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Mausteilla tasapainoa makuun
Eija Kvintus

marjoja ja rusinoita.
Mausteiden määrä yllätti
ensimmäisen kerran jo silloin, kun aloitettiin Naanleivän valmistus. Garam
masalaa, savupaprikaa, inkivääri-valkosipulitahnaa,
mustaa pippuria, mitä muuta liekään. Päälle ennen paistamista joko korianteria, timjamia tai rosmariinia sekä sipulin ja auringonkukan siemeniä.

Eija Kvintus

– OPETAN MAUSTAMAAN
ruoat aina niin, että samaa
ruokaa voivat syödä niin lapset kuin aikuisetkin, sanoo
joensuulainen Spice chef,
maustekokki, Pramod Jayaprakash. Taika on tasapainossa. Mikään mauste ei
saa riidellä muiden kanssa.
Ja mausteitahan intialaisessa ruoanlaitossa riittää. Pramodin Torvelan koululle intialaisen ruoan kurssille tuoma maustemäärä on häkellyttävä. Ne kaikki kuitenkin
löytyvät ihan suomalaisista
kaupoista.
– Jossakin vaiheessa haavena on maahantuoda itse
mausteita, mutta aivan vielä siihen ei ole valmiuksia,
Pramod sanoo. Opettajaksi
valmistunut ja kokiksi opiskeleva Pramod Jayaprakash
kiertää vetämässä intialaisen ruoanlaiton ja maustamisen kursseja ympäri Suomen.
Yhdistyksille kuten maa- ja
kotitalousnaisille, pienille
ryhmille jopa kotonakin sekä ruoanlaiton ammattilaisille ravintoloissa.
Pramod myös tekee tilauksesta valmiit menut eri tilaisuuksiin. Kasvisten lisäksi
intialaisen ruoan pohjana on
usein kana, mutta esimerkiksi hirvenlihalle Pramodilla
löytyy valmiit reseptit intialaisittain. Siispä intialaiset
hirvipeijaisetkin hoituisivat,
mikäli joku uskaltaisi ne tilata, Pramod lupaa.
HEINÄVEDEN ETELÄISEN
maa- ja kotitalousseuran intialaisen ruoan kurssilla Torvelan entisen koulun keittiössä oli lauantaina niin tiivis
tunnelma, että keittiön pääemäntä Sirkku Kervinen sijoitti toimittajan istumaan
teollisuusleivontakoneen
päälle katon rajaan jottei tämä olisi tungoksessa tiellä.
Ihailla täytyy kuinka rauhallisesti Pramod Jayapra-

RIISI VAATII kunnon mausteet, eikä sitä saa huuhdella
keittämisen jälkeen. Pramad
heitteli kiehuvaan keitinveteen muskottipähkinän kukkaa, neilikkaa, kokonaisen
kardemumman, kokonaisen
garam masalan, mustaa kuminaa, palan kanelia, sahramia ja lopuksi merisuolaa, joka tuo mausteiden maut esille. Pohjana oli basmatiriisiä.
– Tällä maustesekoituksella keitetty riisi maistuu
lapsillekin.

Tässä syntyy Pramodin ohjeilla kolmea erilailla maistettua Naan-leipää, jotka vielä leivottiin isoiksi limpuiksi,
puikuloiksi ja pieniksi cocktail-leiviksi. Sively suolavedellä ja päälle yrttejä sekä sipulin ja auringonkukan
siemeniä. Naan-leipä on Pramodin mukaan leipää, joka on leivottava hellyydellä, jotta siitä tulee hyvää.

kash ohjasi yli 10 ruokalajin menuun valmistamista
ja jakoi aikansa 14 kurssilaisen kesken. Ja ilman yhteistä
kieltä. Toki apuna oli tulkki,
Miia Tirkkonen, joka käänsi
Pramodin ohjeet englannista suomeen, muttei hänkään
joka paikkaan ehtinyt.
Ruokalistalla oli alkuruuaksi palsternakka- ja bataattikeittoa sekä pappadumia
eli ohutta öljyssä paistettua
linssileipää, joka oli kuin
chipsiä. Tarjolla oli pääruoalla punajuuriupperia, kasvisbirijania, raita-jogurttikastiketta, minttuchutneyta, kasvispakoraa, mangolassi -juomaa, voikanaa ja kanabirijania sekä jälkiruoaksi
jäätelöä linssikastikkeessa,
jossa oli pannulla paistettujen mausteiden lisäksi paistettuja kuivattuja hedelmiä,

Yrttien silppuaminen moniteräisillä yrttisakseilla käy kätevästi. Tässä maustetaan
roimalla maustemäärällä kanapirijaniin tulevia kanasiivuja. Pramodin mukaan
harvaa uskaltaa valmistaa itse tätä ruokalajia vaan jättää sen ammattikokeille.

KOOKOSMAITOA LISÄTTIIN palsternakka- ja bataattikeittoihin. Avatun kookoksen sisältä kaavittiin keittoon myös kookosrasvaa.
Mutta kuinka kookospähkinä sitten avataan oikeaoppisesti? Sirkku Kervinen kertoo, että he yrittivät kerran,
eivätkä onnistuneet. Lopulta hänen Kaj-poikansa halkaisi kookoksen vannesahalla. Teijo Kuosmasella on
parempi vinkki. Kun ensin
poraa kookospähkinään porakoneella reiän ja valuttaa
nesteen pois, kookos halkeaa vaivattomasti vasaralla
kopauttamalla.
Ammattilaiset halkaisevat 15 kookosta minuutissa.
Pramod Jayaprakash näytti kuinka. Hän otti ison leikkuuveitsen käsiinsä ja kopautti terän hamarapuolella
kookospähkinää poikittain
keskeltä, samalla pyörittäen
kookosta käsissään. Lopulta
ääni muuttuu, pähkinä antaa
periksi ja halkeaa.

Kasvis pakorassa kasvikset uitetaan maustetaikinassa
ja paistetaan sitten upporasvassa.
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Raili Kasosen esittelemät Naan-leivät onnistuivat
hyvin ja olivat herkullisia.

Pramod tarkistaa bataattikeiton sakeuden. Eeva Kokko
pitää huolen, ettei palsternakkakeitto pala pohjaan.
Nesteenä keitoissa oli kookosmaitoa.
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Tervetuloa!

Maksupääte tuli
ja kortti vinkuu!

