Suomalaista sianlihaa
metsätyömaille

Tukit kaatuu, kuormat kasvaa,
mailmaan lähtee tavaraa.
Tukkityömies vaatii rasvaa,
lämmön, vozman antajaa.

S U O M E N S I A N J A X jO S T U S Y H D I S T Y S

Suomalaista sianlihaa
metsätyömaille.
iStuomailainen metsätyömies toimii tärkeällä ja edesvaistmilliisella paikalla. Hänen käsiensä kauttahan kul
kee puutavara, Suomen vihreä kulta.
Metsätyömiehen työ on raskasta. Raskas työ puo
lestaan vaatii voimakasta ravintoa, jonka sitäpaitsi tu
lee olla sellaisessa muodossa, että .sitä on helppo kul
jettaa ja käyttää.
Sianlihaa ei voi tässä suhteessa mikään muu ruokaaine korvata. Tiulemme siis siihen, että sianliha on ja
•pysyy metsätyömiehen tärkeimpänä ravintoaineena ja
voimanantajana. Kuinka sanookaan' eräs runontekijä:
Me oltiin jätkiä kumpikin,
käsin känsäisin, housuin pihkaisin.
Kesän pitkään läskiä, leipää purtu,
eik’ mitään surtu.
Oli oltu virroilla tukkitöissä,
helapuukot roikkuen nahkavöissä,
ja kaulassa kirjava liina.
Käski ja leipä tosiaan ovat niin metsätyömiehen kuin
tukkipojankin tärkeimpänä ruokana. Mhtta mistä tämä
silava on kotoisin?
Eipä sitä mielellään sanoisi muuksi kuin oman maan
sioista saaduksi. Emmehän me syö muuta kuin yksin-
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omaan suomalaista voita, jota riittää ulkomaillekin vie
täväksi ja kelpaa siellä nirsuimpaunkin suuhun. Samoin
viedään Suomesta juustoa ja kananmunia, jopa sian
lihaakin. Mutta samaan aikaan tuodaan maahan ulko
mailta silavaa vuosittain kymmenien miljoonien mark
kojen arvosta. Esim. viime vuonna tuotiin amerikansilavaa maahan lähes miljoona kiloa, eli niin paljon kuin
10,000 vahvaa miestä jaksaa kerralla kantaa. Oh siinä
silavaa kerrakseen!
Ed sitä ehkä et eläsuo maliainen uskoisi, mutta kyllä
Pohjois- ja Itä-Suomenkin laajoilla tukkityömailla tie
detään, että amerikansilavaa se silava pääasiassa on
ollut, mitä siellä on tähän asti syöty.
-Me tiedämme, että suomalaisen lehmän, kanan ja
sian tuotteista saadaan herkkuja, jotka kellpaavat hienoimpiinkin ulkomaalaisiin oloihin. Miksi ei siis suo
malainen silava kelpaisi omassa maassamme? Kyllä se
fcelpaakin, sillä
en sin n äkin k otim aassa on sia n 
lih aa y llin k y llin saatavissa,
toiseksi su om alain en sia n lih a lyö
laatun sa puolesta ehdottom asti
a m erikan silavan Icm dälta, ja
kolm an n eksi se kykenee h in n a l
laan k ilp a ilem a a n am erika n silavän k an ssa .

iSika on meidän maassamme se eläin, joka jalostaa
»jopini» eli »kurrin» meheväksi silavaksi. Siihen tarvi
taan lisäksi perunaa, ohraa ja muuta oman maanpellontuotetta. Maito, peruna ja ohra antavat parasta sianlihaa,
jollaisesta englantilaiset maksavat korkeimman hinnan.
Amerikassa siat syövät miltei yksinomaan maissia, josta
saadaan löysää ja vahvasti suolaa vaativaa silavaa.
Suomalaisien sian ruokinnan erikoisuus näkyy selvästi
sianlihamme laadussa:
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Pinta kotimaisen possun,
särpimeksi parahin.
Kerkiästi nousuun tossun
saa jo läskin kärykin.

Suom ensilavan h yviin om inai
su u k siin ku u lu u k iin teys, r a
vin to rik k a u s ja h yvä m a k u .
H uonoja o m in aisu u ksia silla taas
ei ole ensin kään .

‘Onkin varmaa, että suomalaisen tukkityömiehen
terve imaku pian havaitsee suomenisilavan ehdottomasti
amerikansilavaa paremmaksi nyt, kun sitä hänen omalla
työmaallaan hänelle tarjotaan.
'Suomalaisesta siasta voidaan tietysti valmistaa täs
mälleen samanlaista tavaraa kuin amerikansilavakin on.
(Pitkän 'kuljetusmatkan vuoksi voimakkaasti suolattuna
ja lisäksi salpietarilla käsiteltynä amerikansilava ei kui-
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tenkaan ole kaikkein terveellisimpiä ruoka-aineita, joten
sellaisen valmistamiseen ei ole syytä pyrkiä.
Tuore Viha on ain a m au kkaam 
paa ja ra vitsevam pa a k u in suo
lattu , sillä suola imee lihasta arvok

kaita maku- ja ravintoaineita.

