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VALITSE
LIHA
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VALMISTETTAVAN
RUUAN MUKAAN
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1 > SELKÄ
Selkäosaan sijoittuvat mureat ulkofileet ja sisäpuolelta löytyvät ruhon
mureimmat osat, eli sisäfileet. Ulkofilee ja sisäfilee ovat täydellisiä
pihveinä. Fileet kypsyvät nopeasti. Ne kypsennetään roseeksi, eli
hieman punertavaksi, noin 4–5 minuutissa kuumalla pannulla tai
grillissä. Selästä voidaan valmistaa myös poron kareeta ja kyljyksiä.
2 > PAISTI
Paisti voidaan valmistaa kokonaisena, joko luullisena tai luuttomana,
irroittamalla reisiluu. Sisäpaisti ja paahtopaisti soveltuvat hyvin
mureutensa ansiosta pihvien raaka-aineeksi tai kokonaisena
paistettuna lämpimäksi tai kylmäksi leikkeleeksi. Ulko- ja kulmapaisti
soveltuvat haudutettaviin lihakastikkeisiin. Paistista tulee myös
erinomaista käristystä.
3 > LAPA
Luuton lapa sopii hyvin käristyslihaksi. Se sopii myös pataruokiin ja
keittoihin. Kypsennysaika 30 minuuttia–1 tunti.
4 > ETUSELKÄ
Käytetään luuttomana käristyslihana. Sopii luuttomana ja luullisena
haudutettaviin pata- ja keittoruokiin.
Kypsennysaika 1–2 tuntia.
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5 > POTKA
Voidaan valmistaa
sahaamalla luullisia potkakiekkoja. Potkakiekot sopivat hyvin haudutettaviin pataruokiin.
Kokonainen potka voidaan valmistaa potkatornina. Potkan
haudutusaika on noin 2 tuntia.
6 > NISKA (KAULA)
Luuttomana jauhelihaksi. Voidaan leikata luullisena kiekoiksi,
jotka sopivat erinomaisesti pataruokiin. Vaatii kypsyäkseen
pidemmän haudutusajan noin 2–3 tuntia.
7 > KYLKI
Sopii luullisena sahattuna mainiosti keittoihin. Luuttomana sopii
hyvin esimerkiksi täytettävään rullaan. Vaatii kypsyäkseen noin
3 tuntia.
4, 6, 7 > POROJAUHELIHA
Käytetään kuten muitakin jauhelihoja. Sopii hyvin kastikkeeseen,
mureketuotteisiin, lasagneen, tortillojen täytteeksi, keittoon ja niin
edelleen. Jauhelihaa valmistetaan niskasta, kyljestä, etuselästä,
rinnasta ja kuvelihoista.
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NÄIN ONNISTUT
PORORUOKIEN VALMISTUKSESSA
MAUSTA KEVYESTI
Poronlihalle riittää usein pelkkä suola. Poronliha
pitää myös pippurista. Yrteistä sopivat salvia,
timjami, rakuuna ja rosmariini. Voit maustaa
poronlihan kastikkeen esimerkiksi marjahyytelöillä,
sinihomejuustolla ja viher- tai muilla pippureilla.
MARINOI KAUTTAALTAAN
Pidä liha kylmässä siten, että mausteliemi peittää
lihan kokonaan. Jos liha grillataan, ota se valumaan
ja lämpenemään noin tuntia ennen valmistusta.
RUSKISTA KUUMALLA NOPEASTI
Lihaa ruskistettaessa lihaan otetaan pintaväri
(esimerkiksi lihakastikkeet). Parhaan tuloksen saat
kovalla kuumuudella ja lyhyellä kypsennysajalla.
Ruskista pieni määrä kerrallaan rasvan kera. Anna
lihojen ruskistua pannulla 2–3 minuuttia ja käännä.
Liha kypsennetään loppuun esimerkiksi kattilassa
(kastikkeessa, liemessä) hauduttaen.
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GRILLAA KUUMALLA NOPEASTI
Pidä lihoja huoneenlämmössä vartista tuntiin ennen grillaamista.
Fileet ja paistit ovat grillaamiseen parhaita. Paistista leikattu 1 cm
pihvi on valmis 3–4 minuutissa, ulko- ja sisäfileet 5–7 minuutissa.
Jätä liha sisältä punertavaksi. Jos haluat täysin kypsää, voit siirtää
lihat grillin yläosaan miedommalle lämmölle tai kypsentää ne
uunissa 80–125 asteessa. Kyljen, niskan, kaulan sekä potkien
kypsymisajat ovat selvästi pidemmät. Voit esikypsentää ne
esimerkiksi uunissa hauduttamalla tai kevyesti keittämällä.
PAISTA UUNISSA MIEDOLLA LÄMMÖLLÄ
125 astetta on riittävä lämpö. Jätä lihan sisälämpötila 60–65
asteeseen. Tällöin se on hieman punertavaa, mehukkaan maukasta ja
mureaa.
KEITÄ KAHDELLA TAVALLA
Jos haluat makuaineiden säilyvän lihassa, laita lihat kiehuvaan
veteen. Kylmästä vedestä aloittamalla maku siirtyy veteen ja saat
mahtavaa lihalientä. Lisää makua liemeen saat lisäämällä mukaan
sipulia, lanttua tai naurista ja porkkanaa.
ERILAISET KYPSYMISAJAT
Poroa valmistettaessa on syytä myös huomioida, että poronvasan
liha kypsyy nopeammin kuin aikuisen poron liha.
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PORO
ON ELÄMYS

