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Karjalasta 
kajahtaa

Hanna Jensen on aina 
tiennyt, että jonain päivänä 

karjalanpiirakka on 
kansainvälinen trendiherkku. 
Ruoka Suvi Rüster Kuvat Sami Repo

Näen sen jo silmissäni.  On pakkas-
huuruinen kevätaamu, auringonsäteet läm-
mittävät Helsingin Aleksanterinkatua. Jono 
kiemurtelee juuri avatun Carelian Pie Facto-
ryn eli Karjalanpiirakkatehtaan pariovien 
edessä. Turistit ja paikalliset odottavat sor-
met huurussa, hyväntuulisina: nyt niitä saa! 
Paikalla leivottuja, leivinuunissa paistettuja, 
voilla nuoltuja trendiherkkuja.



w w w . o l i v i a . f i 102 j o u l u k u u  2 0 1 2 

Karjalanpiirakat
noin 20 kpl

Taikina 
2 dl tummaa lageria 
1 tl suolaa 
4 dl ruisjauhoja 
1 dl vehnäjauhoja 
Täyte 
noin 1 l riisi- tai ohrapuuroa 
Voiteluun 
1 dl vettä 
50 g voita

1. Valmista ensin mieleisesi täytepuuro. 
Anna sen jäähtyä kunnolla. 
2. Mittaa kulhoon olut, suola ja jauhot. 
Sekoita tasaiseksi. Nosta taikina kylmään 
lepäämään puoleksi tunniksi. 
3. Kaada taikina ruisjauhoilla jauhote-
tulle pöydälle, pyörittele tangoksi ja jaa 
20 palaan. Pyörittele palat palloiksi. 
4. Painele pallot litteiksi ja kauli kauli-
mella tai piirakkapulikalla mahdollisim-
man ohuiksi, soikeiksi pohjiksi. Siivoa 
ylimääräiset jauhot pohjista pullasudilla. 
5. Lusikoi pari ruokalusikallista puuroa 
pohjien keskelle ja levitä kostutetuin 
sormin tai veitsellä tasaiseksi levyksi. 

Jätä reunat täytteestä vapaaksi. 
6. Taita taikinan reunat puuron päälle. 
Rypytä etusormilla alkaen alareunasta 
ja etene keskelle. Kun olet keskellä, 
käännä piirakan rypyttämätön puoli  
itseesi  ja rypytä alareunasta keskelle. 
Nosta piirakat leivinpaperin päälle  
uunipellille. 
7. Paista piirakoita 8–10 minuuttia 
280-asteisessa uunissa. 
8. Kiehauta kattilassa vesi ja voi. 
Sivele voiseosta pullasudilla kuumien 
piirakoiden päälle. Anna piirakoiden 
pehmetä leivinpaperin ja liinan alla 
15–30 minuuttia ennen tarjoamista.  

Leipomomyymälän puolella 
sisustus on kiveä, lasia ja puuta. 
Ruudullisiin hattuihin pukeutuneet 
hyväntuuliset leipurit työntävät 

karjalanpiirakoita leivinuuneihin. Valmiit 
piirakat pakataan punavalkoruutuisiin pah-
vilaatikoihin, six-
packeihin, ja kaikki 
menee käsistä. Kaik-
ki! Vain meiltä. Vain 
Suomesta. Konsepti 
on nerokas. 

Kummaa on, ettei 
näky ole totta. Karja-
lanpiirakka on maail-
man huonoimmin 
brändätty herkku.

Ol e n  t o d i sta n u t  helsinkiläi-
sessä kahvilassa, miten pähkinöiksi 
me suomalaiset menemme, kun 
saamme uunituoreita karjalanpiira-

koita. Niitä jonotetaan, tilataan ja syödään, 
vaikka kuinka oltaisiin karppaajia.

Rouhean ruispohjan, suolaisenmakean rii-
sipuuron ja sulan voin yhdistelmässä on jotain, 
joka saa meidät menettämään järkemme. 

Karjalanpiirakat ovat lohturuokaa, muisto-
ja alakoulun ruskeisiin paperipusseihin paka-
tuista välipaloista ja lapsuuden eväsretkistä. 

Tiedän tarkasti, mistä Helsingissä saa ai-
toja karjalanpiirakoita. Aitoja siis siinä mie-
lessä, että ne on tehty käsin ja että yli puolet 
taikinasta on ruista. Ajan raitiovaunulla ha-
kemaan niitä Kauppahallista ja ostan aina, 
jos näen aitoja ohrapiirakoita. Katson, kun 

voi tunkee paperi-
pussin läpi niin kuin 
kuuluukin.

Suvussani on kar-
jalanpiirakkageeni. 
Suvun naiset ovat ai-
na tehneet karjalan-
piirakoita, mielel-
lään sata kerralla. 
Keittäjänhattu pää-
hän, klassista soi-
maan ja leipomaan.

Suvussamme täytettä laitetaan vain vä-
hän. Piirakoista tehdään ohuita ja siroja, ti-
heästi rypytettyjä.

Paitsi minä. Minä pidän siitä, että karja-
lanpiirakka on kuorta lukuun ottamatta pul-
lea, jopa paksunröyhkeä.

Vaikka ei meidän suvussa niitä karjalan-
piirakoiksi kutsuta. Ne ovat piirakoita. Ne 
ovat juhlaruokaa, jota tarjotaan jouluna ja 
juhla-aterioilla. Gurmeeta, fine diningia, 
rentoa naposteltavaa, aamupalaa ja välipa-
laa yhtä aikaa. Niihin ei koskaan kyllästy.