Suolaa on s iis k äytettävä vain
sellain en m äärä, että lih a v a r
m a sti sä ily y .

Jos sianliha tulee oman maan talonpoikien sikaloista,
eikä kaukana valtameren takana sijaitsevista silavatehtaista, säilyy se vähemmälläkin suolaamisella, eikä salpietaria tarvitse käyttää ensinkään.
Talvella voidaan tavara toimittaa
tukkityömaille jopa aivan tuoreena
kin, joten tukkityömieskin voi silloin
tällöin päästä oikein tuoreen lihan
makuun.
Sitäpaitsi on olemassa erilaisia
sianlihan käsittelytapoja, kuten lievä
suolaus ja savustaminen, joilla silava
saadaan säilymään mitä herkullisim
massa muodossa.
Jos k ä ytä t tä lla ista tavaraa
kerran , n iin Jeäytät sitä aina.

Suomalaisen sianlihan etuna voidaan vielä mainita
eräs tärkeä seikka:
Silavan ohella voi suomensilavassa olla myöskin n.s. punaista lihaa.
Tämä täysiarvoinen ruoka-aine tekee suomalaisen
sianlihan monipuolisemmaksi ja terveelliisemmäfcsi kuin
pelkkä silava voi koskaan olla. — Punainen liha ei myös-
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Työt on tehty tältä päivää,
soida saa taas pelikin.
Kyllä kelpaa poikain elää,
polkkaan viedä Velikin.

fcään mitenkään estä käyttämästä kotimaista sianlihaa
aivan samalla tavalla kuin amerikansilavaa on totuttu
käyttämään. Esim. nuotiolla tikusisa paistettuna tai
aivan sellaisenaankin käytettynä on suomensilava sel
laista ruokaa, että jos sitä syö, niin housut eivät tutise.
Olemme tulleet tarkastelussamme siihen, että
su om alaisella sia n lih a lla on Kaik
k i edellytykset m uodostua todelli
seksi m etsä sila va k si . S u o m a la i 
nen puu tavara voidaan siis saada
p o is m etsästä suom alaisen sian 
lih an voim a lla .

Suomalaisen sianlihan tulo tukkityömaille avaa hy
vät mahdollisuudet monipuolistuttua metsätyömiehen
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yksitoikkoista ruokagiärjestystä. Sillä vaikka ei olisi
kaan käytettävissä muuta kuin suomalais ta sianlihaa,
perunoita, jauhoja, vettä, suolaa, tulta ja paistinpannu
tai jonkinlainen keittoastia, niin voi kuka hyvänsä
saada kokoon yhtä jos toistakin ravitsevaa ja »suussa
sulavaa» ruokaa.

Sianliharuokien valmistusohjeita.

iSeuraavat erilaisten sianliharuokien; valmistusohjeet
on tarkoitettu lähinnä tukkikämppien vakinaisille keit
täjille, mutta kun ne on laadittu mahdollisimman yksin
kertaisiksi, kannattaa kaikkien, jotka tavalla tai toi
sella joutuvat ruuan valmistuksen kanssa tekemisiin,
niitä vilkaista.

Sianlihäkastike.

Parasta lienee alkaa tuosta kaikkien tuntemasta ja
hyväksi maistamasta sianlihakastikkeesta. 'Kuten rak
kaalla lapsella ainakin, on silläkin monta nimeä: läski
soosi, kiristys, lotina, sörsseli, sirveli y. m. Samaten
melkein jokainen valmistaa sitä hiukan omalla tyylil
lään. Otamme tähän erään yksinkertaisen ja sopivan
valmistusohjeen.
(Sianliha leikataan ohuiksi viipa
leiksi tai kuutioiksi, jotka paistetaan
(ruskistetaan) kevyesti. Ruis- tai
ohrajauhoja ripotellaan päälle, lisä
tään hienonnettua sipulia ja ruskis
tetaan jälleen hiukan. Tämän jäl
keen lisätään vettä niin paljon, että
kastike on kohtalaisen sakea, kiehau
tetaan ja maustetaan suolalla. — Jos
sipulia ei ole käytettävissä, voidaan
se tietysti jättää poiskin.

Suomalainen
metsäsilava
kääntyy suomalaisten
=
työmiesten puoleen ja ta
u
rjo
tuu heille voiman ja lämmön
antajaksi.
Se toivoo metsätyömiesten eväsrepuissa pää*
sevänsä hallitsevaan asemaan ja muodostuvansa
todelliseksi kämppäsilavaksi.
Omasta puolestaan se on valmis lähtemään
vaikka kuinka pitkille kämppätaipaleille, sillä
sen ei tarvitse pelätä suojailmoja eikä pakkas*
säitä.
Suomalaisen metsäsilavan kes*
tävyyden ja laadun ensiluokkai*
suuden takaavat johtavat erikois*
liikkeet:
Karjakeskuskunta, Helsinki, Viipuri, Tornio.
LounaistfSuomen Osuusteurastamo, Turku.
Karjanmyyntiosuuskunta Pohjola, Oulu.
Kuopion Karjanmyyntiosuuskunta, Kuopio.
Osuuskunta Itikka, Seinäjoki.

