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Paheellisen  
maukasta  
täysjyväisesti

Ruoanlaitossa käytän 
runsaasti täysjyväviljoja, 
spelttiä, ohraa, kvinoaa, 
juureksia, pähkinöi-
tä, ruskeita sokereita, 
marjoja, sieniä ja linssejä. 
Näillä raaka-aineilla 
syntyy rustiikkista, mutta 
ehdottoman herkullista ja 
välillä aivan paheellisen 
maukasta ruokaa niin 
arkeen kuin juhlaankin.

Mari Moilanen
Teksti
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Olen laittanut ruokaa aina. Niin 
kauan kuin muistan. Meillä suvun 
naiset osoittivat rakkauttaan perheel-
le laittamalla pöydän koreaksi. Ar-
kisin, viikonloppuisin. Tämä tarttui. 
Rakkaus ruokaan ja ruoanlaittoon. 
 
Bloggaamiseen lähdin hetken mieli-
johteesta reilut kaksi vuotta sitten. En 
edes seurannut ruokablogeja tuolloin. 
Heräsin, sain hyvän idean tallentaa 
lukuisat omat reseptini reseptiarkis-
toksi, blogiksi. Tuumasta toimeen. 
Syntyi Jotain maukasta. 

 
Tällä tiellä ollaan. Ruokaharras-
tuksesta on tullut ammatti.  Kiitos 
nousujohteisen blogitaipaleen: 
tuli pyyntö Iltalehden ruokablogiksi, 
kutsu mukaan Suomen Blogimedian 
laatublogien joukkoon, ehdokkuus 
Suomen parhaksi blogiksi Kuukau-
siliitten blogikisassa, tarjous keit-
tokirjan kustannussopimuksesta ja 
useampia voittoja yritysten järjestä-
missä kilpailuissa. 

Kevät tulee keikkuen

Jotain maukasta
jotainmaukasta.fi

Blogi, jossa 
kirjoitetaan ruoasta 

ja viinistä, hehkutellaan 
ruokaelämyksiä. 
Innostutaan ja  

intoillaan.

ruoka

Eniten minua kiehtoo ruokakuvaus sekä tuoreiden 
resepti-ideoiden kehittely. Rakastan värejä, visuaa-
lisuutta ja pientä twistiä. Luon innovatiivisia, mutta 
käyttökelpoisia reseptejä ja kuvia, joissa on joku 
juju. Ruoan kuvaamiseen olen aivan hurahtanut. 
Opiskelen parhaillaan valokuvausta ja olen käynyt 
ulkomailla ruokakuvausoppia ottamassa. Otan satoja 
ruokakuvia viikossa. Stailaan ne huolella, mutta 
rennosti. Yritän löytää tuoretta ja jännittävää kulmaa 
kuviin. Leikitellä. Bloggaan ja kuvaan kotona Es-
poossa sekä mökillä Mäntyharjulla. Molemmat kodit 
tursuavat värikästä ja rustiikkista kuvausrekvisiittaa. 
Lautoja, kankaita, astioita. Aivan liikaa.

!

MINÄ, RUOKABLOGGAAJA  

Ruokabloggaajaksi ei synnytä. Se ei ole kut-

sumusammatti. Mutta se voi olla intohimo, 

joka voi johtaa uuteen uraan. Näin minulle 

kävi. Ja vielä melkein silmänräpäyksessä.

Kirsikkana kakussa 
Työstän parhaillaan ensim-
mäistä keittokirjaani, joka 
ilmestyy syksyllä 2014. Nyt 
elänkin kirjani intensiivistä 
työstöaikaa. Kuvausta, kir-
joittamista, kuvien stailausta 
ja innovointia. Elän omaa, 
ruokaisaa unelmaani.

"

Lehtikaalipeston resepti 
seuraavalla sivulla!

Mutta varmasti. Ja keittiössä väritellään isolla kauhalla. Tänä 
vuonna kevät on kananpojankeltainen. Se on myös rouskuvan 
vihreä. Ja aamuisin se loistaa punaisena kuin pyrstötähti 
Muumilaakson yllä.

Hurahdin ruokakuvaukseen
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1 dl kurpitsansiemeniä

1 dl parmesania

½ dl sitruunamehua

noin 4 dl lehtikaalia silppuna 

1 dl neitsytoliiviöljyä

mustapippuria 

> Paahda kurpitsansiemenet hieman ruskis-
tuneiksi ja aromikkaiksi kuivalla pannulla. 
> Raasta parmesanjuusto ja purista sitruunas-
ta puolisen desilitraa mehua. > Mittaa kaikki 
ainekset tehosekoittimeen ja aja pestoksi. 
> Lisää tarvittaessa oliiviöljyä, mikäli seos on 
liian paksua. > Maista maku ja mausta musta-
pippurilla. > Lisää tarvittaessa suolaa.

Kevään kohinaa —
Lehtikaalipesto

Viimeisin inspiraationi lähde on 
terveellinen, maukas ja moni-
käyttöinen lehtikaali. Oikea voi-
mavihannes — muusani. Ja siitä 
saa mitä makoisimman peston.

