
Kalakontin ohjeet gourmet kalaillalliselle 
Näillä eväillä onnistut valmistamaan vaivattomasti herkullisen kalaisan gourmetillallisen. 

I. Aseta riittävän kokoiseen kattilaan vettä lämpiämään vähintään 1 ltr (esikeitettyjä 
perunoita varten) 

II. Esilämmitä uuni jos kiertoilmauuni  +170 C asteeseen,  tasalämmöllä +185 C 
III. Leivinpaperi uunipellille (sama pelti  käytetään niin rapukakkujen kuin kuhan 

valmistukseen) 
IV. Ruokajuomiksi soveltuvat snapsi, huurteinen olut, kuiva Riesling-tyyppinen 

valkoviini  Pfalz Ruppertsberger Imperial Riesling tai Mosel Dr. Pauly-
Bergweiler Riesling Trocken. Tietysti gastronomisen standardin mukaisesti samppanjaa 
voi nauttia ruokajuomana läpi illallisen, toki en suosittele sitä sillikaviaarin kera ☺ . 
Jälkiruualle sopii esim suklaalikööri tai pähkinälikööri.  

Amuse-bouche Ruokahalun herättäjäksi Sillikaviaari ja ruisleipä 
Ohjeistus:  
1 . Sillikaviaarimme tulee valmiiksi maustettuna ja sekoitettuna.  Sivele ruisleipä voilla, 
aseta reilu kukkurallinen ruokalusikka-annos sillikaviaaria per ruisleipä.  
2 . Laita leivät kylmään odottamaan illallisen alkua. 
3 . Sillikaviaari nautitaan parhaiten jääkylmän snapsin ja huurteisen oluen kera 

First course Alkuruuaksi herkutellaan Cajun maustetuilla rapukakuilla Saimaan hauesta 
ja ravuista, limeaiolia ja yrttisalaattia höysteeksi 
Ohjeistus:  
1 . Rapukakut on esipaistettu mutta eivät vielä kypsiä. Oman keittiömme limeaioli on 
valmiiksi sekoitettu ja valmis sellaisenaan.  
2 . Laita leivinpaperi  uunipellille, aseta rapukakut paperille, sipaise nokare voita jokaisen 
pintaan, ja laita esilämmitettyyn (+170/+185) uuniin 6-7 min.  
3 . Sipaise  lusikallinen limeaiolia keskelle viivana yli lautasen, sekoita yrtit sitruunaöljyyn, 
aseta rapukakut keskelle limittäin ja lopuksi purista yrtit kevyesti pallona rapukakkujen 
päälle ja tarjoile.  

Main course Pääruokana tarjotaan Meuniere paistettua Puumalan kuhaa grillattua 
vihreää parsaa, hollandaisea ja tilliperunaa 
Ohjeistus:  
1. Älä avaa perunapussia, pudota vacuumipussissa olevat perunat kiehuvaan veteen noin 8 
minuutiksi. 
2. Laita keskikuumalle pannulle reilusti voita, anna sen ruskistua hieman. Kuhafileet on 
valmiiksi maustettuja, pyöräytä ne kevyesti vain vehnäjauhoissa ja aseta pannulle, paista 
molemmin puolin noin 2,5-3min per puoli ja aseta uunipellille jolla on leivinpaperi, kaada 
jäljelle jäänyt voi fileiden päälle.  
3. Pyyhkäise pannu talouspaperilla ja takaisin liedelle, ota parsat pussista, (parsat on jo 
maustettu), aseta ne pannulle grillaten niitä noin 2 min ja laita nekin uunipellille.  
4. Aseta uunipelti nyt uuniin noin 5 minuutiksi, sammuta uuni. Lämmitä varovasti kastike 
sekoittaen (ei saa kiehuttaa). Nosta perunapussi pois vedestä, avaa pussi ja aseta perunat 
keskelle lautasta, aseta parsat lautaselle perunoiden viereen ja kaada hivenen kastiketta 
niiden päälle, aseta kalafileet perunoiden päälle, sitruunaa sivuun ja nauttikaa tuloksesta. 

Of course Juhlan päätteeksi makeaa Maitosuklaa panna cottaa ja vadelmaa 
Ohjeistus: Pannacotta on täysin valmis sellaisenaan syötäväksi. 
1 . Aseta vadelmat pannacottan päälle ja pidä kylmässä tarjoiluhetkeen asti. 

Kalakontti toivottaa teille oikein mukavaa ja maukasta Vappua!! 
(PS Hätätilanteen sattuessa soita keittiömestarille puh 050 388 4143 ☺ )


