ettyä karitsaa
Yön yli kypsenn
stia
aa / niskaa / pai

Karitsan lap
Öljyä
Timjamia
Suolaa
Mustapippuria
tä
Liha / kasvislien
joka puolelta
Ruskista karitsa
a,
a liha timjamill
pannulla. Maust
urilla. Laita liha
suolalla ja pipp
stämeen uunin ke
kuumaan lihalie
i
tä se kannella ta
ei
p
ja
n
aa
ti
as
vään
-100
nä karitsa n. 80
foliolla. Kypsen
i tai vähintään
asteessa yön yl
ä
in jälkilämmöss
4-5 h. Leivinuun
ääri
erittäin hyvin. K
tämä onnistuu
ytyä
tä
on ja anna ve
kypsät lihat folio
ista.
ennen leikkaam

Jorma-ohratto

Jorma-ohraa
öljyä
ntä / vettä
n. 5 dl kasvislie
tuna
sipuli hienonnet
½
pulia
hieman valkosi
suolaa
ta sipulit ja ohra
Fresaa eli kuullo
mi vähitellen ja
öljyssä, lisää lie
auduta ohra
lopuksi suola. H
alutessasi lisätä
kypsäksi. Voit h
stoa.
parmesaanijuu
voinokareen ja
2 dl

Berryfect-karpa

loitua juuriselle

riä

Juuriselleri
Suolaa
Voita
Berryfect-karpal
ojauhe
Kuori juuriselle
ri ja leikkaa siit
ä isoja
kuutioita. Kiehau
ta sellerikuutio
t
suolavedessä n
iin että ne ovat
juuri
ja juuri kypsiä.
Ota ne pois ved
es
tä
ja valuta kuivak
si. Karpaloi selle
rikuutiot Berryfe
ct-karpalojauhee
lla
ja paista voissa
varovasti.

Berryfect-karpa

4 dl
2 rkl

lokastike

Haudutuslientä
Tomaattipyrettä
Öljyä
1 dl
(punaviini)
2 rkl Berryfect
-karpalojauhet
ta
Tarvittaessa hie
m
an
so
ke
ria
2-3 rkl Maissitär
kkelystä
Freesaa eli kuullo
ta tomaattipyree
öljyssä. Lisää pu
naviini ja anna
kiehahtaa. Lisää haud
utusliemi ja an
na kiehua
niin pitkään, et
tä kastikkeesee
n tulee
hyvä ja täyteläi
nen maku. Seko
ita maissitärkkelys pien
een määrään ky
lmää
nestettä ja suu
rusta kastike nes
tesuuruksena. Lisää B
erryfect karpalo
jauhe
kastikkeeseen.
Hauduta vielä n
. 10 min.
Lisää muutama
nokare voita kiill
on ja
maun vuoksi.
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