Puuron
toinen elämä 
Tumma olut antaa 

piirakkapohjalle maltaisen 
makeuden. Vehnäjauhot 

tuovat ruistaikinaan 
sitkoa, jolloin se on 

helppo kaulita ohuiksi 
pohjiksi. Täytteeksi 
sopivat täyteläiset 

maitoon tehdyt puurot. 
Rypyttäminen ei ole niin 

vakavaa: anna käden 
jäljen näkyä.

HaPan ja makea
ja suolainen 

Pikkupiirakat ovat hyviä 
alkuruoka- tai 

cocktailpaloja kuohuvan 
kanssa. Täytettyinä 

karjalanpiirakat nousevat 
kuninkuusluokkaan. 
Suolaisen täytteen ja 

makeahkon piirakan liitto 
huipentuu puolukoilla 
ja lorauksella hunajaa. 

Kokeile myös 
mustikkatatäytteistä
jälkiruokakarjalaista.  

Gordon ramsayn 
kaltaisten 

ronkelien takia 
piirakoista 

pitää luoda 
turistiversioita.
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Ennen kuin Carelian Pie Factorysta tulee saman-
lainen hitti kuin vaateketju Abercrombie &  
Fitchistä, meidän on selvittävä kansainvälisestä 
haasteesta.

Turistien mielestä rukiisen pohjan ja suolaisen riisin 
yhdistelmä on nimittäin vähän outo. Heidän suussaan 
löysä täyte tuntuu kummalliselta. Niin he ovat minulle 
sanoneet.

Kun MTV3:n toimittaja Sanna Kiiski taannoin syötti 
superkokki Gordon Ramsaylle karjalanpiirakkaa muna-
voilla, tämä kysyi, syötämmekö me niitä hevosille vai  
aaseille.

Hän sentään puhui Euroopan unionin aidosta, perin-
teisestä tuotteesta! Herkusta, jonka kuoria trendikkäim-
mät tekevät pastakoneella!

Mutta ei lannistuta. Länsisuomalaisetkin oppivat pii-
rakoille vasta toisen maailmansodan jälkeen. Hekin yrit-
tivät aluksi sanoa, että syövät mieluummin leivän leipä-
nä ja puuron puurona.

Gordon Ramsayn kaltaisten ronkelien takia piirakois-
ta pitää luoda turistiversioita. Sellainen voisi olla makeas-
ta riisipuurosta tehty karjalanpiirakka, jonka päällä tar-

Suolainen savukalatäyte
10 piirakalle

150 g ranskankermaa 
2 rkl hienonnettua tilliä 
2 tl limetti- tai sitruunamehua 
2 tl sinappia 
ripaus suolaa ja sokeria 
200 g lämmintä savukalaa 
Lisäksi 
½ dl puolukoita 
hunajaa

1. Sekoita ranskankermaan tilli, sitrusmehu ja sinappi. 
Mausta suolalla ja sokerilla. Perkaa savukala ruodottomiksi 
paloiksi ja sekoita täytteeseen. 
2. Nostele täytettä piirakoiden päälle. Ripottele pinnalle 
puolukoita. Valuta päälle hieman hunajaa.

Makea mustikkatäyte
10 piirakalle

200 g mascarponea tai tuorejuustoa 
3 rkl sokeria 
1 tl vaniljasokeria 
½ appelsiinin raastettu kuori 
1 dl mustikoita

1. Sekoita tuorejuusto, sokeri, vaniljasokeri ja appelsiinin 
raastettu kuori. Sekoita joukkoon mustikoita. Lusikoi riisillä 
täytettyjen karjalanpiirakoiden päälle. 

Riisipuuro

2 dl vettä 
2 dl täysjyväpuuroriisiä 
1 l täysmaitoa 
1 tl suolaa 
3 rkl voita

1. Mittaa pinnoitettuun kattilaan 
vesi ja riisi. Kiehauta ja keitä, kunnes 
vesi on imeytynyt riisin joukkoon. 
2. Lisää maito ja suola. Keitä 
hiljalleen 35–40 minuuttia. Sekoita 
välillä. 
3. Nosta kattila liedeltä, sekoita 
joukkoon voi ja anna hautua kannen 
alla vielä 10 minuuttia. Jäähdytä.

Uuniohrapuuro

2 dl rikottuja ohrasuurimoita 
1 l täysmaitoa 
1 tl suolaa 
3 rkl voita

1. Mittaa uunivuokaan ohra-
suurimot, täysmaito ja suola. 
Nostele päälle voinokareet.
2. Kypsennä 2 tuntia 175-asteisessa 
uunissa. Jäähdytä puuro.

jotaan mustikkahilloa, tai perunapiirakka, jonka sisällä 
on hirvipaistia. Ne voidaan myydä four-packeissa sinival-
koruudullisissa rasioissa.

Ja jotta Carelian Pie Factory lyö itsensä läpi, piirakat 
pitää leipoa myymälän tiloissa niin, että asiakkaat näke-
vät iloiset leipurit työssään. Taikinaa ei voi tuoda esival-
mistettuna Baltiasta. Prosessin tässä vaiheessa ei voi 
säästää. Hard core -asiakkaille on leivottava kaksi kertaa 
viikossa ohrapiirakoita, jotta myymälälle luodaan lisää 
hypetystä.

Minä aion seistä jonossa. Gordon Ramsay voi painua 
brittiläisen papumuhennuksensa ja rusinavanukkaansa 
pariin.

Nyt jään odottamaan, kuka ensimmäisenä avaa pienen 
karjalanpiirakkatehtaan. 

länsisuomalaisetkin 
oppivat piirakoille 

vasta toisen 
maailmansodan 

jälkeen.


