
Linnustus on suosituin metsästysmuoto 
maassamme, sinisorsa yleisin saalislintumme 
ja sorsapata tavanomaisin tapa valmistaa riista-
linturuokaa. Jätämme tässä sorsapadat kuitenkin 
sivuun ja keskitymme sen sijaan hienostuneeseen 
pyyhyn, mureaan kyyhkyyn, klassiseen riekkoon 
ja kanakoiramiesten suosikkiin fasaaniin.

lujen seinämät rikkoutuvat ja li-
hasta tulee pehmeämpää. Tästä 
syystä ansapyydetty riekko, joka 
pakastuu tukehtumisen jälkeen, ei 
koskaan ole yhtä maukas ja murea 
kuin haulikolla pudotettu ja oikein 
raakakypsytetty lintu.

Varsinkin metsoa, teertä, riekkoa 
ja pyytä on syytä riiputtaa, muuten 
niiden maku ei ole kohdallaan.

Paras mahdollinen paikka riiput-
tamiseen on kylmiö, jossa on hy-
vä ilmanvaihto ja lämpötila lähellä 
nollaa. Silloin lintuja voi riiputtaa 
kaksikin viikkoa.

Kenttäoloissa on syytä käyttää 
erityistä tiheäsilmäistä riistapus-
sia, jotta kärpäset eivät pääse te-
kemään tuhojaan. Yli kymmenen 
asteen lämpötilassa ei lintuja ole 
syytä riiputtaa kahta, kolmea päi-
vä pidempään.

Lihan raakakypsyminen on ajan, 
alhaisen lämpötilan ja entsyymien 
aikaansaama tapahtuma, joka pait-
si mureuttaa, myös antaa lisää ma-
kua. Pakkaskeleillä on syytä tark-

◼ Koiralla on kiinteä seison-
ta. Isäntä asettuu asemiin ja an-
taa nostokäskyn. Koira hätistää 
maassa lymynneen fasaanikukon 
ilmaan ja pysähtyy paikoilleen. 
Ampuja odottaa, että lintu on so-
pivalla etäisyydellä, ja pudottaa 
sen yhdellä laukauksella. Seuraa 
noutokäsky ja pian seisoja istuu 
isäntänsä vieressä kuollut fasaani 
suussaan.

Kaikki meni kuin elokuvissa. 
Mutta mitä tämän jälkeen? 

Saalislintujen käsittely

Lintujen anatomia on perin erilai-
nen kuin nisäkkäiden.

Ensinnäkin lintujen sisäelimet 
ovat keskellä ruumiinonteloa rin-
talastan alla. Syötävät osat rinta ja 
jalat eivät pääse kosketuksiin sisä-
elinten kanssa, joten myöskään vat-
san ja suolten bakteerit eivät pääse 
kulkeutumaan ruoaksi käytettä-
vään lihaa. Tästä syystä sisäelimet 
voi jättää huoleti linnun sisälle.

Moni poistaa kuitenkin suolen 
ja se tapahtuu helpoiten tehtävää 
varten kehitetyllä koukulla.

Linnut voi jopa pakastaa sisä-
elimet sisällä. Lintujen sisäelimis-
tä sydän, maksa ja kivipiira ovat 
maittavaa ruokaa, kun ne osaa 
valmistaa oikein. Kun linnulla on 
vielä höyhenpuku päällään pak-
kasen uumenissa, se ei kuivu yhtä 
helposti kuin nyljetty lintu.

Lintujahdissa liikutaan usein pit-
kiä matkoja. Jos saalista kertyy, se 
pitää kuljettaa mukana. Lintujen 
höyhenpuku on loistava lämmön-
eriste ja siitä syystä kuolleen lin-
nun liha ei pääse jäähtymään ko-
vin nopeasti.

Tästä syystä saalislintuja ei mis-
sään nimessä saa kuljettaa repus-
sa (poikkeuksena kova pakkanen) 
tai muovikassissa. Muuten on vaa-
rana, että käymisprosessi pääsee 
vauhtiin hyvin nopeasti ja lihan 
maku heikkenee ratkaisevasti.

Saalislintujen kuljetukseen on 
kaksi tapaa.

Perinteisesti pienempiä lintuja 
on kuljetettu rihmoissa, joihin ne 
laitetaan kaulastaan roikkumaan. 
Rihmat voivat olla kiinni linnusta-
jan vyössä tai viisaammin repussa. 
Vyöstä roikkuvat linnut saattavat 
häiritä kulkemista ja veri sotkee 
ikävästi jahtihousut.

