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Kariniemen Ysäririsotto 
 
½ pkt Kariniemen Kananpojan 
Paistisuikale hunaja 800 g 
4 dl pitkäjyväinen riisi 
1 pss herne-maissi-paprika 
1 l kanalientä 
1 tl currya 
1 pieni sipuli kuutioituna 
 
Lisäksi: 
rypsiöljyä paistamiseen 
 
Ruskista kanasuikaleet pienessä määrässä 
rypsiöljyä ja siirrä sivuun odottamaan. 
 
Kuullota riisi ja sipuli rypsiöljyssä, kunnes sipuli on pehmeää. Lisää kattilaan kanaliemi ja keitä välillä 
sekoittaen, kunnes riisi on lähes kypsää. Lisää mukaan ruskistetut kanasuikaleet ja herne-maissi-paprika. 
Hauduta sekoitellen, kunnes riisi on kypsää ja risotto sopiva rakenteeltaan.  
 
 

Kariniemen Kermainen sinihomejuusto-kanakastike  
 
1 pkt Kariniemen Kananpojan Hunaja isot 
fileesuikaleet 750 g 
4 dl kuohukermaa 
1 sipuli kuutioituna 
1 tl currya 
½ pkt sinihomejuustoa 
 
Lisäksi: 
rypsiöljyä paistamiseen 
 
Ruskista kanasuikaleet ja sipuli pienessä 
määrässä rypsiöljyä. Lisää pannulle 
kuohukerma sekä sinihomejuusto. Kiehauta ja 
anna kiehua hiljalleen, kunnes kastike on 
sopivan paksua. 
 
Tarjoa kanakastike riisin tai pastan kera. 
 
Tuunausvaihtoehtoja reseptiin: 
 
Ananaspalat 
Pakaste paprika 
Suolapähkinät 
Pakaste wok-kasvikset 
Sweet chili -kastike 
Vuohenjuusto sinihomejuuston tilalle 
Tuore herkkusieni paistettuna 
Paahdettu pekoni 
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Kariniemen Kookos-curry-kanakastike (twisti kermakanakastikkeesta) 
 
1 pkt Kariniemen Kananpojan Hunaja isot 
fileesuikaleet 750 g 
4 dl kookoskerma 
1 sipuli kuutioituna 
1 tl currya 
1 rkl gochujang-chilitahnaa 
 
Lisäksi: 
rypsiöljyä paistamiseen 
korianteria 
 
Ruskista kanasuikaleet ja sipuli pienessä 
määrässä rypsiöljyä. Lisää pannulle 
kookoskerma sekä gochujang. Kiehauta ja 
anna kiehua hiljalleen, kunnes kastike on 
sopivan paksua. Viimeistele kastike 
korianterilla. 
 
Tarjoa kanakastike riisin tai nuudeleiden kera. 
 
 

Kariniemen Kananpoika confit 
 
2 pkt Kariniemen Kananpojan Koipireisi 
maustamaton n. 1,1 kg 
1 l rypsiöljyä/ankanrasvaa 
1 ruukku timjamia 
6 valkosipulin kynttä 
2 rkl karkeaa merisuolaa 
 
Hasselbackan peruna: 
1 kg yleisperunoita kuorineen 
2 rkl korppujauhoja 
1/2 ruukku timjamia 
confitrasvaa 
suolaa 
rouhittua mustapippuria 
 
Levitä koipireidet laakeaan astiaan ja hiero 
pintaan merisuola. Peitä kelmulla ja laita 
jääkaappiin tekeytymään kuudeksi tunniksi. 
Tämän jälkeen pyyhkäise ylimääräinen suola pois koipireisien pinnalta ja laita ne kattilaan tai pataan. Lisää 
päälle öljy, ankanrasva, veitsen lappeella murskatut valkosipulit ja timjamin oksat. Hauduta 150-asteisessa 
uunissa noin 3 tuntia, kunnes koipireidet ovat erittäin mureita. Nosta koipireidet pois öljystä, valuta 
huolellisesti ja jäähdytä. 
 
Viillä perunat niin, että viilto ei mene pohjaan saakka vaan jättää perunan eräänlaiseksi haitariksi. Hyvä 
apukonsti tähän on asettaa peruna kahden puulusikan tai lastan väliin ja leikata viillot. Tällöin veitsi ei mene 
leikkuulautaan asti vaan lusikat estävät pohjaan menon. 
 
Pyörittele viilletyt perunat confitrasvassa ja mausta suolalla, silputulla timjamilla sekä rouhitulla 
mustapippurilla. Aseta perunat viillot ylöspäin uunipellille ja ripottele pinnalle vielä lopuksi korppujauhoja. 
 
