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Torstaina 30. huhtikuuta 2015

Intialainen keittiö kiinnosti Kerimäellä
Idea intialaisesta ruokakurssista lähti oppimishaluista.
OONA TYNKKYNEN

Oona Tynkkynen
INTIALAISEEN kasvis- ja liharuoka-

kulttuuriin päästiin tutustumaan
Pramod Jayaprakashin opetuksessa Kerimäellä viime lauantaina. Viisi tuntia kestäneellä
kurssilla valmistui yli kaksikymmentä ruokalajia, joten ruokia
syntyi tiuhaan tahtiin. Menuissa
oli mukana niin alku-, pää- kuin
jälkiruokiakin. 13 kurssilaista oli
jaettu neljää ryhmään, joista jokaisella oli oma menunsa. Osittain menujen sisältämät ruuat
olivat ryhmien kesken samoja,
mutta osa ruuista oli vain yhden
ryhmän valmistuksessa.
– Aloitimme pienellä tutustumisella ja johdannolla intialaiseen ruokakulttuuriin, jonka jälkeen aloimme heti työskennellä.
Kurssilaisilla on paljon tekemistä
ja ohjelma on tiivis, kurssin järjestämisessä mukana ollut Miia
Tirkkonen kertoi.
INTIALAINEN KOKKI, opettaja sekä
pitopalveluyrittäjä Jayaprakash
on järjestänyt paljon intialaisen
ruuanlaiton kursseja Joensuussa. Kerimäen kurssi oli ensimmäinen Joensuun ulkopuolella
järjestetty kurssi.
– Olen tyytyväinen tähän kurssiin. On hienoa, että Kerimäellä
on näin paljon kurssille osallistujia.
Intialaisissa ruuissa käytetään
paljon kasviksia ja ruuat yleensä
valmistetaan paistamalla tai keittämällä.
– Erityistä intialaisessa ruuassa on mausteiden käyttö muihin
maihin verrattuna. Suomessa
pelätään käyttää mausteita. Intiassa taas mausteita käytetään
pelottomasti ja paljon, Jayaprakash arvioi.
Miia Tirkkosen mielestä kurssi laajentaa tietoa intialaisista
ruuista.
– Yleensä Suomessa tiedetään
vain, että intialaisessa ruuassa
käytetään currya. Mutta siihen
kuuluu paljon muutakin, kuten
esimerkiksi korianteri, kurkuma,
inkivääri sekä chili.
KURSSIN JÄRJESTÄMISESTÄ vastannut Jaana Kortelainen kertoi
idean tulleen hänen ystävältään
Arja Fribergiltä, joka halusi oppia itse lisää intialaisesta ruuasta.
– Päätimme järjestää kurssin,
johon opettajaksi pyysimme Arjan ystävää Pramodia.
Viime vuosina ahkerasti Intiassa vieraillut Reija Turunen
kertoi, että kurssilla vastaan tulleet ruuat olivat osittain hänelle
uusia.
– En ole törmännyt näihin
kaikkiin ruokalajeihin Intiassa
ollessani. Mutta valmistamamme
mango lassi on herkkuani!

Toistakymmentä henkeä kokoontui opettelemaan intialaisen ruuan valmistusta Kerimäelle

Intialaiset ruuat
olivat niin
ihania, että
menen ihan
sanattomaksi.
Jaana Kortelainen

Kurssilla valmistettu intialainen alkuruoka oli värikästä.

RUUAT OLIVAT myös kurssia järjes-

Pramod Jayaprakash ja Jaana Kortelainen olivat tyytyväisiä Kerimäellä järjestettyyn kurssiin.

SAVONLINNALAISELLE Eija Laineel-

le Intialainen ruoka oli vielä melko uusi tuttavuus.
– Intialaista ruokaa en ole syönyt aiemmin kuin ravintolassa.

On ollut mielenkiintoista maustaa ruokia, kun mausteet ovat
täysin vieraita eikä tiedä yhtään,
miltä ruuan pitäisi maistua.
Naiset arvelivat, että kurssilla

käytettyjä ohjeita oli mahdollisesti sovellettu suomalaiseen
makuun.
– Monetkaan kurssilla valmistetut ruuat eivät olleet niin
mausteisia kuin yleensä intialaiset ruuat ovat, Turunen pohti ja
kertoi, että hän rakastaa intialaista ruokaa.
– Todella hyvin ovat intialaisen ruuan maut sattuneet minun
suuhuni, Laine kertoi.

