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lkää levitelkö siemeniä minne ta-
hansa, terveystiedon opettaja sanoi luokan 
pojille yläasteen seksuaalikasvatustunnilla.

Huono ajoitus.
Pojat olivat valmiita levittämään sieme-

niään ihan mihin tahansa, missä kasvualus-
ta oli tarjolla. Mutta toki joukossa oli niitä-
kin, jotka tajusivat, etteivät siemenet sovi 
kaikkialle.

Sama koskee granaattiomenaa.

Ota siemen multa
Tammikuussa syödään Suomeen 

laivalla matkustaneita 
granaattiomenoita.

Teksti Hanna Jensen Ruoka Suvi Rüster 
Kuvat Sami Repo

→

stop
ilmastonmuutos!

 sarjassa kokataan
kauden herkkuja

ilmastoystävällisistä 
raaka-aineista .
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→

Granaattiomena on hedelmällisyyden 
symboli, koska se sisältää kymmeniä sieme-
niä. Ne ovat kirpeitä ja hapokkaita, kuin vä-
hän raakoja karpaloita tai puolukoita. Viime 
aikoina niitä on näkynyt salaateissa, leivos-
ten koristeina ja hummustahnaa piristä-
mässä. Niissä ne ovat parhaimmillaan. Nii-
hin ne sopivat.

Onhan se outoa, että rouskuttelemme 
kovia siemeniä. Italiassa illallinen huipen-
tuu usein puolitettuun granaattiomenaan, 
joka tuodaan pöytään pienen lusikan kans-
sa. Jälkiruokana siemenet syödään nauttien, 
hitaasti.

Amerikkalaiset taas ovat keksineet, että 
kuohuviinistä, camparista, granaattiome-
nan mehusta ja siemenistä syntyy loistelias 
drinkki.

Mutta jos otat granaattiomena-sanan 
edestä pois granaatin, siemenet eivät enää 
kelpaakaan. Omenoiden siemeniä ei syö ku-
kaan.

Hedelmänä granaattiomena on kuin as-
tetta hauskempi greippi. Se on luonteeltaan 
myös pöyhkeä kuin teini-ikäinen poika.

Kuvittele italialainen puutarha, jossa 
granaattiomenapuu heiluu puolelta toisel-
le, etsii paikkaa holtittomille raajoilleen. 
Oksilla noin 15–20 omenan kokoista gra-
naattiomenaa kypsyy hiljalleen. Niiden ko-
va nahkainen iho tapailee punaista.

Elleivät granaattiomenat räjähdä jo 
puussa ja halkea, ne putoavat lopulta. Se ei 
tarkoita, että hedelmä olisi mennyt huonok-
si. Granaattiomenan sisällä on lonkeroina 
valkoista, hellivää hedelmänlihaa, jossa sie-
menet pysyvät hyvinä. Säilytä siemeniä sille 
oikealle, joka ymmärtää niiden arvon. 

Granaattiomenacosmo
1  annos

30 ml granaattiomenamehua 
15 ml vodkaa 
15 ml sitruslikööriä 
1 limetin mehu 
Lisäksi
1 rkl granaattiomenan siemeniä

1. Nosta raaka-aineet kylmään pari 
tuntia ennen valmistusta. 
2. Lado shakeriin jäitä. Mittaa 
astiaan mehu, vodka, sitruslikööri  
ja limetinmehu. Ravista puolisen 
minuuttia. Kaada juoma cocktail-
lasiin shakerin siivilän läpi niin,  
että jääpalat jäävät shakeriin.
3. Sekoita joukkoon 
granaattiomenan siemeniä.

Purista granaattiomenan 
siemenet hedelmästä näin: 
Kaada kulhoon vettä. Halkaise hedelmä 
ja purista puoliskoa vadin yläpuolella niin 
että siemenet putoavat kulhoon. 
Siementen kanssa pudonnut 
hedelmäliha alkaa nousta pinnalle ja voit 
noukkia pohjalta puhtaat siemenet.

Granaatti
omenamenu

aperitiivi
granaattiomena-

cosmo
pääruuan lisuke

paistettua 
lehti kaalia , 

granaatti omenaa 
ja tahini kastiketta

jälkiruoka
granaattiomena-

sorbettia ja talvi-
hedelmäsalaattia

granaattiomena-
sorbetti

Granaattiomenasorbetti 
sopii täydellisesti 

sitrus-banaanisalaattiin. 
Makeimmat siemenet 

löytyvät punaisiksi 
kypsyneistä 

granaattiomenoista, joten 
jätä hailakan kellertävät 

omenat kauppaan.

granaattiomena -
cosmo

Kun teet cosmopolitanin 
perinteisen karpalomehun 
sijasta granaattiomenan 
mehusta, testaa mehu 

etukäteen. Se ei saa olla 
ohutta mehujuomaa vaan 

mieluusti Lähi-idän 
ruoka-aineita myyvästä 
etnokaupasta ostettua 

voimakasta mehua.

lehtikaalia, granaatti-
omenaa ja tahinia

Granaattiomenassa  
on enemmän antioksidantteja kuin 

mustikassa tai karpalossa, ja sen 
tanniinit edistävät verenkiertoa. 
Lehtikaalissa taas on huikeasti 

C-vitamiinia  
ja rautaa.
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Lahjaksi suuria 
tunteita

”Romaanissa on aina 
oltava rakkaustarina.” 

