
Juhlakauden
juomat

Herkulliset reseptit ja viinivinkit
Joulu ja vuodenvaihde ovat juhlien aikaa, 
jolloin pöydässä on tarjolla herkkuja 
lähes aamusta iltaan. Onnistuneen illan 
kruunaavat oikein valitut juomat.
Mitä viiniä kinkulle, kaloille tai uuden 
vuoden juhliin? Poimi tästä parhaat ideat!

Pata Negra Gran Reserva
10,99 € 
Alko: 6242

Pata Negra Gran Reserva on täyteläinen, pehmeä, 
mausteinen ja hennon vaniljainen punaviini. 
Pitkään kypsytetyn viinin rypäleenä on perinteinen 
espanjalainen Tempranillo. Viini sopii liha- ja 
pataruoille, mutta on erinomainen pari myös 
juustoille.

ILMOITUS

Viinivinkit
joulupöytään Kippis! Kuohuvat 

kruunaavat juhlan Reseptit jouluun 

ja uuteen vuoteen

fondberg.fi



kuningas
Joulupöydän

Valkoisempi
joulu

Sommelier Selection Pinot Grigio Riesling on 
saksalainen kahden rypäleen sekoitus. Riesling 
lisää viiniin eloisuutta ja pituutta ja Pinot Grigio 
antaa pehmeää hedelmäisyyttä. Sopii erinomaisesti 
graavilohen ja muiden kalaruokien kanssa 
Sommelier Selectionin hienostunut 
hedelmäisyys maistuu joulupöydässä 
alkuruokien parina!

Joulu on punaviinien kulta-aikaa, mutta 
myös valkoviinit sopivat joulupöytään. 
Valkoviineistä kannattaa valita 
hedelmäisiä, melko aromikkaita ja 
puhdaspiirteisiä viinejä.

Los Monteros Crianza 2011
9,30 €
Alko: 6812
 
Joulupöydän ehdoton klassikkoviini! 
Täyteläisen ja hedelmäisen viinin 
maussa on tummaa marjaisuutta ja 
paahteisuutta.

Los Monteros on varma valinta 
perinteiseen joulupöytään. Salonki-
kelpoinen viini on varma valinta 
joulupöytään. Se on loistava pari paitsi 
kinkulle myös erilaisille liharuoille 
ja kypsille juustoille. Viini on tehty 
perinteisellä tavalla Valenciassa 
kasvaneista Monastrell rypäleistä. Alueen 
lämpimässä mannerilmastossa on myös 
hieman Välimeren vaikutusta, mikä tuo 
viineihin hienon hedelmäisen luonteen.

Castillo 
Murviedro 
Tempranillo
1,5 l 
magnumpullo
13,29 €
Alko: 5671
 
Isommalle porukalle 
illanistujaisiin

Blitz 
Riesling
8,98 €
Alko: 524667

Sommelier 
Selection Pinot 
Grigio Riesling
8,75 €
Alko: 502577



Joulusalaatti kinkulle ja kalkkunalle
8 hengelle

1 ps lehtikaalia
2 päärynää 
150 g sinihomejuustoa
1 dl saksanpähkinöitä 
1 dl kuivattuja taateleita
1/2 dl kuivattuja karpaloita
1 punasipuli

Kastike:
1/4 dl tummaa balsamicosiirappia
1/2 dl oliiviöljyä
ripaus suolaa
rouhaus mustapippuria

Pese lehtikaali. Poista lehtiruoti ja leikkaa kaali 
aivan ohuiksi suikaleiksi. Paahda saksanpähkinöitä 
kuumalla, kuivalla pannulla, kunnes niiden pinta 
saa hieman väriä. 
 Leikkaa taatelit halki ja poista kivet. Murenna 
sini homejuusto. Kuori päärynät, poista siemenkota 
ja leikkaa päärynä lohkoiksi. Leikkaa sipuli ohuksi 
renkaiksi.
 Kokoa lehtikaali, sipulirenkaat ja päärynänpalat 
laakealle tarjoiluastialle. Murenna sinihomejuusto 
salaatin päälle ja koristele salaatti paahdetuilla 
pähkinöillä, karpaloilla sekä taateleilla. Sekoita 
kastikeainekset ja vie tarjolle salaatin kanssa. 
 Tarjoa salaatti kinkun ja kalkkunan lisukkeena.

San Marzano 
Vindoro
9,98 €
Alko: 414747

Ferngrove Diamond
Chardonnay
14,89 €
Alko: 558417

Runsaan paahteinen viini tulee 
Australiasta. Maku on kypsän sitruksinen, 
mausteinen ja tyylikkään tamminen. 
Erinomainen valinta ruokapöytään, 
kun tarjolla on lihaa ja kalaa.

Platino Pink 
Moscato
6,98 €
Alko: 537387

Aperitiivi ja 
seurustelujuoma. 
Sopii myös jäki- 
ruokien seuraksi.

Grand 
Barossa 
Shiraz
24,90 €/2 l
Alko: 494418

Erittäin 
täyteläinen 
ja voimakas. 
Luksusta 
laatikossa.

