
w w w . o l i v i a . f i 119 l o k a k u u  2 0 1 2 

Helsinkiläisessä kahvilassa on jo
no. Kello on puoli yhdeksän aamulla, ja töi
hin menijät kipaisevat ostamaan kahvinsa 
mukaan. Vain harva pyytää tavallista kahvia. 
Eikä sitä tässä kahvilassa olekaan, se on 
americanoa eli espressopohjaista kahvia, jo
hon lasketaan kuumaa vettä päälle.

Kodikkaassa kahvilassa myydään bio
dynaamisia herkkuja ja luomutuotteita, itse 
leivottuja sämpylöitä ja korvapuusteja – ja 
rakennetaan kahvijuomia aamusta iltaan. 
Kahvilasta on tullut kaupunginosansa olo
huone.

Kahvin  
aika

Hanna Jensen vietti päivän  
kahvilassa ja tajusi, että 

kahvista on tullut herkkua.  
Ruoka Suvi Rüster Kuvat Sami Repo

→
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Minä tiskaan kahvilan takaosassa, sillä 
olen tullut auttamaan kahvilan omistajaa. 
Hän seisoo kahvikoneen ääressä ja seuraa, 
miten suuttimista valuu ohuena, lämpi
män hunajaisena nauhana täydellistä, sa
mettista espressoa juuri oikealla yhdeksän 
barin paineella. 
Uutosajan pitää 
olla täydellinen, 
25–35 sekuntia.

Se tuoksu!
Maidon kah

vilanpitäjä vaah
dottaa kirurgin 
tarkkuudella. Sen 
pitää olla 65asteista, samettista ja lopuk
si kiiltävää. Hän mittaa maidon lämpötilan 
jokaisen höyrytyksen jälkeen, vaikka kah
vila on ollut auki puoli vuotta ja harjoitus
ta kertynyt.

Americano. Macchiato. Café latte. Cap
puccino.

Pyyhin laseja astiapyyhkeeseen, kuun
telen kahvitietoisten asiakkaiden kerto
muksia ihanista kahvikokemuksista Itali
assa ja vajoan ajatuksiini.

En s i m m ä i n e n  muistikuvani 
kahvista on 1970luvulta mum
molasta Kesälahdelta, isosta maa
laistalon tuvasta. Mummi nuok

kui iltayhdeksältä hellan ääressä tuolilla ja 
kysyi tasaisin väliajoin seurueelta:

”Joko juodaan iltakahvit?”
Ennen iltakahvia mummi ei päässyt 

nukkumaan. Kun joku vihdoin huikkasi, 
että kahvi kyllä maistuisi, mummi pomp

pasi ylös, pani 
kuparisen pan
nun tulelle ja al
koi valmistaa 
pannukahvia 
vaaleapaahtoi
sesta, karkeasta 
kahvijauheesta.

Se tuoksu.
Omassa perheessäni juotiin 1930luvul

la kehitettyä pikakahvia eli kahvia, joka jau
hamisen jälkeen valmistetaan uutteeksi ja 
kuivataan pakastamalla. Suodatinkahvi oli 
vieraita varten. Silloin ei vielä ollut luksus
pikakahveja, kuten luomupikakahvia, pit
kään paahdettua pikakahvia tai reilua pika
kahvia.

Havahdun siihen, että kahvi
lan aamuspurtti on ohi. Yhden
toista aikaan paikalle alkavat va
lua viipyilijät eli ne, jotka istu

vat kahvinsa kanssa pöytään ja syövät 
myöhäisen aamiaisen. Isoja kahveja, pitkiä 
kahveja, latteja.                                  →

Maidon valinnasta  
on tullut 

olennainen osa 
kahvin tilaaMista.

Nostalgiset 
kakkukahvit

Annosvuokiin leivotut 
mummojen kahvikakut 

ovat uusin leivontatrendi. 
Kahvikakkujen ihanuus 
piilee tekeytymisessä: 
mitä kauemmin kakut 

saavat maustua 
paistamisen jälkeen, sitä 
muhevampia niistä tulee. 