PORONLIHASSA MAISTUU PUHDAS KARU POHJOINEN
Lappilaisen ruoka-aitan arvostetuimpiin raaka-aineisiin
kuuluu ehdottomasti poro, tuo puolivilli metsän eläin,
jossa on ainutlaatuinen riistan maku.
Poro syö pääosin luonnonravintoa ja hyödyntää
ravinnokseen yli 300 erilaista kasvia tai kasvinosaa.
Poronliha on yksi harvoista lihoista, joka on
peräisin vapaana kasvaneesta eläimestä. Poronliha
on aitoa luonnonlihaa. Ennen kuin tämä puolivilli
laumaeläin saadaan lautaselle, tarvitaan poromiesten
vuosisataista tietämystä, taitoa sekä ymmärrystä poron
käyttäytymisestä.
Poronliha on keittiön raaka-aineena monipuolinen ja se
soveltuu mainiosti perustaksi niin kotoiselle arkiruualle
kuin vaativille gourmet-illallisille.
LAPIN PORON LIHA on eurooppalaisittainkin
arvostettu herkku.

pororeseptit.fi

7

8

pororeseptit.fi

JAUHEMAKSAPIHVIT
noin 300 g poron maksaa
2 porkkanaa
(3 perunaa)
1 sipuli
2 kananmunaa
suolaa
meiramia
pippuria (esim. mustapippuria)
Poista maksasta pintakalvo. Tee viilto veitsellä ja irrota
kalvo kevyesti vetämällä. Poista myös maksassa olevat
verisuonet. Paloittele maksa, sipuli ja porkkana. Jauha ne
lihamyllyllä. Myös raakaa perunaa voi halutessaan jauhaa
joukkoon. Mausta suolalla, pippurilla ja meiramilla. Lisää
massaan kananmunat. Sekoita tasaiseksi. Paista esimerkiksi
ohukaispannulla pieniä pihvejä. Tarjoa pannulla paistettujen
sipulirenkaiden, puolukoiden ja perunasoseen kera.
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PORONKÄRISTYS TULILLA
poronpaistia
voita
suolaa
Vuole kohmeisesta poronpaistista ohuita lastuja. Kuumenna
pannu nuotiolla ja lisää siihen voita. Lisää lihalastut ja
ruskista ne nopeasti tulen lämmössä. Mausta suolalla.
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HAUDUTETTUJA
PORONPOTKAKIEKKOJA
noin 1 kg poron potkakiekkoja
vehnä- tai ruisjauhoja
voita
suolaa
pippuria
timjamia
2–3 naurista tai pala lanttua
3 porkkanaa
1–2 sipulia
Viillä poronpotkakiekkojen pintakalvot. Mausta suolalla,
pippurilla ja esimerkiksi timjamilla. Pyörittele maustetut
potkakiekot vehnä- tai ruisjauhoissa. Ruskista ne pannulla.
Siirrä ruskistetut potkakiekot pataan. Kuori ja paloittele
joukkoon juureksia isoina lohkoina. Lisää pannulle vettä,
kuumenna ja kaada näin syntyvä huuhdeliemi pataan juuresten
ja potkakiekkojen joukkoon. Lisää pataan vettä niin, että
ainekset lähes peittyvät. Anna padan hautua kannen alla
180 asteisessa uunissa noin 2–3 tuntia, kunnes potkakiekkojen
liha on kypsää. Tarjoa sellaisenaan tai esimerkiksi keitettyjen
perunoiden kera.
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LIEKITETTY
PORON SISÄFILEE
4 kpl poron sisäfileitä (noin 140–160 g/kpl)
50 g voita
1,5 tl suolaa
1/4 tl jauhettua valkopippuria
5 cl konjakkia liekittämiseen
Poista fileistä kalvot. Pyöräytä sisäfilee kiekoksi ja ruskista
kuumalla pannulla. Anna pannun jäähtyä hieman, lisää
pannulle konjakki ja sytytä se. Annan alkoholin palaa
kokonaisuudessaan. Mausta filee ja siirrä se noin
120 asteiseen uuniin. Anna kypsyä noin 10–15 minuuttia.
Filee saa jäädä sisältä punertavaksi.
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PANNULLA PAISTETTUA
ULKOFILETTÄ
Ruskista puhdistettu ulkofilee voissa kuumalla pannulla noin
2–3 minuuttia puolelta. Tarkista kypsyys ja jälkikypsennä
tarvittaessa hetki miedossa (150 asteessa) uuninlämmössä.
Mausta suolalla ja halutessasi pippurilla. Siirrä fileet
vetäytymään folion sisään noin 10 minuutiksi. Leikkaa
tarjolle. Tarjoa fileet esimerkiksi uunijuuresten, tumman
kastikkeen ja palsternakkapyreen kera.
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PORONLIHAKEITTO
1 kg poron luullista keittolihaa (kylkeä tms.)
suolaa
vettä
2–3 porkkanaa
pala lanttua
pala selleriä
1 palsternakka
1 sipuli
6–8 perunaa
maustepippuria
suolaa
Lisää luulliset poronlihapalat kiehuvaan veteen. Kuori
pinnalle muodostuva valkuaisvaahto ja lisää joukkoon
mausteet. Kun lihat ovat kypsiä, irrota lihat luista ja
paloittele ne suupaloiksi. Siivilöi lihojen keitinliemi kattilaan.
Kuori ja paloittele juurekset. Lisää juurekset (paitsi peruna)
ja sipuli siivilöityyn liemeen. Keitä juurekset lähes kypsiksi,
lisää lohkotut perunat ja hauduta raaka-aineet kypsiksi. Lisää
juuresten joukkoon kypsät lihapalat, kiehauta ja tarkista
maku.
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KUIVALIHAN
VALMISTAMINEN
Yleisesti kuivataan luullisena kylkeä, etuselkää ja lapaa ja
luuttomana paisteja, etuselän filettä, filettä ja lapaa. Kuivattua
luutonta lihaa vuollaan sellaisenaan lastuiksi ja napostellaan.
Luullisia lihapaloja käytetään yleensä keiton valmistamiseen.
Suolausta varten luuton liha leikataan pituussuuntaan lihassyiden
mukaisesti pitkiksi suikaleiksi, halkaisija noin 3–5 cm. Liha voidaan
suolata joko kuivasuolauksella (umpisuolaus) tai suolavedessä
(suolalaukka).
KUIVASUOLAUS:
Laita lihat ja merisuolaa astiaan siten, että lihat ovat kauttaaltaan
suolan peitossa yön yli. Säilytä lihat viileässä.
SUOLAVESI
10 litraa vettä
650 g suolaa
Valmista vedestä ja suolasta seos. Ohjeen määrällä saadaan 6,1 %
suolaliuos. Laita lihat suolaveteen suolaantumaan noin 1–1,5 vuorokaudeksi. Suolatut lihat tulee säilyttää viileässä 0–+2 asteen
lämpötilassa.
KUIVAAMINEN
Lihat laitetaan ulos ilmavaan paikkaan roikkumaan ja suojataan
verkolla.