Reseptit ja kuvat on 
tuottanut ruokakirjailija 
ja -kuvaaja sekä Jotain 
maukasta -blogistaan 
tunnettu Mari Moilanen.

talviviinit
Täyteläiset

Pinkki joulusangria
8 hengelle

0.75 l  Pink Platino Moscatoa

1/2 dl  sitruunanmehua

1 dl  kivennäisvettä 

3 rkl  glukoosisiirappia

1 dl  granaattiomenan mehua

2  oksaa rosmariinia

3  kanelitankoa 

1 dl  karpaloita 

1  punainen omena

1/2 dl  vadelmia

1 dl  granaattiomenan siemeniä

1  limesitruuna

Sekoita viini, sitruunanmehu, granaatti omenan mehu (halkaistusta 

granaattiomenasta voi puristaa mehua sitrus puristimella), glukoosi -

siirappi sekä kivennäisvesi. Pilko omena ja lime pieniksi kuutioiksi. 

Irrota halkaistusta granaattiomenasta siemenet lusikalla kuoripuolelta 

naputtelemalla.

 Laita reilun litran vetoiseen kannuun 

rosmariinin oksat, kanelitangot sekä hedelmän 

palat ja marjat. Kaada päälle sangriajuoma. 

Anna maustua jääkaapissa parin tunnin ajan. 

Lisää runsaasti jäitä ja tarjoile glögin sijaan.



Hanhenjalkaconfit 
ja portviinikastike
8 hengelle

6   hanhenjalkaa
1 kg  hanhenrasvaa
6   asterix-perunaa
1  tryffeli
5 dl  maitoa
100 g  voita
100 g  tatteja
100 g  härkäpapuja
1  puntti lehtipersiljaa
3 dl  portviinikastiketta 
suolaa, merisuolaa, 
timjamia, valkosipulia ja 
valkopippuria

Leikkaa hanhenkoivista nivel pois. Laita 20 g  
merisuolaa kiloon koipia. Mausta timjamilla, valko- 
sipulilla ja valkopippurilla ja kaada koipien päälle 
juokseva hanhenrasva. Kypsennä 90-asteisessa uunissa 
noin 8 tuntia.
 Keitä perunat suolavedessä hitaasti miedolla  
lämmöllä. Pursota kypsät perunat siivilän läpi. Mausta 
suolalla, maidolla, voilla ja hienoksi hakatulla  tryffelillä.
 Puhdista tatit ja paista voissa. Mausta suolalla ja 
valkopippurilla.
 Valmista lisäke: Hienonna lehtipersilja ja kuori 
härkäpavut. Ryöppää persilja sekä pavut ja sekoita 
tattien kanssa. Tarkista maku.
 Lämmitä portviinikastike ja kokoa annos.

Kylmäsavulohi-mätitartar 
lusikassa
8 hengelle

150 g  kylmäsavulohta 
100 g  muikunmätiä
50 g  chorizo-makkaraa
3  kevätsipulin vartta
2  saaristolaisleivän palaa
roseepippuria
Lisäksi roseepippuria ja vesikrsassia koristeeksi 
ja voita leivänmurujen paistamiseen.

Murenna kaksi saaristolaisleivänpalaa muruiksi. Laita pannulle 
nokare voita ja paista leivänmuruja kokoajan sekoitellen, kunnes  
ne hieman rapeutuvat.
 Pilko kylmäsavulohi, sipulinvarret ja chorizomakkari pieniksi 
kuutioksi. Siirrä pilkotut ainekset kulhoon ja lisää mäti sekä 
murskaa joukkoon hieman roseepippuria. Sekoita kevyesti. 
 Laita ruokalusikoiden pohjalle hieman paistettuja leivänmuruja  
ja päälle lusikallinen kylmäsavulohitartaria. Koristele vesikrassilla 
ja roseepippureilla.

Jaume Serra 
Brut
8,49 €
Alko: 552097

Keittiömestari Pekka 
Terävä on ravintola 
Olon suunnannäyttäjä, 
joka haluaa edistää 
suomaista ruoka-
kulttuuria.

Kuplivasti
juhlaan

Devil’s Rock 
Riesling Sec
10,49 € 
Alko: 562197
Loistava aperitiivi ja 
seurusteluviini! 

Taittinger  
Brut Réserve
48,50 €
Alko: 582787

Samppanja, tuo juomien 
kuningatar, kuuluu jokaiseen 
juhlaan. Adjektiivit eloisa, 
hohdokas, herkullinen ja 
erityinen kuvaavat Taittinger 
Brut Réserveä.

Vinkki! 
Kuohuviinit toimivat alku-
maljana, alkuruokien parina 
tai vaikkapa läpi aterian.

“Jaume Serra Brut on laadultaan 
hyvin lähellä jopa kaikkein 
kalliimpia vuosikertacavoja”
Jouko Mykkänen 29.4.2014 HS / 
Helsingin Sanomat


