
LOS MONTEROS

Espanjalainen ilta

RESEPTIKIRJA



Tumma gazpacho

4 hengelle

• 500 g Kumato-tomaatteja
• 1 valkosipulin kynsi

• 1 rkl valkoviinietikkaa
• 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta

• 1 tl suolaa
• 1 tl sokeria

Koristeiksi babylehtikaalin lehtiä ja pieniä tomaattikuutioita

Leikkaa tomaatit lohkoiksi ja kuori valkosipuli. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja aja ne 
sileäksi keitoksi. Siivilöi ja anna keiton viilentyä jääkaapissa 1-2 tunnin ajan ennen tarjoilua.

Koristele keittokulhot babylehtikaalin lehdillä ja tomaattikuutioilla.



Perunatortilla
4 hengelle

• 6 munaa
• 6 rkl maitoa 

• 4 pientä perunaa
• suolaa

• mustapippuria
• pätkä kevätsipulia

Pese perunat, mutta älä kuori niitä. Leikkaa perunat 
mandoliinilla aivan ohuiksi lastuiksi. Pilko kevätsipuli 

renkaiksi.

Sekoita kulhossa kanamunat, maito sekä mausteet.

Levitä perunat sekä kevätsipulin palaset neljään pieneen 
valurautapaistinpannuun tai blinipannuun ja kaada 

munaseos perunoiden ja sipulien päällä. Anna tortillojen  
kypsyä 170 asteessa n. 25 minuutin ajan, kunnes 

kanamunaseos on hyytynyt ja perunat ovat kypsiä.

Marinoidut 

oliivit 
4 hengelle

• 300 g vihreitä ja mustia 
kivellisiä oliiveja

• 1 rkl tuoreen timjamin lehtiä
• 1 tl tuoretta rosmariinia

• 2 pientä valkosipulin kynttä
• 1 dl kylmäpuristettua rypsiöljyä 

Leikkaa valkosipulin kynnet pieniksi 
paloiksi. Silppua rosmariini. Sekoita 
kulhossa öljy, yrtit, valkosipuli sekä 

oliivit. Anna marinoitua parin tunnin 
ajan tai yön yli.



Tuliset tiikeriravut

4 hengelle

• 300 g kuorellisia tiikerirapuja
• 1 valkosipulin kynsi

• oliiviöljyä
• suolaa

Valmista ensin kastike. Keitä miriniä, vettä ja sokeria 
kattilassa n. 10 minuutin ajan niin, että sokeri sulaa ja seos 

hieman tiivistyy. 

Lisää muut ainekset, sekoita ja ota kattila pois liedeltä. 

Paista rapuja kuumalla pannulla valkosipulilla ja suolar-
ipauksella maustetussa oliiviöljyssä, kunnes ne muuttavat 

väriään ja kypsyvät. 

Kaada osa kastikesta kypsien rapujen päälle ja tarjoile osa 
erillisestä kulhosta pöydässä. 

Tulisen makea chilikastike:

• 3/4 dl Mirin-kastiketta eli 
makeaa riisiviiniä

• 3/4 dl vettä
• 3/4 dl ruokosokeria

• 1 tl raastettua punaista chiliä
• 1 tl raastettua inkivääriä

• 1 tl raastettua valkosipulia
• 1 tl ketsuppia



Juureksia ja vuohenjuustoa

4 hengelle

• 7-8 eriväristä porkkanaa (punaisia, liiloja, keltaisia ja oransseja)
• 2 raitajuurta

• 2 parsakaalin vartta
• 2-3 naurista

• 2 valkosipulin kynttä 
• 1/4 dl oliiviöljyä 

• 1 rkl vaahterasiirappia
• suolaa

• mustapippuria 
• 200 g murenevaa vuohenjuustoa

Leikkaa juurekset tikuiksi ja lohkoiksi ja levitä ne uunipellille leivinpaperin päälle. 
Viipaloi valkosipulin kynnet ja sekoita ne juuresten joukkoon.

Pirskota juuresten päälle oliiviöljyä ja mausta ne suolalla ja pippurilla. Murenna 
vuohenjuusto lopuksi juuresten päälle. 

Paista juureksia 200 asteessa n. 20 minuutin ajan, kunnes juurekset ovat sopivan 
kypsiä, mutta sisältä vielä hieman rapsakoita. Kypsymisaika riippuu palojen koosta.



Marinoitua 

artisokkaa

• 1 prk (n. 200 g) artisokan  
paloja vedessä

• 1/2 sitruunan mehu
• 1/2 dl oliiviöljyä

• 1 sitruunan kuori
• ripaus suolaa

• rouhaus mustapippuria

 Kaada artisokkien liemi pois. Mittaa kulhoon 
oliiviöljy, sitruunan mehu sekä mausteet. Raasta 

sitruunankuoriraudalla sitruunankuoren keltaista 
osaa artisokkien joukkoon. Mausta herkku vielä 

kevyesti suolalla ja mustapippurilla.

Anna marinoitua muutaman tunnin ajan  
tai yön yli.

Paahdettua 

paprikaa

• 400 g makeita suippopaprikoita
• loraus oliiviöljyä

• sormisuolaa
• 1/2 sitruunan mehu

Leikkaa paprikat pystysuunnassa kolmeen tai 
neljään osaan. Poista siemenet. 

Levitä paprikat pellille leivinpaperin päälle 
kuoripuoli ylöspäin. Purista paprikoiden päälle 

sitruunan mehua, pirsota päälle hieman oliiviöl-
jyä ja mausta paprikat suolalla.

Paahda paprikoita uunissa alkuun 200 asteessa 
15 minuutin ajan. Nosta lämpö sen jälkeen 225 
asteeseen ja paahda paprikoita vielä 5 minuutin 

ajan, niin että pinta hieman ruskettuu.



Churros

• 50 g voita
• 2 dl vettä

• ripaus suolaa
• 1 tl vaniljajauhetta

• 3 1/2 dl vehnäjauhoja
• 1 tl leivinjauhetta 

Pinnalle: ruokosokeria

Churrostaikina valmistetaan vastaavalla tavalla kuin tuulihattujen taikina. 
Laita voi ja vesi kulhoon vesihauteeseen. Lisää vaniljajauhe sekä ripaus suolaa. 

Sekoita ja anna nesteen kuumentua.

Kun neste on kuumaa, ota kulho pois vesihauteesta ja lisää kerralla jauhot, 
joihin olet sekoittanut leivinjauheen. Sekoita, kunnes muodostuu sitkeä pallo. 

Kuumenna pienessä syvässä wokissa 1 litra ruokaöljyä kiehuvan kuumaksi. 
Laita taikina tähtityllaiseen pursottimeen ja pursota n. 10 cm pituisia churroja 
kuumaan öljyyn. Katkaise taikina saksilla. Paista churrot kauniin ruskeiksi ja 

kypsiksi. Tämä vie noin parin kolmen minuutin ajan.

Sokeroi valmiit churrot ruokosokerilla. Tarjoile lämpiminä.