– Sofi Oksanen
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Paistettua lehtikaalia, granaattiomenaa  
ja tahinikastiketta

 
1 l lehtikaalia 
2 porkkanaa lastuina 
1 nauris 
½ granaattiomena 
2 rkl voita 
2 tl seesaminsiemenöljyä 
2–3 rkl sitruunamehua 
2 rkl hunajaa 
noin ½ tl suolaa, mustapippuria 
Tahinikastike 
½ dl tahinia 
½ dl maustamatonta jukurttia 
4 rkl sitruunanmehua 
2 rkl öljyä 
1 valkosipulinkynsi 
3 rkl hienonnettua minttua 
ripaus suolaa, sokeria ja mustapippuria

1. Valmista ensin tahinikastike. Mittaa korkeaan kulhoon 
tahini, jukurtti, sitruunanmehu ja öljy. Kuori ja purista 
joukkoon valkosipuli. Lisää minttu. Aja sauvasekoittimella 
tasaiseksi kastikkeeksi. Mausta sokerilla, suolalla  
ja mustapippurilla. 
2. Huuhtele ja suikaloi lehtikaalit. Kuori porkkanat  
ja leikkaa ne kuorimaveitsellä pitkiksi lastuiksi.  
Kuori ja viipaloi nauris mahdollisimman ohueksi. 
3. Leikkaa granaattiomena lohkoiksi.  
Puristele siemenet lautaselle. 
4. Kuumenna pannulla voi ja seesaminsiemenöljy.  
Lisää porkkana- ja naurisviipaleet. Paista 3–4 minuuttia. 
5. Lisää lehtikaalisuikaleet. Jatka paistamista muutama 
minuutti. Lisää granaattiomenan siemenet, sitruunamehu, 
hunaja ja suola. Paista vielä pari minuuttia. 

Granaattiomenasorbettia  
ja talvihedelmäsalaattia
4 annosta

1 granaattiomena 
1 dl appelsiininkukkavettä (tai 
vastapuristettua appelsiinimehua)
1 dl vettä 
1½ dl sokeria 
1 limetin mehu 
1 sitruunaruoho 
1 kananmunan valkuainen 
Talvihedelmäsalaatti
1 banaani 
1 verigreippi 
1 appelsiini 
2 rkl sitruunahunajaa 
1 limetin mehu 
Lisäksi 
2 dl vaahdotettua vaniljakastiketta

1. Lohko granaattiomena.  
Puristele siemenet kattilaan.  
Poista joukosta mahdolliset valkoiset 
kalvot siementen ympäriltä. 
2. Mittaa kattilaan 
appelsiininkukkavesi, vesi, sokeri  
ja limettimehu. Pese sitruunaruoho 
ja leikkaa se muutamaan palaan. 
3. Keitä seosta viisi minuuttia. 
Jäähdytä. Poista joukosta 
sitruunaruohopalat. Kaada 
tehosekoittimeen ja aja tasaiseksi. 
Halutessasi siivilöi liemi ja kaada 
seos pakastuksen kestävään rasiaan  
tai kulhoon. Nosta pakastimeen  
2–3 tunniksi. Sekoita pari kertaa 
jäätymisen aikana. 
4. Kun sorbettimassa on kohmeista, 
vatkaa valkuaiset höttöiseksi 
vaahdoksi ja nostele sorbettimassan 
sekaan. Anna jäätyä vielä vähintään 
4 tuntia. 
5. Valmista talvihedelmäsalaatti. 
Kuori ja viipaloi banaani. Kuori 
verigreippi veitsellä kalvottomaksi  
ja leikkaa lohkoista hedelmälihat irti. 
Käsittele samoin appelsiini. 
6. Sekoita kulhossa banaaniviipaleet, 
verigreipit ja appelsiinit, 
sitruunahunaja ja limettimehu. 
7. Nosta sorbetti huoneenlämpöön 
vartti ennen tarjoamista. Lusikoi 
hedelmäsalaattia annoskulhoihin. 
Kaapaise lusikalla sorbettia päälle. 
Valuta pinnalle vielä vaahdotettua 
vaniljakastiketta.

pieni hiilivertailu
Hiilijalanjälki (hiilidioksidiekvivalentti/kg)

Omena 0,3
Banaani 0,9
Granaattiomena 1,8
Emmental-juusto 13
Parmesan-juusto 18,3
Naudanliha 19

Kuljetukset laivarahtina aiheuttavat vain pienen osan ruuan 
ilmastovaikutuksista. muita tammikuussa ilmastoystävällisiä 
hedelmiä ovat Suomeen laivatut greipit, banaanit, 
passionhedelmät, ananakset, appelsiinit, mangot, omenat 
ja kuivatut luumut. 

Lähde: Kausiruokaa herkuttelijoille ja ilmastonystäville, Teos

Juhlahetkien 
uudet klassikot.

Rikasarominen, ryhdikäs, 
pikantin hedelmäinen

 

Intensiivinen, voimakas,
maussa tummaa kaakaota


