
Perunavohvelit, lämminsavu-
siikaa ja pikkelöityä fenkolia
PAAHDETUT PERUNANKUORET
Perunankuorista saa uunissa paahtamalla rapean herkun, joka 
sopii jauhettuna erinomaisesti mm. perunasoseen ja vohveli-
taikinan maustamiseen. 

Valmistus: Pese perunat huolellisesti ja kuori ne. Laita kuoret 
uunipellille leivinpaperin päälle ja paahda uunissa 175 astees-
sa, kunnes kuoret ovat kuivia ja kullanvärisiä. Jauha kuoret 
tehosekoittimella hienoksi jauhoksi. 

PERUNAVOHVELIT 
10 kpl

250 g JEPO kypsä muusiperuna
400 g maito
90 g voi
50 g rypsiöljy
2 kpl kanamuna
75 g tattarihiutale
15 g leivinjauhe
6 g suola
20 g perunakuorijauho

Valmistusaika n. 1 t 15 min

Lämmitä maito ja voi kattilassa. Laita JEPO kypsä muusiperu-
nat kulhoon ja lisää päälle lämmin maito-voiseos. Vatkaa seosta 
sähkövispilällä, kunnes saat aikaiseksi löysän muusin. Lisää 
muusin joukkoon öljy ja kananmunat. Sekoita ja vatkaa taikina 
tasaiseksi.

Paahda tattarihiutaleet kuivalla pannulla täydellä teholla noin 3 
minuuttia tai kunnes hiutaleet saavat hieman väriä ja alkavat 
tuoksua. Jauha paahdetut tattarihiutaleet jauhoksi tehosekoit-
timella.

Sekoita keskenään paahdettu perunajauho, jauhettu tattari ja 
leivinjauhe. Kaada seos vohvelitaikinan joukkoon koko ajan 
sekoittaen. Lisää suola. Anna taikinan turvota noin puoli tuntia 
huoneenlämmössä.

Lämmitä vohvelirauta kuumaksi ja voitele se voilla tai öljyllä. 
Vinkki: Vuokaspray on kätevä apu vohveliraudan kuviollisten 
paistolevyjen voiteluun. Paista vohvelit vohvelipannussa 
rapeiksi ja kullanruskeiksi.

SAVUKALATAHNA
120 g lämminsavusiika
150 g ranskankerma (rasvaa 15-18 %)
60 g omena
40 g punasipuli 
10 g tuoretta tilliä hienonnettuna
19 g sitruunamehu
 suolaa
 mustapippuria
 
Hienonna sipuli ja leikkaa omena pieniksi kuutioiksi. Omenan 
voi kuutioida kuorellisena. Poista mahdolliset ruodot siikafi-
leestä ja hienonna se. Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita 
huolellisesti, jotta saat tasaisen tahnan. Mausta suolalla ja 
mustapippurilla.

PIKKELÖITY FENKOLI
1 kpl fenkoli
1 dl etikka
2 dl sokeri
3 dl vesi
1 kpl tillinippu koristeeksi

Kiehauta etikka, sokeri ja vesi kattilassa. Höylää fenkoli mando-
liinilla ohuiksi viipaleiksi tai leikkaa veitsellä haluamaasi 
muotoon. Laita fenkoli kannelliseen lasipurkkiin ja kaada päälle 
lämmin etikkaliemi. Sulje kansi ja jäähdytä huoneenlämmössä. 
Siirrä jäähtynyt purkki jääkaappiin ja säilytä kylmässä.

MATTIAS ÅHMANIN
RESEPTIT

VUODEN KOKKI 2017

jepo.fi/reseptit



”Poltetut” perunat, savustettua
kermaviiliä ja taimenen mätiä

Perunamunakas purjosipulin, pekonin ja piparjuuren kera

30 annosta

”POLTETUT” PERUNAT
15 kpl JEPO kypsä kuorellinen pikkuperuna
20 g ruokaöljy
 suola

Laita perunat uunivuokaan. Lisää päälle öljyä ja runsaasti 
suolaa. Sekoita. Paahda kevyesti perunoiden pinta joka puolel-
ta kaasupolttimella. Halkaise perunat poikittain kahtia ja 
leikkaa perunanpuolikkaiden pohja tasaiseksi siten, että ne 
pysyvät pystyssä.

HEINÄSAVUSTETTU KERMAVIILI
200 g kermaviili
 suolaa
 sitruunaa
 heinää

Kaada kermaviili kahvinsuodattimeen ja valuta noin 4 t jääkaa-
pissa, jotta kermaviilin koostumus tulee kiinteäksi. Ripottele 
heinää kattilan pohjalle. Laita kermaviili kuumuutta kestävään 
ja kattilan sisään mahtuvaan kulhoon.  Sytytä heinä palamaan 
ja nosta kulho kattilaan. Laita kansi päälle ja anna kermaviilin 
kylmäsavustua noin 10 min. Kun kermaviili on savustunut, 
vatkaa se ja mausta sitruunamehulla ja suolalla.

5 henkilölle

260 g JEPO kypsä kuorellinen viipaleperuna
290 g kananmuna
170 g kerma
170 g savustettu pekoni
80 g purjosipuli
85 g raastettu kermajuusto
30 g voi
20 g raastettu piparjuuri
6 g suola

Suikaloi purjosipuli ja pekoni ohuiksi suikaleiksi. Paista suikaleet 
voissa pannulla. Laita voideltuun uunivuokaan kerroksittain viipale-
perunaa ja purjo-pekoniseosta. Sekoita keskenään kananmunat, 
kerma ja suola ja vatkaa seos kuohkeaksi. Kaada seos vuokaan ja 
sirottele pinnalle juustoa. Paista uunissa 225 asteessa kunnes muna-
kas on hyytynyt. Paistoaika on noin 30 min riippuen massan korkeu-
desta. Anna jäähtyä hetken aikaa ja viimeistele lisäämällä päälle 
raastettua piparjuurta. Uunimunakas on helppo ja maistuva lounas-
ruoka raikkaan salaatin kanssa tarjoiltuna.
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LISÄKSI
1 kpl punasipuli
1 rasia ruohosipuli
90 g taimenen mäti

Kuutioi punasipuli pieniksi kuutioiksi ja silppua ruohosipuli. 
Laita perunanpuolikkaat tarjoiluvadille. Lisää päälle savustettua 
kermaviiliä, taimenen mätiä noin 3 g /perunanpuolikas ja sipulia. 
Viimeistele silputulla ruohosipulilla ja vastajauhetulla mustapippu-
rilla.

 