 Toinen, suositeltavampi tapa 
on käyttää selässä kuljetettavaa 
verkkopussia, jossa kulkee isom-
pikin saalislintu. Verkkopussissa 
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Linnutkin pitää riiputtaa

Seuraava vaihe saaliin käsittelyssä 
on ruoanlaiton kannalta tärkeä, ni-
mittäin lintujen raakakypsyttämi-
nen eli riiputtaminen. Raakakypsy-
misen aikana sidekudos rikkoutuu 
ja liha mureutuu.

Vanhan tavan mukaan lintuja rii-
putettiin pyrstösulista. Kun linnut 
putosivat itsestään maahan, oli rii-
putusaika täynnä. Ranskassa fa-
saaneja riiputetaan kaulasta samaan 
tyyliin, mutta sitä en suosittele.

Muistathan, että pakastaminen 
ei koskaan mureuta lihaa. Mutta 
kun pakastettu liha sulaa, niin so-

linnut kulkevat mukana ilmavi-
na, eivätkä kärpäset pääse niitä 
pilaamaan.

Jos jahdin kohteena on täytet-
tävä trofeelintu, esimerkiksi met-
sokukko, on mukaan syytä ottaa 
sanomalehteä ja talouspaperia. 
Pudotettu lintu kääritään varovasti 
sanomalehteen ja varotaan linnun 
vereytymistä viimeiseen saakka. 
Jos luodinreiät ovat verisiä, niihin 
voi laitaa tupot talouspaperia, ett-
eivät ne vuoda enempää ja pilaa 
höyhenpeitettä.

Täytettäväksi tarkoitettu lintu on 
syytä pakastaa mahdollisimman 
nopeasti.



ytävieraat
kuuteen, sillä jäätyneessä lihassa 
entsyymien toiminta lakkaa.

Kyyhkyt, varsinkaan nuoret lin-
nut, eivät välttämättä tarvitse rii-
puttamista, mutta ei se niille hait-
taakaan tee.

Sorsien riiputtamisessa on erilai-
sia kuppikuntia, mutta itse riiputan 
sinisorsia aina kahdesta neljään 
vuorokautta. Maku muuttuu mie-
lestäni silloin paremmaksi.

Sukeltajasorsia ei ole syytä rii-
putella tai traanin maku siirtyy li-
haan. Pitkäikäisiä hanhia sen sijaan 
on syytä riiputtaa reippaasti.

Linnustajan on hyvä oppia erot-
tamaan vanhat linnut nuorista, sillä 
ikä vaikuttaa dramaattisesti mureu-
teen. Mitä vanhempi lintu on, sitä 
enemmän sen lihaksissa on sideku-
dosta ja sitä sitkeämpää se on.

Lintujen jaloissa on myös huo-
mattavasti enemmän sidekudosta 
kuin rintalihoissa, joten ne vaativat 
pidemmän kypsennysajan. Kannat-
taa siis valmistaa jalat ja rintalihat 
aina erikseen.

Linnut voi joko kyniä tai nylkeä 
ennen ruoaksi valmistamista. Nyl-
keminen on nopeaa ja helppoa, 
mutta siinä menee hukkaan mo-
nen linnun maukas nahka. Esimer-
kiksi sorsan aavistuksen rapeaksi 
paahtunut nahka on tavattoman 
herkullista. Nahka myös suojaa li-
hoja kuivumiselta paistamisen ja 
kypsennyksen aikana.

Toisaalta sukeltajasorsien nahka 
on syytä nylkeä, sillä muuten na-
hassa oleva traanin makuinen ras-
va jää lintuun. Sen maku ei paljon 
kehuja saa, elleivät syöjät ole ma-
kuun tottuneita saaristolaisia.

Lintujen maussa on suuria eroja, 
mikä johtuu elinympäristöistä ja ra-
vinnosta. Keski-Suomen viljalla ja 
sisävesien kasveilla herkutelleet 
sinisorsat ovat aivan eri makuisia 
kuin saaristossa asustelleet laji-

toverinsa. Isokoskelon eväs muo-
dostuu pikkukaloista ja sen huo-
maa mausta. Joidenkin mielestä 
isokoskelon liha on kuin kiinteää 
kalanmaksaöljyä.

