Villit palat
Hanna Jensen ei ollut moksiskaan, kun pitsaan
ilmestyi savumuikkuja ja fenkolia. Sitten hän
näki pitsan, johon kuului suklaata.
Ruoka Suvi Rüster Kuvat Sami Repo

E nsimmäine n pa l a on vaikein. Otanko
haarukkaani kylmäsavulohta, mätiä ja savumuikkua vai annanko uppomunan ensin hajota ja valua sekaan?
Olen pitsalla. Istun Helsingin edustalla
Liuskaluodolla ja edessäni on pitsa, jollaisia
ei vielä ajella koteihin pitsatakseilla.
Pitsani on ovaalin muotoinen, ja se on
höystetty raa’alla fenkolilla. Naapuripöytiin
kannetaan pitsoja, joissa on nachoja, mansikoita, Tapolan mustaamakkaraa, omenaa,
neulamuikkuja ja chorizoa.
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Mehukkuuden
salat

Keitä tomaattikastike
laadukkaasta tomaattimurskasta ja mausteista.
Ripottele juustoraaste
tomaattikastikkeen päälle
ennen täytteitä, jotta sen
rasva mehevöittää sekä
pohjan että täytteen.
Sivele valmiin lammaspitsan pinnalle paholaisen
hilloa, jota voi ostaa
isommista marketeista.

Olen innoissani. Olenhan pitsahullu, joka syö pitsaa aamupalaksi, jonottaa pitsaa
New Yorkissa ja uskoo, että pitsa on fine
diningin korkein muoto.

C

o o l i t, v i i l e ät p i t s at ovat
uusi ilmiö katukuvassa, vaikka Suomessa ei tehdä vielä kunnolla edes
tavallista pitsaa. Ravintolapitsojen
tomaattikastikkeet ovat usein vetisiä, ja
liian usein raaka-aineina käytetään niin sanottuja herkkuja
suoraan tölkistä.
Ehkä tähän on
tulossa muutos.
Riemastuin,
kun ajelin rullaportaita turkulaisen kauppakeskuksen ylimpään
kerrokseen ja löysin pikaruokapaikkojen välistä italialaisen
herran, joka rakensi omin käsin artisaanipitsoja tuoreista raaka-aineista.
Pizza al taglio, roomalaista peltipitsaa
paloiksi leikattuna, Suomessa!
Pitsakulttuurimme oli totisesti alkanut

muuttua. Pizza al taglio on Italiassakin vain
suurten kaupunkien ilmiö, sillä kiireiset
kaupunkilaiset haluavat napata pitsansa
lennosta.
Tuijotin Pizzariumin tiskiä. Kokki Luca
Platania asetteli tiskiin toinen toistaan erikoisempia pitsoja, jotka hän oli rakentanut
kaksi päivää nousseesta hapantaikinajuuresta, lievito madresta. Pitsataikinan tekeminen juuritaikinasta ei ole yleistä edes Italiassa.
Ja ne täytteet:
kurpitsaa ja vuohenjuustoa, sardellifileitä, kukkakaalia, calabrialaista tulista salamia, mortadellamakkaraa, parsaa
ja sieniä, kauden
mukaan.
Ei mitään peruspitsaa! Ananastakaan ei
näkynyt missään.
Kokki näki ilmeeni. Hän kertoi, että uunista oli tulossa vielä jälkiruuaksi suklaalla
täytettyä pitsaa, joka saisi ylleen tomusokerihunnun.
→

coolit pitsat ovat
uusi ilmiö, vaikka
suomessa ei tehdä
tavallistakaan
pitsaa kunnolla.

w w w. o l i v i a . f i

120

marraskuu 2012

Lammaspitsa
Pitsataikina
1 ½ dl vettä
½ tl suolaa
1 tl hunajaa
15 g tuorehiivaa
noin 3,5 dl durumvehnäjauhoja
2–3 rkl oliiviöljyä
Tomaattikastike
500 g tomaattimurskaa
2 valkosipulinkynttä
2 rkl öljyä
1 tl suolaa, 2 tl sokeria
2 tl punaviinietikkaa
1 tl kuivattua oreganoa
Täyte
2 (à 150 g) lampaan ulkofileetä
2 rkl voita
¾ tl suolaa, ripaus mustapippuria
3 dl mozzarellajuustoraastetta
125 g buffalomozzarellaa
4 rkl paholaisen chilihilloa
muutama lehti tuoretta basilikaa

1. Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi.
Lisää suola ja hunaja. Liota joukkoon
tuorehiiva. Lisää nesteen joukkoon
durumvehnäjauhoja koko ajan vaivaten. Vaivaa taikinaa 10 minuuttia.
Lisää loppuvaiheessa öljy.
2. Kohota taikinaa 45 minuuttia.
3. Ota ulkofileet huoneenlämpöön
puolta tuntia ennen paistamista.
4. Mittaa kattilaan tomaattimurska,
kuoritut ja viipaloidut valkosipulinkynnet, öljy, suola, sokeri, punaviinietikka ja oregano. Keitä 10 minuuttia.
Jäähdytä huoneenlämpöiseksi.
5. Kuumenna voi ja nosta pannulle
lampaan ulkofileet ja paista molemmin puolin 1,5 minuuttia. Ripottele
fileille suolaa ja mustapippuria.
Kääräise folioon 10 minuutiksi.
6. Ripottele pöydälle durumvehnäjauhoja. Kauli pohjataikina ohueksi
pyöreäksi levyksi. Nosta leivinpaperille uunipellille kaulimen avulla.
7. Levitä pohjan päälle tomaattikastiketta, mozzarellajuustoraaste ja puolen sentin paksuiset lammasviipaleet. Revi päälle buffalomozzarellaa.
8. Kypsennä 250-asteisessa uunissa
10–12-minuuttia.
9. Lusikoi pitsalle paholaisen hilloa.
Laita pinnalle basilikan lehtiä.

Muikkupitsa
Pohja
3 dl ruisjauhoja
1 tl suolaa
1 dl kylmää vettä
3 rkl öljyä
Tai
250 g valmista ruistaikinaa
(pakaste)
Täyte
300 g perattuja muikkuja
½ tl hienoa merisuolaa
1 pieni punasipuli
4 rkl sitruunapestoa
3 dl emmentaljuustoraastetta
3 rkl kapriksia

1. Ota ruistaikina pakkauksestaan ja
anna sen sulaa huoneenlämmössä
pari tuntia ennen leivontaa. Voit
myös valmistaa taikinan itse: Sekoita
ruisjauhot, suola ja kylmä vesi
nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Lisää
öljy ja vaivaa taikinaa sen verran, että öljy sekoittuu siihen. Kääräise taikina kelmuun ja nosta jääkaappiin
vähintään puoleksi tunniksi lepäämään ennen leivontaa.
2. Työnnä peukalot perattujen muikkujen vatsaan ja vedä ne selkäruotoa
pitkin auki fileiksi. Vetäise selkäruoto pois ja leikkaa selkäevät pois.
Huuhtaise muikut ja taputtele kuiviksi. Ripottele muikkujen lihapuolelle suolaa.
3. Kuori ja viipaloi punasipuli.
4. Ripottele pöydälle hieman ruisjauhoja. Painele ruistaikina litteäksi palloksi ja kaaviloi mahdollisimman
ohueksi pyöreäksi pitsapohjaksi.
Nosta kaulimen avulla leivinpaperin
päälle uunipellille. Jos taikina repeilee, nipistele se kiinni.
5. Levitä ruistaikinapohjalle sitruunapestoa. Ripottele päälle juustoraastetta. Levitä muikkufileet pohjan
päälle. Nosta päälle punasipulirenkaat ja kaprikset.
6. Kypsennä 250-asteisessa uunissa
keskitasolla 10 minuuttia eli kunnes
pohja on rapea.

Pitsalähettiä
nopeampi

Karjalanpiirakoista tuttu
ruistaikinakuori sopii
myös pitsapohjaksi. Kun
maltat kaulita taikinan
ohueksi, sen pohja
paistuu rapeaksi.

ru o kat re ndit
2012
seu r a ava ksi sa r ja n
vi i m ei nen osa :
k a rja la npi i ra k at
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P

i z z a b i a nc a , pizza rossa, pizza
con le patate.
Italiassa ei ole yhtä oikeaa pitsaa. Jokaisella maakunnalla on
omansa. Pizza biancassa pitsapohja on
höystetty oliiviöljyllä ja sormisuolalla, siis
ilman tomaattikastiketta. Sitä ei kuitenkaan
juuri saa Pohjois-Italiasta, missä syödään
foccacciaa. Pizza rossaan taas ei tule juustoa ollenkaan. Roomalaisten lasten suosimassa pizza con le patatessa täyte rakennetaan perunasta.
Italian Riccionessa huomasin, että ruokalistoissa oli omat sarakkeensa viileille ja
cooleille pitsoille, pizze speciali. Ilahduin,
kun näin pecorinojuustoa ja rukolaa ja
nyökkäilin hyväksyvästi, kun pitsasta löytyi
myös munakoisoa.
Pitsa-anarkiaa!

nyökkäilin
hyväksyvästi,
kun pitsasta
löytyi myös
munakoisoa.
pitsa-anarkiaa!

