
sisälämpötila on 70 °C:ta, jolloin paisti on vähän punertava sisältä. Jos tahdot
täysin kypsän paistin, anna sisälämpötilan kohota 77 °C:een. Lisää
kypsennyksen aikana 1 dl vettä ja valele paistia usein kuivumisen estämiseksi.
5. Annan paistin vetäytyä noin 10 min. ennen luiden irrottamista ja paloittelua.
6. Saosta paistoliemi rasva-jauhosuuruksella, lisää vesi, marjahyytelö ja kerma.
7. Irrota luut ja leikkaa paisti poikkisyin viipaleiksi.
8. Tarjoa lisäkkeinä keitettyjä perunoita, kasviksia, lehtisalaattia, puolukoita ja
marjahyytelöä.
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SUURKEITTIÖRESEPTIT
POROJAUHELIHAKEITTO

Annosmäärä
Annoskoko
Annoshinta
Energiaa/annos
7
10
2,5
1,1
6

kg
kg
kg
kg
g

15

l

100 kpl
300 g
4,80 mk
580 kJ

poronlihaa
perunoita
keittojuureksia
sipulia
suolaa
maustepippuria
vettä

Jauha ja ruskista liha. Kuumenna vesi ja lisää kokonaiset pippurit sekä osa suolasta.
Lisää liemeen lihat, juurekset ja kasvikset kypsymisjärjestyksessä.

KAAMOSKIUSAUS
Annosmäärä
Annoskoko
Annoshinta
Energiaa/annos
7
23
3
800
2

kg
kg
kg
g
kg

4

l

100 kpl
300 g
4,90 mk
1162 kJ

poronkäristyslihaa
perunoita
porkkanoita
mukulaselleriä
sipulia
valkosipulia
kevytkermaa
suolaa
mustapippuria

Ruskista käristysliha. Suikaloi perunat, porkkanat ja selleri. Kuori ja silppua sipulit. Kuori
ja murskaa valkosipulit. Jää puolet perunasuikaleista neljään 1/1-100 vuokaan, lisää
perunoiden päälle liha, porkkana- ja sellerisuikaleet, sipuli-silppu sekä loput
perunasuikaleet. Kaada seoksen päälle mauste-kermaseos. Paista vuoat 175
asteisessa uunissa 2-2,5 tuntia. Kypsentämisen nopeuttamiseksi kiusausta voidaan
paistaa 1 tunnin ajan uunissa ja puolituntia painekeittimessä.
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JAUHEMAKSAPIHIVIT

Annosmäärä
Annoskoko
Annoshinta
Energiaa/annos
5
1
6,5

kg
kg
kg

100 kpl
80 g
1,82 mk
635 kJ

poronmaksaa
sipulia
keitettyjä perunoita
suolaa
valkopippuria
meiramia
voita ja margariinia

Maksa jauhetaan. Sipuli ja perunat kuoritaan ja jauhetaan hienoksi. Mausteet,
perunasipuliseos sekä jauhettu maksa yhdistetään keskenään. Maku tarkistetaan
koepihvin avulla.

JAUHEMAKSAKASTIKE

Annosmäärä
Annoskoko
Annoshinta
Energiaa/annos
6,5
1,1
350
2
600
8

kg
kg
g
l
g
l

170

g

100 kpl
150 g
2,20 mk
591 kJ

poronmaksaa
sipulia
voita tai margariinia
vettä
vehnäjauhoja
vettä
suolaa
valkosipulia
paprikajauhetta
tomaattisosetta
meiramia

Maksa jauhetaan ja ruskistetaan pannulla.
Vesi kuumennetaan, maksa ja sipuli lisätään. Seos kypsennetään ja maustetaan.
Kastikkeeseen voidaan lisätä pakasteporkkanaa ja pakasteherneitä.
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LAPIN SEIDAN HÖYSTÖ

5
1
1
10
5
10

kg
kg
kg
kpl
g
g

5
0,3
0,2

l
kg
kg

poronpaistia tai poro 0-lajitelmaa
pekonia
sipulia
laakerinlehtiä
maustepippuria
katajanmarjaa
suolaa
vettä
voita
vehnäjauhoja
kermaa tai smetanaa

Suikaloi pekoni ja ruskista padassa. Lisää ja ruskista noin 2x2 cm kuutioiksi leikatut
poronlihat. Ruskista sipuli erikseen ja lisää pataan. Sekoita jauhot, lisää mausteet ja
vesi pataan. Hauduta kypsäksi. Lisää kerma ja tarkista maku. Tarjoa lisänä keitettyä
riisiä ja kasviksia.

SAVUPOROSALAATTI

2,5
10
4
10
1
1

kg
kpl
kpl
kpl
kg
l

savuporonpaistia
suolakurkkuja
tuorekurkkuja
omenia
sipulia
keittämättömiä kierremakaroneja

Kastike:
10
2
1
2
5
5
1

kpl
dl
rkl
rkl
g
rkl
l

keltuaisia
sinappia
suolaa
sokeria
viherpippuria
viinietikkaa
salaattiöljyä

Leikkaa savuporo, tuore- ja suolakurkut sekä omenat kuutioiksi ja hienonna sipulit. Keitä
makaronit, huuhtele ja valuta ne. Sekoita salaattiainekset keskenään.
Valmista kastike sekoittamalla keltuaisten joukkoon sinappi, mausteet (viherpippuri
murskana) ja öljy ohuena nauhana seosta hyvin sekoittaen ja lopuksi viinietikka. Sekoita
kastike salaattiainesten joukkoon. Koristele tomaatinlohkoilla, kurkkuviipaleilla ja
persilja-annoksilla.
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POROSUIKALEPATA

6
1,5
1
1
1
5
5

kg
kg
kg
kg
kg
g
g

7

l

luutonta poronpaistia tai poro 0-lajitelmaa
sipulia
porkkanaa
lanttua
varsiselleriä
mustapippuria
valkopippuria
rasvaa ruskistamiseen
vettä
suolaa

Suikaloi poronpaisti ja kasvikset. Ruskista liha kevyesti padassa sipulien kera. Mausta
ruskistetut lihat suolalla ja pippurilla. Lisää kasvissuikaleet pataan ja kaada liemi
kasvisten päälle. Ripottele kypsän ruoan päälle hakattua persiljaa.
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LIHASÄILYKKEET
TYÖOHJE

1. Lihat ja suola/mausteseokset pannaan myllyyn, ajetaan 8m/m laipalla kolmeen
kertaan hyvin sekoittaen. Purkitus tapahtuu kolmannen ajokerran yhteydessä.
2. Purkkien täyttöasteen tulee olla n. 95 %, jotta 5 % tilavuudesta jää vajaaksi.
Tämä ns. ”head space” tarvitaan kuumennuksen aiheuttaman
lämpölaajenemisen vuoksi.

3. Purkit suljetaan huolellisesti siten, että vältetään massan joutumista saumaan,
koska se voi aiheuttaa saumavaurioita. Työskentelyn aikana seurataan myös
sulkijan laippojen puhtautta ja toimivuutta.
4. Purkkien kuumennus tapahtuu painekeittimessä vähintään 120 °C:een. Aika
määräytyy kullekin keittoerälle erikseen massan painon ja tuotteen perusteella.
Keiton jälkeen purkkien nopea jäähdytys.

5. Purkkien saumausta täytyy tarkkailla ennalta määrätyn ohjeen mukaan.