Metson ja teeren makuvaihte-
lut vuodenaikojen mukaan ovat 
myös suuret. Syksyllä linnut käyt-
tävät ravinnokseen paljon marjo-
ja ja maussa on silloin pyöreyttä ja 
täyteläisyyttä. Kun linnut muutta-
vat ravintoaan talven aikana yhä 
enemmän männynneulasiin, muut-
tuu niiden makukin metsäisem-
mäksi. Tammikuussa pudotetun 
teerikukon tai mustan metsonkö-
rilään lihassa on jo vahva tärpä-
tin sävähdys. Se ei ole välttämättä 
miellyttävää.

Parempi pyy pivossa...

Pyy on veikeä riistalintu, jota on 
hauskaa jahdata pillin avulla kut-
sumalla. Koska pyy on varsin pie-

nikokoinen, sen täkkälihat paina-
vat vain noin 200 grammaa, niin 
yhdestä pyystä saa mainion alku-
ruoan kahdelle.

Pyy on varsin vaalealihainen, 
mutta siinä on silti havaittavissa 
riistan makua, jota ei pidä peittää 
liian vahvoilla mausteilla.

Tässä kaksi erilaista pyyreseptiä. 
Molemmat sopivat alkuruoiksi riis-
taillallisilla. Kaikkien tässä esitetty-
jen ohjeiden tarveaineet riittävät 
neljälle, ellei toisin ole mainittu.

Pyytä v ihreä l lä  pedi l läPyytä v ihreä l lä  pedi l lä

kaksi pyytä (lokattua tai nyljettyä)
voita paistamiseen
suolaa
mustapippuria myllystä
100 g tuoretta pinaattia
50 g ohuita parmankinkun siivuja 
50 g parmesaanijuustoa 
ohuina lastuina
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◼ Saalislintujen rankoja ei missään 
nimessä pidä heittää pois, vaan 
niistä keitetään herkullista lintu-
lientä. Sitä voi käyttää kastikkeiden 
pohjana ja pataruoissa.

Itse tehty lintuliemi hakkaa kau-
pan aromivahventeilla (E621, E627, 
E631) ja väriaineilla (E150D) teräs-
tetyt epäterveelliset liemikuutiot 
mennen tullen.

Lintuliemestä saa myös erittäin 
tyylikkään välikeiton hienoille illal-
lisille, kun sitä keittää hieman ko-
koon ja maustaa varovasti konja-
killa ja/tai madeiralla.

Liemen kanssa voi tarjota vaikka 
pienen lintupasteijan, mutta aina 
eri lautaselta. Pasteijaa ei koskaan 

Jos ne ovat kovin verisiä, laita ne 
hetkeksi kattilaan, missä on kyl-
mää vettä. Huuhtele ja puhdista 
vihannekset sekä juurekset ja vii-
paloi ne.

Ota rangan palat kattilasta ja 
kuivaa huolella talouspaperiin.

Paista juuresten ja vihannesten 
palasia voissa (mieluiten valurauta-
pannulla), mutta älä ruskista niitä.

Laita ranganpalat sekä vihan-
nes- sekä juureskuutiot kattilaan 
ja lisää gini sekä vesi. Kiehauta ja 
kuori pinnalle nouseva vaahto hy-
vin tarkkaan pois.

Kääri mausteet sideharson si-
sään pieneksi paketiksi ja lisää se 
liemeen. Keitä lientä hiljalleen, niin 
että se juuri ja juuri kiehuu, kunnes 
jäljellä on noin 9 desiä. Lisää sopiva 
määrä suolaa, jäähdytä liemi ja käy-
tä heti tai pakasta pienissä erissä.

Liemi kruunaa 
linturuoan

saa laittaa liemen sekaan. 

Lintuliemi
4-5 riekon rankaa tai yksi 
ison metson ranka
porkkana
2 pientä sipulia
¼ mukulaselleriä
purjon valkoinen osa
4 cl giniä
2 l kylmää vettä
suolaa maun mukaan
Maustepussiin
10 katajanmarjaa
5 valkopippuria
laakerinlehti
timjaminoksa
hyppysellinen rosmariinia
mausteneilikka
persiljanoksa 

Hakkaa tai leikkaa rangat palasiksi. 