Välillä kokataan 
jotain vihreää

Itse keittelen nykyään lähes ainoas-
taan spelttipastaa tai jotain tummaa 
ja täysjyväistä. Päälle rustiikkista 
pestoa, rouhaus tai pari parmesania. 
Aivan huikean hyvää, uskotko? 

Nyt taas jaksaa.
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(kahdelle aamu- 
uniselle kulkijalle)
 
appelsiini
verigreippi

granaattiomena

lime

½ sitruuna

2 mandariinia

Tämän kirkkaanpunaisen tehojuoman 
juju on granaattiomenan mehussa. 
Tiesitkö, että siitä saa mehut hienosti 
ulos sitruspuristimessa? Sen kun 
halkaiset granaattiomenan ja puristat 
lohkot puristimella kuin greipin kon-
sanaan. Kulhoon valuu rubiininpu-
naista nektaria, täynnä vitamiineja.

Lisäämällä perinteiseen sitrushedel-
mämehuun granaattiomenamehua 
saa aamujuomaan tuoretta twistiä. Ja 
upeaakin upeamman värityksen. Niin, 
ja mainitsinkos jo, kuinka herkullista 
se pelkkä tuoreena puristettu granaat-
tiomenamehu onkaan? Ja se väri...

Heräämisiä—
Granaattiomena-
sitrushedelmämehu

Kevät koittaa! 
Talven jälkeen 
tarvitaan kun-
non väriterapiaa. 
Raikkaat hedelmät 
ja vehreät vihan-
nekset, tulkaa 
apuun. Kun nauttii 
aamulla tujauksen 
väriterapiaa, ei 
tätä vauhtia estä 
mikään!

Priiiing...  
herätys!

Maistiaisia 
Marin syksyllä 

ilmestyvästä 
keittokirjasta!
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KAKKUPOHJA

200 g voita

4,5 dl sokeria 

4 keltuaista

4 valkuaista

ripaus suolaa

6 dl puolikarkeaa spelttijauhoja

2 leivinjauhetta

1 tl vaniljajauhetta 

2,5 dl kermaa

3 rkl lemon curdia

2 rkl sitruunamehua

> Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaahdoksi. 
> Lisää keltuaiset joukkoon yksitellen. > Vatkaa valkuaiset 
ja hyppysellinen suolaa kovaksi vaahdoksi eri astiassa. 
> Lisää voi-kanamunaseokseen vuoroin jauhoja, joihin 
olet sekoittanut leivinjauheen ja vaniljajauheen sekä 
kermaa. > Sekoita kevyesti nostellen. > Lisää sitten kolme 
kukkurallista lusikallista lemon curdia ja sitruunamehu. 
> Lisää viimeiseksi hyvin varovaisesti sekoitellen jouk-
koon valkuaiset.

> Kaada taikina kahteen, halkaisijaltaan 18–20 cm kak-
kuvuokaan, ja paista kakut kypsiksi noin 35–40 minuutin 
ajan. > Ensimmäiset 15 minuuttia 200 asteessa ja loppu-
aika 175 asteessa matalalla uunissa. > Tee vielä tikkutesti 
ennen kuin otat kakut uunista eli cocktailtikkuun ei saa 
tarttua yhtään märkää taikinaa, kun kokeilet sillä kakun 
keskeltä kypsyyttä. > Älä kuitenkaan ylipaista kakkuja, 
sillä ne ovat ihanan meheviä ja kosteita sopivan kypsinä. 
> Sekoita täyte sillä aikaa kun kakut jäähtyvät.

 
TÄYTE JA PÄÄLLYS

900 g maustamatonta tuorejuustoa

2 rkl sitruunamehua 

6 rkl lemon curdia

1 tl vaniljasokeria

1,5 dl pölysokeria

pari korkillista keltaista karamelliväriä

> Laita tuorejuusto kulhoon, sekoita notkeaksi ja lisää 
joukkoon kananpojan keltainen elintarvikeväri. > Sekoita 
seosta hyvin, niin että muodostuu tasaisen keltainen. 
> Vatkaa täytteen loput ainekset keskenään sekaan. 
> Leikkaa jäähtyneet kakkupohjat kahteen osaan ja täytä 
jokainen väli sitruuna-tuorejuustotäytteellä. > Jätä täytettä 
vielä päällystykseenkin ja levitä se tasaisesti veitsellä 
kakun päälle. > Kakkua ei tarvitse kostuttaa, tämä kakku 
on mehevä tällaisenaan.  

Tämä sitruunakakku on nimensä 
mukaisesti uutettu sitruunalla. Mut-
ta se ei kuitenkaan ole kirpeä. Tästä 
pitää huolen ihan lapasesta lähtenyt 
leikkiminen lemon curdilla. Lusikoi 
sitä säästelemättä niin taikinaan 
kuin täytteeseenkin.

‘‘

Kerros kerrokselta — 
Sitruunakakku
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Kakku on komea, korkea, maukas ja asteen verran terveellinenkin. Onhan se leivottu speltillä eli alkuvehnäjauholla.


