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Gastrolukupiiri – Kirjana J. Ryan Stradal:  
Keskilännen keittiöt 

Joensuun pääkirjaston Taiteiden aukio (myös livestriimaus) 
keskiviikkona 30.3.2022 

klo 18.00 
 
Äidin villiriisi-kanapaistos (s. 19) 
1 pieni pussi villiriisiä 
5 desiä paahdettua kanaa (kuutioina) 
1 purkki herkkusienikeittoa 
½ purkkia sokeroimatonta maitotiivistettä 
Suolaa ja pippuria 
½ desiä pilkottua vihreää paprikaa 
 
Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Keitä riisi ohjeen mukaan. Sekoita joukkoon 
kanakuutiot, herkkusienikeitto, maito, mausteet ja vihreä paprika. Kaada seos voideltuun 
kahden litran vetoiseen uunivuokaan. Paista uunissa 30 minuuttia. 

 

Ranskalainen sipulikeitto (s. 134–135) 
50 g suolatonta voita 
5 keskikokoista sipulia ohuina viipaleina 
1 laakerinlehti 
½ tl kuivattua timjamia 
2 rkl kuivaa sherryä 
8 dl lihalientä 
1 ½ tl kosher-suolaa 
½ tl mustapippuria 
8 siivua ranskanleipää paahdettuna 
3,5 dl gruyére-juustoa 
Sulata voi keittokattilassa keskilämmöllä. Lisää sipuli, laakerinlehti ja kuivattu timjami. Laske 
lämpöä viidentoista minuutin kuluttua tai heti kun sipulit alkavat saada väriä ja peitä kattila 
kannella. Hauduta noin 30–40 minuuttia sekoittaen usein, kunnes sipulit saavat syvän 
ruskean värin. Varo, ettet polta sipuleita; karamellisointi vaatii kärsivällisyyttä. Lisää 
joukkoon sherry ja sekoita. 

Nosta lämpöä ja sekoita, kunnes sherry on kiehunut kokonaan pois. Lisää kattilaan lihaliemi, 
kiehauta ja jätä hautumaan 20 minuutiksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Poista laakerinlehti 
ennen keiton tarjoilua. Laita kahdeksan keittokulhoa uunipellille. Täytä kulhot keitolla ja 
aseta kunkin annoksen päälle ohut siivu paahdettua ranskanleipää. Sirota annosten päälle 
noin kolme ruokalusikallista juustoraastetta. Paista 225-asteisessa uunissa, kunnes juusto on 
sulanut ja alkaa saada väriä. Käytä sveitsiläistä gruyéreä, muuten haaskaat vain aikaasi. 
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Äidin porkkanakakku (s. 20) 
5 dl sokeria (vähempikin ehkä riittäisi) 
3 ½ dl kasviöljyä (etsi paras maku) 
4 munaa 
5 dl vehnäjauhoja 
2 tl ruokasoodaa 
1 tl suolaa 
3 tl kanelia 
7 ½ dl porkkanaraastetta 
2 ½ dl pähkinärouhetta 
1 tl vaniljaa 

Sekoita sokeri, öljy, munat, jauho, ruokasooda, suola, kaneli, porkkanaraaste, pähkinärouhe 
ja vanilja taikinaksi ja kaada uunivuokaan. Paista 160-asteisessa uunissa 45 minuuttia. 

Kuorrutus: 
110 g tai 1 ¼ dl voita 
225 g:n pakkaus tuorejuustoa 
8 ¼ dl tomusokeria (tarvitseeko ihan oikeasti näin paljon?!) 
Sekoita ainekset ja levitä seos jäähtyneen porkkanakakun päälle 

 

Mississippin mutakakkupalat (s. 275) 
4 kananmunaa 
2 ½ dl pehmeää voita 
6 dl sokeria 
1 tl vaniljajauhetta 
3 dl vehnäjauhoa 
½ dl kaakaojauhetta 
2 ½ dl pähkinärouhetta 
2 dl vaahtokarkkilevitettä 

Riko munat suureen kupariseen sekoitusastiaan ja vatkaa ne voin, sokerin ja vaniljajauheen 
kanssa ilmavaksi vaahdoksi. Lisää joukkoon vehnäjauhot ja kaakaojauhe. Sekoita hyvin. 
Kääntele pähkinät taikina joukkoon. Levitä taikina 20x30 cm uunivuokaan. Paista 175-
asteisessa uunissa 40–45 minuuttia. Lusikoi vaahtokarkkilevite uunilämpimän pohjan päälle 
ja levitä tasaiseksi kerrokseksi. Jätä jäähtymään noin tunniksi. 

Kuorrutus: 
75 g voita 
1 dl kaakaojauhetta 
3 dl tomusokeria 
¾ dl kuohukermaa 
1 tl vaniljajauhetta 
Sulata voi ja sekoita joukkoon kaakaojauhe. Anna kiehua minuutin ajan. Lisää tomusokeri, 
kuohukerma ja vanilja ja vatkaa tasaiseksi. Levitä vaahtokarkkilevitekerroksen päälle. Sopii 
pakastettavaksi. 