pororeseptit.fi 21

22

pororeseptit.fi

PAAHDETTUA
PORONPAISTIA
Ruskista puhdistettu poron sisäpaisti voissa kuumalla pannulla
kauttaaltaan. Pintamausta suolalla ja pippurilla. Laita noin
120 asteiseen uuniin ja anna kypsyä kunnes paistin sisälämpötila on noin 62–65 astetta. Anna uunista otetun paistin
vetäytyä folion sisällä noin 10 minuuttia. Viipaloi paisti
viipaleiksi ja tarjoa ohraton (ohrasuurimoista valmistettu risotto)
ja tumman riistakastikkeen kera.

KASTIKE PORON PIKKULUISTA
1 kg poron pikkuluita
1–2 rkl tomaattisosetta
2 sipulia
3 porkkanaa
1/2 selleriä
persiljaa, timjamia
laakerinlehti
rouhittua mustapippuria

Paahda luita 200 asteisessa uunissa tummanruskeiksi välillä käännellen. Lisää puhdistetut
juurekset reiluina paloina ja kääntele välillä.
Lisää 1–2 rkl tomaattisosetta ja anna myös sen
paahtua uunissa. Siirrä paahdetut ainekset isoon
kattilaan. Lisää kattilaan vettä niin, että luut
peittyvät. Lisää mausteyrtit ja mausteet. Hauduta
liedellä reilut 4 tuntia. Mitä kauemmin haudutat,
sitä voimakkaamman maun saat kastikkeeseen.
Huolehdi kuitenkin, että kastikepohja ei pala
pohjaan. Siivilöi kastikepohja tiheän siivilän
läpi ja keitä tarvittaessa kokoon. Kastike
voidaan myös saostaa esimerkiksi tummalla
kastikkeensuurustajalla.
Tätä reseptiä voit käyttää pohjana monissa
muissakin kastikkeissa, kuten punaviini-,
portviini- ja kermakastikkeissa.
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AITO
LAPIN PORON LIHA
on tunnustettu EU:n tasolla korkealaatuiseksi ja perinteiseksi tuotteeksi.
Lapin Poron liha lisättiin komission
asetuksella niiden tuotteiden joukkoon,
joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN).
Merkinnän saa poronliha, joka on
tuotettu Suomen poronhoitoalueella
syntyneistä ja kasvaneista poroista.
Merkintä edellyttää, että poronliha
on myös leikattu ja pakattu
Suomen poronhoitoalueella.

paliskunnat.fi
Lisää reseptejä
pororeseptit.fi