PähkiNäiNeN  
sydäN

Pähkinämaitojen aromi 
istuu hyvin tummaan 

espressoon. Mausta juoma 
appelsiininkuoriraasteella, 

kanelilla, kaakaolla tai 
kardemummalla. 

vinkki
Valmiiksi jauhetut kahvit säilyvät 
parhaiten omassa paketissaan 
ilmatiiviissä purkissa huoneen
lämmössä. Jääkaapissa kahvin 
rasvat ja aromaattiset öljyt jäh
mettyvät, eikä kylmistä kahvin
poroista keitetyn juoman aromi 
ole paras mahdollinen.

ruokatrendit
2012

 sarjassa 
 seuraavaksi:
coolit pitsat

Mokkakinuskilla  
kuorrutetut  
mantelikahvikakkuset
6 pientä annoskakkua  
tai  1  iso kahvikakku

200 g voita 
2 dl fariinisokeria 
3 kananmunaa 
1 rkl amarettolikööriä tai  
muuta karvasmantelilikööriä 
3 dl vehnäjauhoja 
1 dl mantelijauhetta 
1 tl leivinjauhetta 
1 rkl rouhittuja espressopapuja 
Mokkakinuskikuorrutus 
1 dl kuohukermaa 
1 dl fariinisokeria 
1 tl espressojauhetta 
1 tl voita 
ripaus sormisuolaa

1. Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja 
fariinisokeri kulhossa kevyeksi vaah
doksi. Lisää kananmunat yksitellen 
ja vatkaa ne hyvin joukkoon. Lisää 
amarettolikööri. 
2. Sekoita vehnäjauhot, mantelijau
he, leivinjauhe ja rouhitut espresso
pavut. Lisää seos voivaahtoon. Sekoi
ta tasaiseksi.
3. Kaada taikina silikonisiin annos
kahvikakkuvuokiin. Tasoita pinta. 
Jos kypsennät kakun isossa pinnoite
tussa tai alumiinisessa kakkuvuoassa, 
voitele vuoka ensin voilla ja jauhota 
pinta vehnä tai korppujauhoilla. 
4. Kypsennä pikkukakkusia noin  
35 minuuttia ja isoa kahvikakkua  
60 minuuttia 175asteisessa uunissa. 
Varmista kypsyys pistämällä  
cocktailtikulla kakun keskelle: jos 
tikkuun jää taikinaa, jatka paistamis
ta viisi minuuttia kerrallaan ja testaa 
uudelleen. 
5. Anna kakkujen jäähtyä vuoissaan 
niin kauan, että pystyt helposti ku
moamaan ne sormiasi polttamatta. 
Anna jäähtyä ja tekeytyä mieluiten 
pari tuntia tai seuraavaan päivään.
6. Mittaa kattilaan kerma, fariini 
sokeri ja espressojauhe. Kuumenna 
ja keitä hiljalleen 5–8 minuuttia eli 
kunnes seos on paksuuntunut kinus
kimaiseksi.
7. Nosta kattila liedeltä ja sekoita 
joukkoon voinokare. Anna jäähtyä 
kädenlämpöiseksi.
8. Valuta kakkusten päälle kinuskia 
ja ripottele pinnalle sormisuolaa.
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Mokkapulla
noin 15  kpl 

2 ½ dl maitoa 
25 g hiivaa 
1 dl sokeria 
1 kananmunan valkuainen 
1 rkl kardemummaa 
¾ tl suolaa 
noin 6 dl puolikarkeita vehnäjauhoja 
75 g pehmeää voita 
Täyte 
100 g pehmeää voita 
1 dl sokeria 
2 tl murukahvia 
1 tl vaniljasokeria 
Voiteluun 
kananmunan keltuainen 
Pinnalle 
raesokeria 

1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi. Liota siihen hiiva. 
Sekoita joukkoon sokeri, munanvalkuainen, kardemum
ma ja suola. Vaivaa taikinan joukkoon vähitellen vehnä
jauhoja. Lisää pehmeä rasva taikinaan alustamisen loppu
vaiheessa. Vaivaa taikinaa. Käytä vaivaukseen yhteensä 
käsin noin 10 minuuttia tai koneella 6–8 minuuttia. 
2. Peitä kulho leivinliinalla ja anna kohota lämpimässä 
noin 30 minuuttia eli kunnes taikina on tuplaantunut. 
3. Kaada taikina kevyesti jauhotetulle pöydälle. Kaulitse 
taikina noin 1,5 sentin paksuiseksi 30 x 40 sentin suora
kaiteeksi. 
4. Vatkaa pehmeä voi ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. 
Mausta murukahvilla ja vaniljasokerilla. 
5. Levitä täytettä pullataikinan päälle. Kääräise rullalle 
kääretortun tapaan. Leikkaa rulla noin 15 palaan. 
6. Aseta uunipellille isoja paperisia muffinivuokia. Nosta 
taikinarullat vuokiin, peitä ne leivinliinalla ja anna  
kohota lämpimässä noin 40 minuuttia. 
7. Voitele pullat keltuaisella. Ripottele päälle raesokeria. 
Kypsennä 200asteisessa uunissa noin 15 minuuttia. 
Tarjoa lämpiminä.