Riistalintusaalis top-10
 2001–
 2005 (ka.) 2006 
Sinisorsa  262 460  281 400 
Teeri  139 360  216 000 
Sepelkyyhky  157 760  212 200 
Tavi  119 380  114 800 
Pyy  87 460  95 800 
Riekko  90 280  89 400 
Telkkä  70 860 67 900 
Metso  36 560  58 000 
Haapana  58 633  46 800 
Fasaani  24 180  25 400 

Lähde: Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen tilasto 

vuodelta 2007

Fasaanisaalista.
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Kastikkeeseen:
1 dl oliiviöljyä
0,25 dl valkoviinietikkaa
2-3 rkl pinjansiemeniä
 

Leikkaa rintapalat ja koivet erik-
seen. Säästä rangat lintulientä var-
ten. Paista koipia ja rintapaloja 
muutama minuutti kuumalla pan-
nulla, mausta suolalla sekä pippu-
rilla ja kääri alumiinifolioon.

Poista pinaatin lehtiruodot ja 
paista pinaattia parikymmentä se-
kuntia voissa. Leikkaa kinkunpalat 
pieniksi.

Tee seuraavaksi kastike. Sekoita 
oliiviöljy, viinietikka ja pinjansie-
menet.

Levitä lämmin pinaatti, kinkut ja 
parmesaaninlohkot lämmitetyille 
lautasille. Aseta jokaiselle lautasel-
le yksi rintapala ja jalka. Kaada sa-
laatinkastiketta päälle.

Tarjoa ruoan kanssa kuivaa kuo-
huviiniä, esim. Jacobs Creeck tai 
samppanjaa, Charles Heidesieck 
on suosikkini tämän ruoan kyyti-
poikana.

Pyynr intaa ja rypäle i täPyynr intaa ja rypäle i tä

8 pyyn rintafi leetä
100 viinirypälettä 
(tummia ja vihreitä)
0,5 dl madeiraa
50 g hienoa sokeria
2 dl lintulientä
1 dl kuohukermaa
50 g voita
suolaa

Halkaise viinirypäleet ja poista sie-
menet. Sekoita madeira ja sokeri 
keskenään. Laita rypäleenpuolik-
kaat sokeroituun madeiraliemeen 
pariksi tunniksi maustumaan.

Kun aika on kypsä, nosta rypäleet 
höyrytyskattilaan odottamaan.

Kaada madeiraliemi toiseen kat-
tilaan, jossa on lintuliemi. Keitä ko-
valla tulella niin, että noin puolet 
nesteestä on enää jäljellä. Lisää ker-
ma sekä voi ja keitä, kunnes kastike 
on sopivan sakeaa. Mausta lopuksi 
suolalla.

Paista rintafi leet nopeasti vois-
sa, noin minuutin verran, ja kääri 
ne folioon vetäytymään. Lämmitä 

rypäleenpuolikkaat sillä aikaa höy-
rykattilassa.

Leikkaa rintafi leet siivuiksi. Kaa-
da lämmitetyille lautasille kasti-
kepeili, nosta siivutetut rintafi leet 
kastikkeen päälle ja koristele annos 
lämpimillä rypäleenpuolikkailla.

Ruokajuomaksi sopii joko kiven-
näisvesi tai kuiva samppanja.

Kyyhkyjahti aloittaa 
jahtikauden

Kyyhkyt ovat nopeita sekä taidok-
kaita lentäjiä, joten etukäteishar-
joittelu haulikkoradalla on tarpeen. 
Sepelkyyhky, varsinkin nuori lintu, 
on mureaa sekä maukasta. Siinä on 
jopa melko voimakas maku. Tällä 
kertaa valmistamme kyyhkystä pa-
teen ja piilotamme kyyhkynlihat 
valkokaalin sisälle. 

Kyyhkypatee ja Kyyhkypatee ja 
pers i l jakast iketta pers i l jakast iketta 

(ne l jä l le)(ne l jä l le)

350 g kyyhkynrintaa
100 g broilerinmaksaa
1 rkl konjakkia pateeseen ja 
4 rkl kokille
laakerinlehti
2 tl rosmariinia
2 tl suolaa
murskattu valkosipulin kynsi
300 g huoneenlämpöistä voita
pateevuoka
Persiljakastikkeeseen:
2 kovaksi keitettyä munan-
keltuaista
suurehko nippu persiljaa
2 rkl korppujauhoja
3 anjovisfi leetä
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Pyytä vihreällä pedillä.

Pyyn rintaa ja viinirypäleitä.

