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Sami Garamin reseptit 3.11.2009 

 

Höyrytetty lounas 

Philipsin höyrykeittimellä 

 
 

 

* Pinaattitäyteinen kanarulla ja basilikalla maustettua munakokkelia * 

* Lohi-kuharuusu, vihanneksia ja sitruunakastiketta * 

* Kookos-omenapaahtovanukas * 
 
 
Reseptit neljälle hengelle 
 

 

Pinaattitäytteinen kanarulla 

300 g broilerin rintaa 

100 g tuoretta pinaattia 

½ sipulia 

3 rkl pippurituorejuustoa 

suolaa 

mustapippuria 

rucolaa 

 

Nuiji broilerinrinnat ohuiksi leikkeiksi ja aseta ne vieretysten kelmun päälle. 

Mausta ne kevyesti suolalla ja pippurilla. Höyrytä pinaatinlehdet nopeasti ja 

leikkaa ne sitten suikaleiksi. Leikkaa sipuli silpuksi ja sekoita pinaatin joukkoon. 

Sido pinaatti-sipuliseos tahnamaiseksi tuorejuustolla, ja levitä sitä kananrintojen 

pinnoille. Käännä broilerit rullaksi ja pakkaa ne tiiviisti kelmun sisään pötköksi. 

Nosta höyrykeittimeen ja kypsennä 30 minuuttia. Anna vetäytyä paketissaan vielä 

muutama minuutti ja leikkaa paloiksi munakokkelin ja tuoreen rucolan päälle. 

 

Basilikalla maustettu munakokkeli  

4 kananmunaa 

½-1 dl rasvatonta maitoa 

suolaa 

pieni nippu basilikaa 

Riko kananmunat höyrykeittimen kulhoon ja sekoita joukkoon maitoa ja suolaa. 

Vatkaa voimakkaasti ja höyrytä muutama minuutti kerrallaan. Sekoita välillä ja 

kuumenna lisää. Kun massa on kokonaan hyytynyt, leikkaa basilika suikaleiksi ja 

mausta munakokkeli niillä. 
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Höyrytetty lohi-kuharuusu  

 

300 g lohifileetä 

300 g kuhafileetä 

½ sitruunaa 

nippu tilliä 

suolaa 

 

Höyrytetyt vihannekset 

Leikkaa fileet pitkiksi suikaleiksi. Kokoa niistä pitkulainen pötkö leikkuulaudalle 

niin, että käytät siihen molempia kaloja vuorotellen. Mausta fileet sitruunalla, 

suolalla ja tillinoksilla ja rullaa ruusuiksi. Nosta kalarullat höyrykoriin ja höyrytä 

niitä viisi minuuttia. 

 

150 g porkkana 

150 g parsakaalia 

150 g kukkakaalia 

suolaa 

 

Leikkaa vihannekset paloiksi, ja mausta niitä kevyesti suolalla. Nosta ne 

höyrykeittimen kulhoon kypsymisjärjestyksessä: ensin porkkanat, sitten 

kukkakaalit ja lopuksi parsakaalit. Kypsennä porkkanoita kymmenisen minuuttia 

ennen kukkakaalin lisäämistä ja kukkakaalia muutama minuutti ennen parsakaalin 

lisäämistä. Parsakaali kypsyy riittävästi noin viidessä minuutissa. 

 

Sitruunakastike  

½ dl kalalientä 

1 sitruunan mehu 

1 keltuainen 

4 rkl oliiviöljyä 

nippu sitruunamelissaa 

 

Erottele keltuainen höyrykeittimen kulhoon, kaada mukaan kalaliemi ja purista 

päälle sitruunamehu. Kytke keitin päälle ja anna keltuaisen kypsyä koko ajan 

vatkaten. Kun astiassa on vaahtomaista kastiketta, joka ei enää maistu 

keltuaiselle, kiillota se lisäämällä oliiviöljyä. Leikkaa lopuksi reilusti 

sitruunamelissaa kastikkeen mausteeksi. Myös ripaus sitruunankuori-raastetta 

antaa hyvän säväyksen kastikkeelle. 

 

Kookos-omenapaahtovanukas  

2 kananmunaa 

2 dl kookosmaitoa 

1 tl vaniljasokeria 

1 omena 

½ tl kanelia 

3 rkl sokeria 

Riko kananmunat kulhoon ja vatkaa kookosmaito niiden sekaan. Mausta kevyesti 

sokerilla ja vaniljasokerilla. Kuori ja pilko omena pieniksi kuutioiksi. Kuumenna 

kasari tai pannu ja sulata pari ruokalusikallista sokeria siinä. Kun sokeri alkaa 

sulaa, nosta omenanpalaset sen päälle. Kuumenna yhä - koko ajan sekoittaen - 

kunnes omenat saavat hieman paahteista väriä. Lusikoi nämä karamellisoidut 

omenat pieniin vuokiin ja kaada kookosmaitomassa niiden päälle. Peitä vuoat 

kelmulla ja nosta ne höyrykeittimeen. Höyrytä 20 - 30 minuuttia tai kunnes 

kookosmaito on kokonaan hyytynyt. Kumoa vanukkaat lautasille lämpiminä tai 

jäähtyneinä. 