Cafe manteli
1  annos

1/3 dl espressoa
2 dl mantelimaitoa 

1. Annostele espressojauhe suodatinpesään ja painele 
kevyesti tiiviiksi. Kopauttele suodatinpesää pari kertaa, 
jotta kahvijauhe siirtyy reunoilta takaisin suodatinpe
sään. Silota pinta painamalla kahvijauhe tasaiseksi ka
kuksi. Pyyhkäise reunat puhtaaksi ja aseta joko espres
sokeittimeen tai mutteripannuun. Valmista kahvi. 
2. Mittaa maito kannuun ja kuumenna joko espressoko
neen höyrytysputkella, liedellä tai mikrossa kuumaksi. 
Kaada isoon kahvimukiin tai korkeaan lasiin ja kaada 
joukkoon espresso.

Miksi kahvien nimet ovat useimmiten italiaksi? Mihin ovat 
kadonneet café crème tai café au lait, maitokahveja molem
mat?

Asiakas Punavuoresta tilaa caffè latten. Hän on kauhistu
nut, koska Italiassa oli siirrytty automaattikahviin. Nyt hän yl
lättyy, koska omistaja ei kysy mitään maidosta. Asiakas kertoo, 
että trendikahviloissa maidon valinnasta on tullut olennainen 
osa kahvin tilaamista vähän samalla tavalla kuin joissakin kah
viloissa kysytään, haluaako ostaja tummaa vai vaaleaa paah
toa.

Rasvatonta maitoa haluavat kaikki ne, jotka ovat huolissaan 
painostaan tai kolesterolistaan.

Melkein viittaan takahuoneesta. Asiakas! Jos LDLkoles
teroli on korkealla, kannattaa siirtyä suodatin tai pikakahviin. 
Kahvin sisältämä kafestoli nostaa LDLkolesterolia, mutta 
suodatinkahvissa se jää paperisuodattimeen. Pikakahvi ei si
sällä kafestolia ollenkaan, kun taas mummini pannukahvissa 
sitä oli paljon, vielä enemmän kuin espressossa.

Jatkan tiskaamista. Ehkä kuppi espressopohjaista kahvia 
päivässä ei haittaa.

Kahvilan omistaja kertoo asiakkaalle, että kahvin maku 
pääsee oikeuksiinsa vasta kun maidossa on kolmisen prosent
tia rasvaa.

Pyyhin tiskipöytää ja mietin, että kun aloin juoda kahvia 
opiskeluaikoina, kukaan ei puhunut maidon rasvapitoisuudes
ta. Litkimme suodatinkahvia. Edelläkävijöillä oli ensin Mocca
master, sitten mokka eli mutteripannu.

Ihan kuin Italiassa.
Se tuoksu!

Iltapäivällä kahvilassa on rauhallisempaa. Satun
nainen asiakas astelee sisään eikä voi lähteä tilaamatta 
kahvia. 

Se tuoksu.
Pakkohan sitä on saada.
Nyt kahvilan omistaja pyöräyttelee espressoja tai vesittää 

niistä americanoja, italialaisten ratkaisua meidän tavalliseen 
kahviimme. Suomessakin on jo sisäistetty italialaisten ajatus 
siitä, ettei maitokahveja juoda puolenpäivän jälkeen.

Minä en italialaisten kahvisäännöistä piittaa. Kahvilapäi
väni on ohi ja kävelen kahvikoneen ääreen. Rakennan itselle
ni punaisesta maidosta espressopohjaisen 50–50maitokah
vin, johon lisään vähän kanelia, ripauksen vaniljatomua, kar
demummaa ja limenlohkon.

Se tuoksu!
Skoolaan italialaisille ja maistan samettista juomaani.
Se on minun hemmotteluni ja herkkuni. Enää muutama 

viikko halloweeniin. Silloin juon maitokahvia, jonka terästän 
kurpitsapiirakkamausteella.

Se tuoksu. 

aMericano on 
italialaisten ratkaisu 

Meidän tavalliseen 
kahviiMMe.

112x297_final_conv.indd   1 3/13/12   10:04 AM

 Laktoositon
 Ilman väriaineita
 Ilman lisättyjä arominvahventeita
 Ilman kovetettua rasvaa

      PUHTAASTI 
 parempi liemi

Uusista Touch of Taste 
liemikuutioista valmistat 
helposti herkullisen liemen. 
Täyteläinen maku syntyy 
yksinomaan parhaista raaka-
aineista – Touch of Taste 
kanaliemi maistuu selkeästi 
kanalta. Kokeile itse, 
huomaat eron!

Tutustu uuteen Cooking Studioon 
osoitteessa www.toucho� aste.fi 