Kyyhkyterriini ja persiljakastiketta.



valkosipulin kynsi murskattuna
1 rkl viinietikkaa
1 dl lihalientä, mieluiten itse tehtyä
0,5 dl oliiviöljyä
suolaa ja mustapippuria

Leikkaa kyyhkyn rintafi leet sekä 
maksat pieniksi paloiksi. Sekoi-
ta niihin konjakki, murskattu val-
kosipulin kynsi, murskattu laake-
rinlehti, suola ja rosmariini. Anna 
maustua jääkaapissa yön yli.

Kuumenna uuni 175 asteeseen. 
Täytä uunivuoka liha-maksaseok-
sella. Työnnä seoksen keskelle digi-
taalisen lämpömittarin anturi. Paista 
seosta, kunnes sen sisälämpötila on 
60 astetta. Anna jäähtyä kunnolla.

Laita seos tehosekoittimeen ja 
lisää voi. Mausta mustapippurilla, 
suolalla ja konjakkitilkalla. Aja seos 
hienoksi tahnaksi ja maista suolai-
suus. Pateet tarvitsevat hyvin usein 
enemmän suolaa kuin luulisi.

Kaada seos oliiviöljyllä voidel-
tuun pateevuokaan ja laita jähmet-
tymään vähintään pariksi tunniksi 
jääkaappiin. Sillä aikaa voit valmis-
taa persiljakastikkeen.

Pyöräytä keltuaiset, persilja, 
korppujauho ja lihaliemi tehose-
koittimessa. Lisää anjovikset, val-
kosipuli ja viinietikka. Käytä te-

hosekoitinta täysillä ja valuta öljy 
sekaan ohuena norona. Mausta 
lopuksi suolalla ja mustapippuril-
la. Anna kastikkeen vetäytyä jää-
kaapissa tunnin verran.

Tarjolle tuotaessa leikkaa patees-
ta kuumaan veteen kastetulla hy-
vin terävällä veitsellä ohuita viipa-
leita lautaselle ja lusikoi kastiketta 
mukaan. Keitetyt, kylmät parsan-
nuput ovat oiva lisäke.

Ruokajuomaksi suosittelen ki-
vennäisvettä tai olutta. 

Kaal ikyyhkyä Kaal ikyyhkyä 
ja kasvistagl iate l leaja kasvistagl iate l lea

kaksi mureaa kyyhkystä
neljä suurta valkokaalin lehteä
200 g porsaan ulkofi leetä
1 dl kuohukermaa
muna
loraus konjakkia
ripaus paprikaa
aavistus cayennepippuria
suolaa ja mustapippuria 
kaksi suurta porkkanaa
iso purjo
kesäkurpitsa
3 dl kokoon keitettyä lintulientä
Maizenaa
1 rkl huoneenlämpöistä voita

Kyyhkyä valkokaalissa.



Leikkaa kaalista kanta ja poista 
päällimmäiset lehdet. Irrota neljä 
kaunista kaalinlehteä ja keitä niitä 
reilusti suolatussa vedessä. Jääh-
dytä lehdet ja leikkaa niistä ruoto 
pois. 

Leikkaa rintafi leet irti rangasta.
Irrota jaloista ja rangasta kaikki 

mahdollinen liha. Kuutioi porsaan-
liha ja sekoita linnusta irrottamiesi 
lihanpalojen sekaan. Lisää muna 
sekä kuohukerma ja mausta seos 
huolellisesti. Lisää lopuksi loraus 
konjakkia. Sekoita tehosekoittimes-
sa tiiviiksi massaksi. Tee koepaistos 
ja lisää suolaa tarpeen mukaan.

Ruskista rintafi leet nopeasti kuu-
malla pannulla voissa ja mausta ne 
suolalla sekä pippurilla. Anna fi lei-
den jäähtyä viileiksi.

Kuori kesäkurpitsa juustohöyläl-
lä kapeiksi siivuiksi. Kuori porkkana 
ja vedä siitä juustohöylällä ohuita 
siivuja. Leikkaa purjosta ohuita ja 
pitkiä siivuja.

Ota neljä rengasvuokaa tai pa-
teevuokaa ja öljyä ne kevyesti. Vuo-
raa ne kaalinlehdillä ja laita kerros 
possun-linnunmureketta pohjalle. 
Laita seuraavaksi rintafi lee vuo-
kaan ja peitä se murekkeella. Älä 
laita mureketta liikaa, sillä se tur-
poaa paistettaessa.