Paista 180-asteisessa uunissa noin 45 minuuttia perunan koosta riippuen, kunnes ne saavat kauniin värin ja 
ovat kypsiä. Paista jäähdytetyt koipireidet voi-oliiviöljyssä kauniin kullanruskeiksi ja kuumiksi. Tarjoa 
hasselbackan perunoiden kera. 
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Kananpoika confit - lohturuokaa Ranskasta 

Paistaminen, grillaaminen ja jopa sous vide -tekniikalla kypsentäminen alkaa olemaan peruskauraa 
kotikokkaajille, mutta mitä on confit eli kavereiden kesken confaaminen? 

Suomalaisille vielä hieman tuntemattoman ranskalaisen confitin juuret ulottuvat aikaan ennen jääkaappeja, 
jolloin ruoka piti saada säilymään huoneenlämmössä. Tarkoituksena oli saada liha, yleensä ankan- tai 
hanhenkoivet säilymään pitkiä aikoja ilman harvinaisia kylmäsäilytystiloja. Kehitettiin tekniikka, jossa 
esimerkiksi ankankoivet ensin suolattiin noin vuorokauden ajan, jonka jälkeen ne kypsennettiin noin 90-
asteisessa ankan- tai hanhenrasvassa useita tunteja. Tämän jälkeen koivet purkitettiin, ja jäähdytettiin 
poistamatta niitä rasvasta. Valmis confit säilyi näin jopa kuukausia huoneenlämmössä. Klassisia esimerkkejä 
confitin käytöstä on esimerkiksi cassoulet-papumuhennos, jota valmistettiin erityisesti Tolousen suunnalla, 
sekä rillette eli eräänlainen karkeahkona levitteenä toimiva tahna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka confitia ei tänä päivänä valmistetakaan sen säilyvyyden vuoksi, on se edelleen suosittu 
kypsennysmenetelmä ravintoloissa. Confaamalla valmistetaan lähestulkoon kaikkea, mitä kuvitella saattaa 
broilerin sydämistä kivipiiroihin ja baby mustekaloihin. 

Miksi sitten nähdä vaivaa confata kananpojan koipireisiä (ransk. poulet en confit)? Ainutlaatuinen maku ja 
lihan pehmeys ovat asioita, jotka vain confaamalla saavutetaan. Arkisena pidetty kananpojan koipireisi saa 
juhlavan muodon sekä mainion tarinan illallispöytäseurueelle kerrottavaksi. Rasvan ei tarvitse olla 
pelkästään ankanrasvaa, vaan seassa voi hyvin käyttää myös rypsiöljyä suhteella 50/50, jolloin confitin maku 
myös hieman mietonee. 

Confitia kannattaa valmistaa kerralla suurempi määrä sillä siitä valmistuu monenlaisia herkkuja. Voit 
esimerkiksi paistaa kokonaisiin confattuihin koipireisiin rapean pinnan ja tarjota ne täyttävän maalaissalaatin 
ja tryffelimajoneesin kera. Vaihtoehtoisesti voit repiä lihan luista ja valmistaa supermaukasta bucatini-
pastaa. Confitin rasvasta saa myös mahtavasti makua esimerkiksi paistettuihin perunoihin, joten se 
kannattaa säästää myöhempää käyttöä varten. 
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Kariniemen Galinhada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 pkt Kariniemen Kananpojan Pannuvalmiit suikaleet fileestä, Spicy Brazil 400 g 
1 pkt Kariniemen Kananpojan Kanapekoni grillimakkara 260 g 
1 sipuli 
3 valkosipulin kynttä 
1 tl kurkumaa 
8 dl kanalientä 
2 laakerinlehteä 
3 dl pitkäjyväistä riisiä (huuhdeltuna) 
2 tomaattia kuutioituna  
suolaa rouhittua mustapippuria 
½ ruukkua korianteria 
½ ruukkua lehtipersiljaa 
1/3 tl rouhittua mustapippuria 
suolaa maun mukaan 
3 rkl rypsiöljyä 
 
Viipaloi makkarat ja paista ne kauniin värisiksi paistinpannulla pienessä määrässä rypsiöljyä. Siirrä makkarat 
sivuun ja lisää pannulle kanasuikaleet. Paista kauniin värisiksi ja siirrä sivuun. Lisää pannulle hienonnettu 
sipuli, valkosipuli ja kurkuma. Kuullota. Lisää sipulin joukkoon paistetut kanat, makkarat, tomaatti ja 
laakerinlehdet. Lisää joukkoon kanaliemi ja kiehauta. Lisää huuhdeltu riisi kiehuvaan liemeen ja anna kypsyä 
hiljalleen kiehuen ja välillä sekoittaen, kunnes riisi on kypsää ja galinhada on paellamainen rakenteeltaan. 
Lisää tarvittaessa välillä kanalientä, mikäli koostumuksesta uhkaa tulla liian tiukka. Viimeistele valmis 
galinhada tuoreilla yrteillä. 
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