
 

  

 

 
 
GASTRONOMIEN MÄTIWORKSHOP 22.1.2014 Ravintolakoulu Perhossa 

 
(Ohjeet on laadittu n. 12 hengelle) 

 
 
HERNEVAAHTOA JA MÄTIÄ 

 
800 g pakasteherneitä 

6 dl kuohukermaa 
4 dl kalalientä 
150 g muikun/siian mätiä 

punasipuli 
 

Kiehauta kerma, kalaliemi ja herneet. Nosta pois levyltä ja soseuta hienoksi. Mausta 
suolalla, sokerilla ja valkopippurilla. Jäähdytä. Annostele laseihin ja nosta päälle 
lusikallinen mätiä. Koristele hienoksi hakatulla punasipulilla. 

 
SASHIMISIIKAA, AVOKADOA JA MARINOITUA KIRJOLOHEN MÄTIÄ 

 
800 g pyyntituoretta merisiian fileetä (ruodottomaksi puhdistettuna) 
2-3 kypsää avokadoa 

250 g kirjolohen mätiä 
pala purjoa hienona hakkeluksena 
1 rkl valkoviinietikkaa 

1,5 dl oliiviöljyä 
erittäin hienoksi hakattua tilliä 

merisuolaa 
 
Sekoita kastikeainekset (mäti, purjo, viinietikka, öljy ja tilli) puoli tuntia ennen 

tarjoilua. Viipaloi siikafileet ja kuoritut avokadot, siika erityisen ohuiksi siivuiksi. 
Asettele kala- ja avokadoviipaleet lautasille, mausta suolalla ja lusikoi kastiketta 

päälle. Anna maustua viiden minuutin ajan ennen tarjoilua. 
 
KYLMÄSAVUSTETTUA HAUEN MÄTIÄ JA PERUNAA 

 
6 dl kermaviiliä 

300 g kylmäsavustettua hauen mätiä 
2 rkl Dijon-sinappia 
1 rkl juoksevaa hunajaa 

½ tl suolaa 
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mustapippuria myllystä 

½ dl hienonnettua ruohosipulia 
tuoretta rakuunaa nypittynä 

tuoretta tilliä nypittynä 
1,2 kg pieniä mieluiten pitkulaisia ohutkuorisia perunoita (esim. Anya, Ratte) 
mustapippuria, merisuolaa 

 
Sekoita kastikeainekset (kermaviili, mäti, sinappi, hunaja, suola, pippuri ja 

ruohosipuli) keskenään ja anna maustua jääkaapissa (mielellään noin tunti). Pese ja 
harjaa perunat huolellisesti. Keitä suolalla maustetussa vedessä ja valuta hyvin. Anna 
jäähtyä vartin ajan ja halkaise puoliksi pituussuunnassa. Asettele lautasille ja lusikoi 

mätikastiketta päälle. Viimeistele annos nypityillä rakuunan- ja tillinlehdillä. 
 

MÄTIPASTA 

 
1,2 kg pastaa 

100 g voita 
3-4 salottisipulia 

3-4 dl ranskankermaa 
¾ dl hakattua leveälehtipersiljaa 
400 g kylmäsavustettua lohta/kirjolohta sopivaan kokoon leikattuna/hakattuna 

500 g kirjolohen mätiä 
musta- tai valkopippuria 
(chilikastiketta) 

 
Keitä pasta ja valmista kastike samanaikaisesti. Sulata voi laakeassa paistokasarissa 

keskilämmöllä. Kun vaahto on laskeutunut, lisää hienoksi hakatut salotit ja freesaa 
miedolla lämmöllä sekoitellen parin minuutin ajan. Lisää ranskankerma, persilja ja 
puolisen desilitraa pastan keitinvettä (ota varuille talteen hieman enemmän), mausta 

pippurilla. Kääntele joukkoon valmiiksi keitetty pasta (al dente) ja savukala. Lisää 
tarvittaessa hieman pastan keitinvettä. Ota kasari pois levyltä. Lisää kolme neljäsosaa 

mädistä ja nostele varovasti joukkoon. Siirrä lautasille ja koristele lopulla mädillä (+ 
persiljalla). Voit halutessasi maustaa kastikkeen valmistuksen yhteydessä pienellä 
määrällä chilikastiketta (esim. sambal oelek). 
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