
VALMISTAMINEN

Karpaloilla täytetyt päärynät: Pese päärynät, halkaise ne 
ja kaiva varret ja siemenet pois. Laita jälkiruokalusikallinen 
karpalokastiketta koverrettuun kuoppaan.

Maissisalaatti: Pese ja linkoa salaatti. Sekoita kastikeainekset.

JUHLAVA GULASSI JA MYKYJÄ, MAISSISALAATTIA 
JA KARPALOILLA TÄYTETTYÄ PÄÄRYNÄÄ

VALMISTELUAIKA: 30 MINUUTTIA, KOKKAUSAIKA: 2,5 TUNTIA
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MAISSISALAATIN JA KARPALOILLA 
TÄYTETTYJEN PÄÄRYNÖIDEN AINEKSET

• 2 pientä kypsää päärynää
• 4 jälkiruokalusikallista 

karpalokastiketta
• 200 g maissisalaattia 

(vuonankaali)
• Salaattikastike: 1 ruokalusikallinen 

sinappia, 2 ruokalusikallista 
hunajaa, 4 ruokalusikallista 
balsamietikkaa, 6 ruokalusikallista 
extra virgin -oliiviöljyä

VALMISTAMINEN

1. Kuutioi sipulit pieniksi ja ruskista kevyesti voissa. Lisää 
maito ja kuumenna mutta älä anna kiehua. Lisää maus-
teet.

2. Lisää tämä seos kuutioituun leipään kulhossa ja lisää 
persilja. Sekoita kaikki yhteen ja anna imeytyä 10 min-
uuttia.

3. Lisää kananmunat ja sekoita voimakkaasti yhteen 
käsin. Vaivaa kiinteäksi taikinaksi. Muotoile kostein 
käsin kahdeksan tennispallon kokoista mykyä.

MYKYJEN AINEKSET

• 4 päivän vanhaa sämpylää
• 2 keskikokoista kananmunaa
• 200 ml maitoa
• Puolikas sipuli
• 30 g persiljaa
• 2 ruokalusikallista voita
• Suolaa ja jauhettua pippuria
• Ripaus muskottia



VALMISTAMINEN

1. Kuori sipuli ja valkosipulin kynnet ja silppua pieneksi. 
Kuori ja viipaloi porkkana. Pese appelsiini kuumassa 
vedessä, raasta kuori, purista mehu pois ja laita mo-
lemmat sivuun.

2. Laita kaneli, mausteneilikat, laakerinlehti, tähtianis, 
marjat, rosmariini, timjami ja appelsiininkuori teensuo-
dattimeen ja sulje se. Vaihtoehtoisesti käytä teesuodat-
inpussia ja sulje se esim. langalla.

3. Paista naudanliha asteittain iCook-wokissa korkeassa 
lämmössä ilman öljyä ja poista pannulta.

4. Lisää wokiin öljyä ja paista sipuleita, valkosipulia ja 
porkkanaa hetki. Lisää liha ja jauhot ja anna hikoilla 
hetki. Lisää viini, naudanlihaliemi ja appelsiinimehu. 
Lisää yrtit ja mausteet ja mausta maun mukaan. Laita 
kansi päälle ja anna kypsentyä 1 tunti. Sillä aikaa voit 
valmistella mykyt (katso edellä).

5. Yhden tunnin kuluttua irrota wokin kansi, laita höyrytin 
paikalleen ja laita mykyt sen päälle. Laita kansi takai-
sin päälle ja sulje VITALOKilla. Anna kiehua hiljaa vielä 
toinen tunti.

6. Irrota kansi varovasti ja lisää karpaloilla täytetyt 
päärynät pannulle. Laita kansi takaisin päälle ja anna 
kiehua hiljaa vielä 20 minuuttia.

JUHLAVAN GULASSIN AINEKSET

• 1 kg naudanlihagulassia
• 2 ruokalusikallista kasvisöljyä
• 1 sipuli
• 1 porkkana
• 2 valkosipulinkynttä
• 1 ruokalusikallinen jauhoja
• 1 kanelitanko
• 7 mausteneilikkaa
• 1 tähtianis
• 3 katajanmarjaa
• 1 laakerinlehti
• 1 rosmariinin oksa
• 3 timjamin oksaa
• 1 luomuappelsiini
• 2 ruokalusikallista hunajaa
• 150 ml hedelmäistä punaviiniä
• 150 ml naudanlihalientä
• Suolaa ja pippuria
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Koko ruoan tarjoileminen: Divide the corn salad on four 
plates, drizzle with the dressing then place the cranberry-
stuffed pears upon the salad. Add two dumplings per 
plate, plus the goulash with plenty of sauce.


