
K
aikki on valmista. Olen kerännyt keittiötasol-
le reseptin ohjeiden mukaan chilit, Meksikosta
kantamani suklaakiekot, mantelit, kanelin ja lo-
put 23 ainesosaa. Olen löytänyt kuivattuja chi-

lejä tukusta.
Nytkö pitäisi laittaa "hihat heilumaan"?
Otsaa kiristää. Ei puhettakaan iloisesta ruuanlaitos-

ta sunnuntaina. Nyt ollaan vieraalla pelikentällä. Kaik-
ki tuntuu oudolta: ainekset, jotka kohta pitäisi yhdistel-
lä keskenään, chilit, joiden eroja ei oikein ymmärrä – ja
joita ei helposti löydy suomalaisista kaupoista. Keittiös-
sämme on kireähkö tunnelma.

Mole poblano on meksikolainen perinneruoka, pata-
herkku, johon sulatetaan tummaa suklaata ja jauhetaan
paahdettuja chilejä. Paikalliset eivät syö sitä niinkään
ravintoloissa vaan häissä ja sukujuhlissa, ja mole pob-
lano on niin kaukana karjalanpaistista kuin ruoka vain
voi olla.

Olen syönyt mole poblanoa lukuisia kertoja, mutta KU
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Hanna Jensen matkusti Meksikoon Holboxin saarelle,
söi ravintola Rosa Mexicanossa herkullista molea ja pyysi

keittiömestareilta reseptin, jotta voisi kokata aitoa molea Suomessa.
Tähän asti kaikki meni vielä suunnitelmien mukaan.

HANNA JENSEN

jotta saattaisin valmistaa mahdollisimman aitoa molea
omassa keittiössäni Helsingissä, on täytynyt käydä Mek-
sikossa opissa. On pitänyt matkustaa Holboxin saarelle
asti kuulemaan, että molen valmistamiseen ei tarvitse
käyttää päiviä, vaan tunnit riittävät.

Valitsin opettajikseni kaksi alle kolmekymppistä keit-
tiömestaria,GerardoRodrigoHernandezGalvezin ja
Ricardo Montero Najeran, joiden omistamassa Rosa
Mexicano –ravintolassa tilasin molea kanan, keittoba-
naanin ja riisin kera. Nämä keittiömestarit eivät edes lä-
hes tienneet, mitä texmex-ruoka on. Ricardo kertoi syö-
neensä kerran chili con carnea Yhdysvalloissa, ja tämä
tieto vahvisti minulle keittiömestarien meksikolaisen
autenttisuuden.

Rosa Mexicanon mole oli mukaelma Ricardon isoäi-
din Maria Augenian reseptistä. Siihen oli ravintolassa
lisätty vain saksanpähkinöitä ja kaakaota.

"Mutta isoäidin tekemä mole on parempaa kuin mei-
dän", Gerardo sanoi.
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Minut istutettiin pöydän ääreen pikakurssil-
le. Kerrottiin, että ensin valmistetaan moletah-
na ja sitten annetaan sen vetäytyä kahdeksasta
kymmeneen tuntia. Sen jälkeen vasta lisättäi-
siin kanaliemi. Tahnaa voisi säilyttää jääkaapis-
sa ja ottaa sieltä tarpeen mukaan sopivan mää-
rän pataan viikon aikana.

Keittiömestareilla ei ollut aavistustakaan,
millaisissa olosuhteissa molea tultaisiin Suo-
messa valmistamaan. He eivät tienneet, että
suomalainen suklaa maistuu aivan erilaiselta
tai että kanelikin on täällä vahvempaa. He var-
maankin olisivat huudahtaneet, että molea ei
voi tehdä, jos hyllystä ei löydy pasilla-, ancho-
ja mulata-chiliä.

Mutta takaisin keittiöön.
Kun tutustun kotona kokkien antamaan oh-

jeeseen, tajuan, että heidän reseptinsä mukaan
pataan pitäisi lisätä kaksi kiloa chilejä.

Kaksi kiloa?
Etsiskelen tuntikausia netistä toista sa-

manlaista, mutta paremmin kotikeittiöön so-
pivaa reseptiä, ja lopulta hyväksyn Mexico
in My Kitchen -blogin reseptin, jonka laati-
ja on tehnyt molea 25 vuotta kotikeittiössään
Yhdysvalloissa.

Alan töihin. En ole aikaisemmin paahtanut ja
paistanut chilejä pannussa. Se kannattaa, sillä
maku irtoaa niistä öljyyn loistavasti, ja öljy on
lopussa ihanasti seoksen pinnalla "vähän kuin
ulkomailla". Survon manteleita ja paahdan sie-
meniä. En ole arvannut, että molessa olisi ko-
rianterin siemeniä, rusinoita ja leipää. Lopulta
surautan massan tehosekottimessa ja työnnän
nenäni kannuun. Se haisee tuhkakupilta. Olen
vihainen reseptille.

En voi vastata, kun minulle puhutaan keitti-
össä. Katseeni on jähmettynyt.

Mutta väri on ainakin oikea. Rosa Mexicanos-
sa mole oli lähes mustanruskeaa. Siellä mole oli
lautasella myös melkein juoksevaa, vaikka itse
kuvittelin sen olevan paksua, pataruokamais-
ta seosta. Alkuvalmisteluista on kulunut 45 mi-
nuuttia. Lisään seoksen isoon pataan ja kaadan
kasvislientä päälle.

Tunnen hetken helpotusta ja ripauksen toi-
veikkuutta: voisiko tästä tulla sunnuntairuoka?

Pyydän ensimmäisen kerran perhettä mais-
tamaan. Tässä lusikka, huomaatteko, tämä on
myös yllättävästi hiukan hapokasta?

Molen kokkaaminen on kuin valmistaisi thai-
maalaista ruokaa ensimmäistä kertaa, kaikki
tuntuu vieraalta. Mutta nyt padassa on suklai-
nen ja chilinen herkku.

Jos vielä paistaisin keittobanaaneja pannul-
la ja keittäisin riisit, voisin alkaa ehkä jopa taas
hengittää. n

Mistä löytäisin kaksi
kiloa kuivattua

anchoa, mulatoaja pasillaa?

Rosa Mexicano
ei koreile sisus-
tuksella, mutta
mole on siellä
täydellistä.

Molen vär
i saa

olla lähes
mustan-

ruskea.

Gerardo ja Ricardo
tekevät molea Ricar-
don isoäidin Maria
Augenian ohjeella.

TÄLLÄRESEPTILLÄTEINMOLEN
http://www.mexicoinmykitchen.com/2009/02/
how-to-make-mole-poblanocomo-hacer-mole.html
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