E

n käy tässä väittämään, millainen oikeanlaisen pitsapohjan kuuluu olla. Mutta kyllähän sen kuuluu
olla pannupohjamainen: täyteläinen mutta kevyt, rapea mutta pehmeä.
Italialainen, ohut ja pyöreä pitsapohja on
aivan eri juttu. Eri pitsa, nopeasti kuumassa kypsennetty.

Omasta pitsapohjastani teen paksun.
Vaikka pitsani on muuten mielestäni tavallinen, oikeasti se ei ole. Täyte rakentuu kalkkunan jauhetusta lihasta, johon lisään paistinpannulla punaviiniä, murskattua anista,
pippuria ja suolaa. Pitsan päälle laitan vain
hienoisesti mozzarellaa, suolaa ja vastarouhittua pippuria.
Tomaattikastikkeessani on aina mausteiden lisäksi ripaus ruskeaa sokeria, oreganoa
ja basilikaa. Pidän siitä, että tomaattikastikkeessa on vähän makeutta.

Suppilovahveropitsa
Gluteeniton pitsapohja
3 dl gluteenitonta tummaa 		
jauhoseosta
1 dl maissijauhoja
2 tl kuivahiivaa
2 tl sokeria
¾ tl suolaa
1 ½ dl lämmintä vettä
2 rkl öljyä
Täyte
noin 6 dl suppilovahveroita
1 pieni keltasipuli
2 rkl öljyä
3 oksaa timjamia
3–4 dl juustoraastetta
3–4 dl tuoreita babypinaatin lehtiä
100 g gorgonzolaa
Tomaattikastike
kuten lammaspitsassa
Valkosipuliöljy
3 rkl oliiviöljyä
2–3 valkosipulinkynttä

Y

h dys va l l o i s s a p i t s a a rakastetaan. New Yorkissa parhaita
pitsoja jonotetaan. Pitsaa arvostetaan niin kuin sitä kuuluu arvostaa. Siellä tiedetään, että herkullinen pitsa
voi näyttää jopa rumalta.
Mutta olen minä New Yorkissa yllättynytkin.
Pikku-Italiassa Manhattanilla rukolapitsa osoittautui pitsapohjaksi, jonka lisukkeena oli pelkkää tuoretta rukolaa.
Niin cooliksi pitsan ei sovi ryhtyä.

www.edblad.com

Stainless steel jewelry. Design Cathrine & Hans Edblad.
Vega earrings red gold, recommended price SEK 299:info@edblad.com. Phone: +46 (0)175 30 000.

T i e d u st e l u t s i v u l l a 1 6 5 .

Tilasin kurpitsa-vuohenjuustopitsan,
jonka sain puisella tarjottimella voipaperin
päällä.
”Syö sormin”, muistutti kokki ja hymyili
leveästi.

1. Sekoita gluteenittomat jauhot, maissijauhot, kuivahiiva, sokeri ja suola kulhossa. Lämmitä vesi noin 42-asteiseksi
ja sekoita vesi jauhoseoksen joukkoon.
Vaivaa tasaiseksi taikinaksi. Peitä kulho
liinalla ja anna kohota lämpimässä
30–40 minuuttia.
2. Valmista tomaattikastike. Katso ohje
lammaspitsan reseptistä.
3. Puhdista suppilovahverot. Kuori ja
hienonna keltasipuli.
4. Kaada sienet paistinpannulle ja
kuumenna. Kiehauta sienistä irtoava
neste pannulta. Lisää öljy, sipulikuutiot
ja timjamin oksat. Paista viitisen minuuttia.
5. Kaada taikina leivinpaperin päälle.
Taputtele taikina uunipellin kokoiseksi
levyksi jauhotetuin sormin. Voit tehdä
taikinasta myös pieniä pitsoja. Levitä
pohjan päälle tomaattikastiketta. Ripottele kastikkeen päälle juustoraaste, sienitäyte, huuhdotut pinaatinlehdet ja
murusteltu gorgonzola.
6. Paista 250-asteisessa uunissa
12–15 minuuttia, kunnes pohja tuntuu
kypsältä.
7. Kuori valkosipulinkynnet ja purista
oliiviöljyn joukkoon. Valuta öljyä pitsan
reunoille.
Viestin hinta 1 €. Palvelu toimii
Elisan, Soneran, DNA:n ja Saunalahden
liittymillä. Yhteystietoja voidaan
käyttää markkinointitarkoituksiin
henkilötietolain mukaisesti.