Käännä kaalin lehdet vuoan 

päälle ja voitele voisulalla. Paista 
vuokia 200 asteen lämmössä uu-
nissa 10-15 minuuttia.

Kiehauta porkkana-, purjo- ja ke-
säkurpitsaviipaleita suolatussa ve-
dessä noin kahden minuutin ajan. 
Nosta lävikköön valumaan.

Kuumenna kokoon keitetty lin-
tuliemi ja suurusta se Maizenalla. 
Vispaa lopuksi sekaan voi.

Kaada lämmitetyille lautasille 
kastikepeili, nosta sen päälle kaali-
kyyhkyvuoka ja laita vihannestagli-
atellea ympärille.

Ruokajuomaksi sopii kivennäis-
vesi tai viilennetty olut snapsilla va-
rustettuna. Kaali ja viini eivät oikein 
sovi yhteen.

Fasaani jatkaa 
linnustuskautta

Fasaani on varsin nopea lentäjä. 
Kun sillä on pitkä pyrstö, niin en-
nakon ottaminen saattaa olla vai-
keaa. Hyvin usein laukaus jää liian 
taakse.

Fasaanijahti seisovien koirien 
kanssa on mielenkiintoista, sil-
lä siinä pääsee näkemään koiran 
työskentelyä. Jokainen tilanne on 
erilainen ja ampuja saa olla koko 

ajan varuillaan.
Tässä kaksi hieman erilaista fa-

saanireseptiä. Toisessa hyödyn-
netään fasaanin jänteikkäät jalat 
ja toisessa fasaani saa seurakseen 
kirpeää sitruunaa.

Fasaaninkoip ia Fasaaninkoip ia 
ja hapankaal iaja hapankaal ia

2–3 fasaaninkoipea annosta 
kohden
silavaa
suolaa ja mustapippuria
alumiinifoliota
voita
hapankaalia
2 dl kokoon keitettyä riistalientä 
tai vahvaa lihalientä
Maizenaa

Poista koivista kaikki jänteet ja luut. 
Leikkaa silava suikaleiksi ja laita sui-
kale jokaisen levitetyn koipilihan 
keskelle. Kääri koivet rullalle, ase-
ta ne voidellulle folioarkille ja kääri 
rullalle kuin paukkukaramelli.

Laita foliokääryleet kiehuvaan 
riistaliemeen ja anna kiehua viiti-
sen minuuttia. Nosta kääryleet lie-

mestä ja pidä ne lämpiminä. Keitä 
lientä hieman kokoon ja suurusta 
se Maizenalla.

Lämmitä hapankaali tilkassa öl-
jyä paistinpannulla.

Avaa foliokääröt ja leikkaa koivet 
halki. Laita lämmitetyille lautasille 
hapankaalia,  halkaistut koivet ja 
lusikoi kastiketta kaiken kukku-
raksi.

Ruokajuomana on vaahtoava 
olut poikaa ja juhlahetkinä ruoka 
vaatii huurteisen snapsin seurak-
seen. 

Fasaanin r intaa Fasaanin r intaa 
s i truunan kera s i truunan kera 

neljä nyljettyä fasaaninrintaa
kaksi sitruunaa
2 dl oliiviöljyä
450 g erilaisia kauden sieniä
kourallinen ruukkusuolaheinää
suolaa ja mustapippuria

Leikkaa sitruunan kuoren keltaises-
ta osasta ohuita siivuja ja kuori sen 
jälkeen sitruuna. Leikkaa sitruunas-
ta kalvottomia lohkoja ja laita ne 
kulhoon. Purista lopusta sitruunas-
ta mehu kulhoon ja lisää siihen öljy 
ja sitruunankuoret. Sekoita ja laita 
fasaanin rintafi leet maustumaan 
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Fasaanin rintaa kasvis- ja sienipedillä sitruunan kera.



liemeen ainakin tunnin ajaksi.
Kuumenna uuni 150 asteeseen. 

Kuivaa fi leet huolella ja paista nii-
hin kaunis pinta kuumalla pannul-
la. Laita ne uuniin noin kymmenen 
minuutin ajaksi kypsymään.

Paista sillä välin sienet voissa 
hyvin kuumalla pannulla. Mausta 
suolalla ja pippurilla.

Asettele huuhdeltuja suolahei-
nän lehtiä lautaselle ja nosta rin-
tafi lee niiden päälle. Lusikoi sienet 
fi leen ympärille ja koristele fi leet 
sitruunan lohkoilla. Kaada fi leiden 
päälle tilkka marinadia.

