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Possun joulufilee airfryerissa 
 
1 kpl HK Viljaporsaan Ulkofilee suolattu n. 1 kg 
1 rkl sinappia 
1 dl korppujauhoa 
 
Sivele fileen pinta sinapilla. Korppujauhota filee 
tasaisesti kauttaaltaan. Aseta filee airfryerin 
paistopesään ja kypsennä 130-asteessa noin 
tunnin ajan, kunnes fileen sisälämpö on 72-astetta. 
Nosta lopuksi lämpö 200-asteeseen ja paista vielä 
3 minuuttia, kunnes kuorrute on kauniin kullan 
ruskea. Anna fileen vetäytyä ainakin 10 minuuttia 
ennen viipaleiksi leikkaamista. 
 
 
 

Kalkkunan joulufilee airfryerissa 
 
1 kpl Kariniemen Kalkkunan Filee maustamaton n. 1,1 kg 
1 rkl karkeaa Dijonia 
1 rkl juoksevaa hunajaa 
1/3 ruukkua rakuunaa hienonnettuna 
2 rkl raastettua parmesaania 
2 rkl korppujauhoa 
suolaa 
 
Mausta kalkkunan filee suolalla ja jätä huoneen 
lämpöön puoleksi tunniksi. Sekoita dijon ja hunaja 
keskenään. Sekoita hienonnettu rakuuna, 
parmesaani ja korppujauhot keskenään. 
 
Sivele fileen pinta hunajasinapilla. Jauhota filee 
parmesaani-yrtti-korppujauhoseoksella 
kauttaaltaan. Aseta filee airfryerin paistopesään ja 
kypsennä 130-asteessa noin 55 minuutin ajan, kunnes fileen sisälämpö on 72-astetta. Nosta lopuksi 
lämpö 200-asteeseen ja paista vielä 3 minuuttia, kunnes kuorrute on kauniin kullan ruskea. Anna 
fileen vetäytyä ainakin 10 minuuttia ennen viipaleiksi leikkaamista. 
 
 

Bibimbab joulukinkusta 
 
500 g kypsää joulukinkkua ohueksi viipaloituna 
8 dl kypsää riisiä 
1,5 dl bulgogikastiketta 
4 kpl kananmunia  
100 g tuoretta pinaattia 
1 kurkkua 
2 porkkanaa 
2 tl seesaminsiemeniä 
2 kevätsipulin vartta 
viipaloitua chiliä viimeistelyyn 
seesamiöljyä 
vähäsuolaista soijaa 
miriniä 



 
Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan tai kuumenna edellispäivältä jäänyt riisi mikrossa. Mausta riisi 
seesamiöljyllä ja mirinillä. 
 
Viipaloi kurkku. Suikaloi porkkanat ja kevätsipulit ohuiksi nauhoiksi. Mausta kurkut, porkkanat ja 
kevätsipulit seesamiöljyllä ja soijalla makusi mukaan. Anna maustua. Porkkanasuikaleet voit ennen 
maustamista halutessasi ryöpätä nopeasti kiehuvassa vedessä, jolloin ne hieman pehmenevät ja 
imevät paremmin makua soijasta ja seesamiöljystä. 
 
Kuumenna paistinpannu ja paista kinkkuviipaleisiin kaunis väri ja rapea pinta tilkassa seesamiöljyä. 
Vähennä lämpöä ja lisää pannulle bulgogikastike ja seesaminsiemenet. Kiehauta ja siirrä sivuun 
odottamaan. 
 
Paista kananmunat niin, että keltuainen jää ehjäksi. Mausta suolalla. Siirrä munat lautaselle 
odottamaan ja lisää pannulle tilkka vettä sekä pinaatti. Freesaa pinaatti ja mausta kevyesti suolalla. 
 
Kokoa kulhoihin pohjalle riisi ja päälle muut valmistelemasi komponentit. Viimeistele annos 
viipaloidulla chilillä ja nauti. 
 

Jambon à la crème joulukinkusta 
 
500 g kypsää joulukinkkua viipaloituna 
2 rkl voita 
3 salottisipulia 
loraus madeiraa tai konjakkia (tai molempia) 
3 dl kuohukermaa 
1 rkl karkeaa dijonsinappia 
suolaa 
rouhittua mustapippuria  
 
Leikkaa salottisipulit ohuiksi viipaleiksi. Vatkaa kerma kevyeksi vaahdoksi. 
 
Ruskista joulukinkkuviipaleet voissa kauniin värisiksi.  Lisää pannulle salottiviipaleet ja freesaa, 
kunnes sipuli alkaa pehmenemään. Lisää pannulle konjakki (ja madeira) ja kiehauta.  
 
Kun alkoholi on lähes kokonaan haihtunut, lisää pannulle vaahdotettu kerma ja dijon. Kiehauta ja 
anna pulputtaa hiljalleen, kunnes kastike on kiehunut hieman kokoon ja on sopivan paksua. Mausta 
suolalla ja rouhitulla mustapippurilla. 
 
Tarjoa Jambon à la crème perunamuussin tai ranskalaisten sekä suolakurkkujen kera. 
 