Monelle kurssilaiselle kookospähkinän käsittely oli uutta
puuhaa.

Kokoelma erilaisia intialaisessa
ruuassa käytettäviä mausteita.

täneen Kortelaisen mieleen.
– Pääsin maistamaan ensimmäisen kerran intialaista ruokaa
ollessani Englannissa. Vaikka
siellä ruokaa teki aito intialainen
kokki, olivat tänään valmistamamme ruuat aivan eri luokkaa.
Olivat niin ihania, että menen
ihan sanattomaksi.

Koiranpäivää vietettiin hyvillä mielin Punkaharjulla
Punkaharjun koira-yhdistyksellä on paljon toimeliaisuutta tänä vuonna.
Oona Tynkkynen
PUNKAHARJUN KOIRAT ry järjesti

perjantaina olleen koiranpäivän kunniaksi koiranpäivän tapahtuman Punkaharjun torilla.
Toista kertaa isommassa mittakaavassa järjestetty tapahtuma
keräsi yli kaksikymmentä hännänheiluttajaa Punkaharjulle.
Tapahtuman järjestämisestä vastasivat Punkaharjun koirat ry:n
pidempi aikaiset jäsenet ja tapahtuma koottiin talkoovoimin.
Tapahtumassa toteutettiin
muutamia kilpailuja, rally-toko
näytöksen ja koirakävelyn illan
päätteeksi. Lisäksi torilla toimi koiratavarakirpputori sekä
myynnissä oli syötävää, juotavaa ja arpoja.
– Rally-toko on yhdistelmä
agilitya, koiratanssia sekä tokoa eli koirien tottelevaisuuskoulutusta, Punkaharjun Koirat

ry:n sihteeri Henna Makkonen
kertoi.
Hänen mukaansa tapahtumaa on tehty hyvällä fiiliksellä
ja hommat ovat hoituneet hyvin.
Osanottaja määrään olemme
erittäin tyytyväisiä.
TARJOLLA OLI myös infoa koiran

hihnassa käytettävästä keltaisesta nauhasta. Kun koiralla on
hihnassaan keltainen nauha,
viestittää se muille kulkijoille,
että koira on ohitettava sujuvasti ja tilaa antaen. Keltainen
nauha voi johtua siitä, että koira
voi esimerkiksi olla luonteeltaan
herkkä tai aggressiivinen, se voi
olla toipilas tai sillä on jokin terveydellinen ongelma tai sitä koulutetaan paraikaa.
– Halusimme tuoda yhdistystämme esille. Monet eivät tiedä,
että Punkaharjulla on tällainen
yhdistys, järjestämässä mukana

ollut Sanna Hirvonen selvitti.
KÄVIJÄTKIN olivat tyytyväisiä .

– Ihan kiva juttu. Olimme
äidin kanssa viime vuonnakin
mukana, Veera Laukkanen
kertoi.
Laukkasen mukana oli myös
oma äiti, perheen Shetlanninlammaskoira Oliver sekä ystävä
Viivi Paasonen yhdessä yorkhirenterrieri Sannin kanssa.
– On mukava käydä koirien
kanssa tällaisissa tapahtumissa
tapaamassa muita koiria, tytöt
sanoivat.
PETRA SAIKKOSELLAKIN oli muka-

vaa, vaikka perheellä ei olekaan
omaa koiraa.
– Olen jonkun verran touhunnut Terhin Rentso-koiran kanssa ja olemme käyneet lenkillä.
Tässä tapahtumassa on ollut
ihanaa, kun ympärillä on ollut

Punkaharjun
koirilla on ollut
aktiviteetteja
läpi kevään.
paljon koiria, joita on saanut silitellä.
Koiranpäivän tapahtumassa
Saikkonen pääsi koirakävelylle
Rentson kanssa.
– Olemme aiemmin lenkeillä
harjoitelleet muutamia temppuja ja Rentso tottelee minua jo
hyvin.

Koirat pääsivät tekemään tuttavuutta toisiinsa.

PUNKAHARJUN KOIRILLA on aktivi-

teetteja läpi kevään.
– Joka viikko on arkitottista
Hiukkajoen kentällä. Toukokuussa alkaa uusi pentukurssi. Heinäkuun 8. järjestämme

tuttuun tapaan Match Show:n
Punkaharjulla. Meillä oli aiemmin keväällä ensimmäistä kertaa johtajuusluento. Ehkä jär-

jestämme vielä loppuvuodesta
jonkun muunkin luennon, Makkonen kertoi.

Petra Sa
nauttiva
mukavas