Tarjoa tämän jännittävän makui-
sen ruoan kanssa rapeaa patonkia 
ja kivennäisvettä.

Riekko on ykkönen

Moni on valmis allekirjoittamaan 
riekon ylivertaisuuden riistalintuja 
makuja vertailtaessa. Kypsennyk-
sessä on kuitenkin syytä olla tark-
kana, sillä läpikypsäksi paistetussa 
riekossa on vahva maksan maku ja 
siitä kaikki eivät pidä.

Jokaisella maalla on omat eri-
koisjuustonsa, mutta norjalai-
nen ruskea mes-vuohenjuusto on 
omaa luokkaansa. Vuohenmaidon 
heraa kuumennetaan, jolloin neste 
haihtuu ja jäljelle jää toff eemainen 

massa, joka muodostuu karamellis-
oituneesta maitosokerista ja valku-
aisesta. Makeahko maku on varsin 
erikoinen, mutta se sopii tähän kas-
tikkeeseen kerrassaan upeasti.

Riekkoa R iekkoa 
mesjuustokast ikkeessamesjuustokast ikkeessa

neljä riekkoa ja niiden sisäelimet 
(sydän, maksa ja kivipiira)
200 g tuoreita herkkusieniä
2 dl punaviiniä
10 katajanmarjaa
5 dl smetanaa
2 dl riistalientä
10 g mesjuustoa, esim. Ski Queen
50 g mustaviinimarjahyytelöä
suolaa ja mustapippuria
2 nippua vihreää, tuoretta parsaa

Leikkaa riekoista jalat sekä rinta-
lihat irti. Säästä rangat lintulientä 
varten.

Paloittele herkkusienet neljään 
osaan ja ruskista ne runsaassa vois-
sa hyvin kuumalla pannulla. Lisää 
pannulle punaviini ja keitä, kun-
nes neste on haihtunut lähes ko-
konaan.

Puhdista kivipiira ja leikkaa sisä-
elimet pieniksi paloiksi. Paista hak-
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kelusta voissa muutaman minuutin 
ajan. Nosta hakkelus syrjään ja lisää 
pannulle riistaliemi, katajanmarjat, 
smetana ja mesjuusto. Keitä hyvin 
hiljaisella lämmöllä vartin verran.

Kuori parsat ja keitä niitä väljäs-
sä, hyvin suolatussa vedessä noin 
kahdeksan minuuttia. Valuta par-
sat ja laita ne puhtaan pyyhkeen 
sisään hetkeksi kuivumaan.

Paista riekonrintoja keskikovalla 
lämmöllä reilut viisi minuuttia, niin 

että fi lee jää sisältä punertavaksi.
Lisää kastikkeeseen lopuksi sisäl-

myshakkelus, herkkusienet ja viini-
marjahyytelö. Anna kiehahtaa het-
ken ja tarkista suolaisuus.

Tee lämmitetylle lautaselle kas-
tikepeili ja nosta siivutetut riekon-
rinnat kastikkeen päälle. Lisää kei-
tetyt parsat.

Tarjoa parhaan kypsän punavii-
nin kanssa mitä kellarista löytyy.

Fasaaninkoipia ja hapankaalia.

Riekkoa ja mesjuustokastiketta.

Suomessa. Laatu on meille tärkeintä ja siksi JSB sijoittuu 
jo kolmen suurimman merkin joukkoon Euroopassa. Ja 
hintamme ovat ainutlaatuiset, koska saat tuotteet suoraan 
                         tehtaalta ilman välikäsiä.

www.outdoorworld-finland.com

Meritaimen-rannikkovaappu  2€Lohilusikka 2€

Suurhaukivaappu                    3,75€

Jerkkivaappu             3,75€

Yli 40 erikoisvapaa, joissa käytetty su-
perkehittyneitä IM6-IM7 ja IM8 
Mitsubishi
hiilikuituja!

Korkeinta ammattita-
soa edustavat alumii-
nipuolat ja -roottorit 
sekä 10+1 ruostumaton-
ta teräskuulalaakeria

1,6 KILOMETRIÄ LAADU-
KASTA 0,25 MM COPOLY-
MEERISIIMAA            8,75€ 

JSB on uusi, suuri kalastusvälinemerkki, nyt myös 
Maailmanl ou kan Laatua


