Jäsenkirje 2/2021
Hyvät Pakkaset!
Kotisivuillamme on ollut jo jonkin aikaa ilmoitus pikkujoulujemme peruuntumisesta
koronaviruspandemian takia. Tämä eristyneisyyden aika on ollut raskas, mutta sukuneuvosto on
nyt suunnittelemassa myöhässä olevan sukukokouksen järjestämistä ensi kesäksi.
Paikkavaihtoehtoja on useita ja kerromme tästä lisää alkuvuodesta. Toivottavasti pääsemme
vihdoinkin aloittamaan tilaisuuksien järjestämisen.
Vaikka tänä vuonna emme pääse yhdessä viettämään pikkujoulua valmiiseen joulupöytään,
jouluherkut alkavat olla mielissämme. Korona-aika on lisännyt ihmisten kiinnostusta ruuanlaittoon,
ja ennen joulua vietämme perhepiirissä tai ystävien kesken myös ensimmäistä adventtia eli
pikkujoulua sekä itsenäisyyspäivää. Kotisivuillamme on koottuna sukuseuralaisten sinne
lähettämiä ruokajuttuja ja reseptejä. Karjalaiset ruuat ovat kaikille tuttuja ja muistan niitä itsekin
lapsena syöneeni joulunaikana.
Omaan joulupöytäämme on jäänyt rouskusalaatti. Muita sieniä ei tunnettu, kun olin lapsi, eivätkä
sieniä syöneetkään juuri muut kuin karjalaiset entisajan Suomessa. Kalaa on syöty aina ja kaikkialla
ja omassa joulupöydässämme se on etusijalla. Äitini kotitilan lähellä Pohjois-Karjalassa ei ollut isoja
selkävesiä, joten kesäaikaan syödyt kalat olivat lähinnä ahvenia, haukia ja särkiäkin. Ahventen
kalastus on ympärivuotinen harrastuksemme ja parhaimmaksi valmistustavaksi olemme
todenneet ruisjauhoissa kieritetyt ja voissa paistetut nyljetyt kalat tai fileet. Itse syömme ne heti
tuoreeltaan, joten jouluna niitä emme ole tarjonneet.
Sen sijaan joulupöydässämme on aina graavattua siikaa. Graavaus tehdään nahkapuolelta
poiketen normaalista menetelmästä. Graavauksen alkuperästä en ole löytänyt tietoa, mutta graavi
lohi eli gravad lax on ilmeisesti terminä peräisin haudatusta eli hapatetusta lohesta. Hapattamalla
säilöttyjä kaloja en muista syöneeni lapsena enkä rosolliakaan juuri muista nähneeni, mutta sen
valmistus onkin peräisin Lounais-Suomen säätyläispiireistä.
Rinkeleitä oli tarjolla ja Viipurin rinkeleillä on kiinnostava historia ja Karjalan Liiton sivuilta löytyy
niiden resepti. Rinkelit tulivat Viipuriin 1300 -luvulla harmaan munkkiveljeskunnan eli
fransiskaanien mukana ja kun luostaritoiminta lakkasi uskopuhdistuksen jälkeen, rinkeleistä tuli
aluksi yläluokan herkku Venäjällä. Myöhemmin 1900 -luvun alkupuolella Lappee tuli tunnetuksi
rinkeleistään ja silloin niitä söi rahvaskin. Vaittisen ja Löppösen suvut olivat tunnettuja
rinkelinvalmistajia, mutta myös isoisäni leipomo Sortavalassa oli tunnettu rinkeleistään.
Tekstissä käytettyjä tietolähteitä: karjalanliitto.fi, ruokatieto.fi
Hyvän joulun odotusta sukuneuvoston puolesta kaikille Pakkasille !
Raimo Pakkanen

Ohessa vinkkejä joulutarjoiluun. Kotisivujen
Ruokajuttuja -osiosta löydät myös
rouskusalaatin ja luumu-kermahyytelön
ohjeet. Omia ohjeitasi voit lähettää Raimo
Pakkaselle Ruokajuttuihin lisättäviksi.

Tryffelit
75 g kookosrasvaa
85 g taloussuklaata

Graavi siika (Maija Silvennoinen. Maija
kalassa. Tammi 2001)
n. 1,5 kg siikaa
2 rkl hienoa merisuolaa
3 tl sokeria
1 rkl rouhittua valkopippuria
runsaasti tilliä
Yrtti-öljykastike: persiljaa, basilikaa, tilliä ja
oliiviöljyä noin yksi osa kutakin. Hiukan
suolaa, sitruunamehua ja valkosipulia.
Laita siikafileet leivinpaperille nahkapuoli
ylöspäin ja ripottele merisuola-sokeriseos,
valkopippuri ja tilli fileiden päälle.
Paina fileet tiukasti yhteen, kääri
leivinpaperiin ja lopuksi muovipussiin.
Aseta käärön päälle paino ja anna maustua
jääkaapissa puolesta vuorokaudesta
vuorokauteen.

1 muna
1,25 dl tomusokeria
1,5 rkl kaakaojauhetta
(suklaaströsseliä)
Sulata kookosrasva ja paloiteltu suklaa
kattilassa.
Vatkaa muna ja tomusokeri kovaksi
vaahdoksi ja siivilöi kaakaojauhe
munavaahtoon.
Lisää rasva-suklaaseos vähitellen
munavaahtoon sekoittaen ja vatkaa,
kunnes seos vaalenee.
Pursota seos pieniin konvehtivuokiin,
koristele halutessasi suklaaströsselillä.
Anna tryffeleiden kovettua jääkaapissa ja
säilytä myös ennen tarjoilua jääkaapissa.

Siisti fileiden pinnat puhtaiksi ja laita ne
pakastimeen noin puoleksi tunniksi ennen
siivuttamista, jolloin filee on jähmeä, mutta
ei täysin jäässä.
Valmista yrtti-öljykastike sekoittamalla
sauvasekoittimella seos hienoksi.

Maukasta joulun aikaa!