MISSÄ SUOMALAINEN SIKA JALOSTETAAN METSÄSILAVAKSI.

Ylhäällä vas.:

Karjakeskuskunnan teurastamo ja
lihanjalostuslaitos Helsingissä.

Ylhäällä oik.:

Sianruhoja Lounais*Suomen Osuusteurastamon tuuletushallissa.

Vieressä :

Silavaa Osuusteurastamon valuutusosastossa.
♦♦♦

Karjanmyyntiosuuskunta Pohjolan teurastamo Oulussa.
Konttorit Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä.

Kuopion Karjanmyyntiosuuskunnan teurastamo Kuopiossa.
Konttorit Kuopiossa, Iisalmessa ja Kajaanissa.
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Kotimainen läski aina
voimaa antaa syöjälleen.
Painittaissa sunnuntaina
saattaa toisen seljalleen.

P adassa p a istettu sianliha.
Toinen hyvänmakuinen ja helposti valmistettava
sianliharuoka on n.s. padassa paistettu sianliha. Sitä
valmistetaan seuraavaan tapaan:
iPuolisuolainen sianliha paloitel
laan isohkoiksi kuutioiksi, ja palat
kastetaan jauhoihin, joihin on sekoi
tettu hienonnettua valkopippuria (jos
on). Lihakuutiot ruskistetaan kuu
massa padassa. Vettä kaadetaan
päälle ja annetaan kiehua hiljalleen
kannen alla kypsäksi.

—
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Sianliha-perunakeitto.

Seuraavana järjestyksessä esittelemme sianlihaperunakeiton eli sianlihamuhennoksen valmistusohjeen.
■ Se on vallan yksinkertainen, mutta tuloksena on erin
omainen lihakeitto.
'Tuore tai suolainen sianliha pa
loitellaan ja pannaan kuumaan ve
teen kiehumaan. Jos liha on tuoretta,
lisätään suolaa, maustepippuria ja
sipulia. Kun liha on melkein kyp
sää, lisätään sekaan kuoritut perunat
ja annetaan kiehua kypsäksi.

Peruna- ja

sila

Sitten tulee jo vähän mutkikkaampi ruokalaji, peru
na- ja silavalaatikko, jonka valmistaminen kuitenkin
tukkikämpälläkin helposti käy laatuun. Esim. näin:
1 litr. keitettyjä kylmiä perunoita
250 gr. sianlihaa
litr. maitoa
2 munaa
suolaa (valkopippuria)
1 ruokalusik. vehnäjauhoja.
Perunat kuoritaan ja leikataan kuu
tioiksi. Sianliha leikataan yhtä suu
riksi kuutioiksi ja sekoitetaan peru
noihin. Nämä kaadetaan voideltuun
pannuun. Muna, maito ja jauhot
sekä suola ja valkopippuri sekoite
taan ja kaadetaan kuutioiden päälle
pannuun. Paistetaan uunissa, kunnes
on hyytynyt ja saanut hiukan väriä.
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Purtilonne puhtahaksi,
pinta pyöreäksi saa.
Tukkipoijat hartahasti
vartoo vahvaa silavaa.

Skotlantilainen
Vaikka harrastammekin kotimaisuutta, esitämme
kuitenikin erään skotlantilaisilta lainatun lihakeiton val
mistuksen, joka ei yksinkertaisisisabaan oloissa tuota
vaikeuksia.
Sianliha paloitellaan ja huuhdo
taan sekä pannaan kiehumaan kyl
mään. veteen. K'un liha on melkein
kypsä ja ise on maustettu sipulilla ja
pippurilla, lisätään joukkoon loh
koiksi leikellyt perunat (raastettu
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porkkana kuuluisi myös asiaan) ja
keitetään kypsäksi. Viimeksi lisä
tään kiehuvaa maitoa.

H ernekeitto.

Monet lienevät jo odottaneet hernekeittoa, joka
myöskin tavallaan kuuluu sianliharuokien ryhmään.
Kuivat herneet pestään ja niitä
liotetaan vuorokausi kylmässä ve
dessä. Herneet ja lihat pannaan kie
humaan samaan veteen. Hernekeitto
on valmista silloin, kun herneet ovat
kiehuneet rikki. Maustetaan suolalla.
— Jos liha on savustettua tai suo
laista, pannaan se keittoon vasta
silloin kun herneet alkavat pehmitä.
Hernekeitolla on se hyvä ominaisuus, että se säilyy
hyvin. Jos keitto alun perin on sakeanlaista, hyytyy
se jäähtyessään niin, että sitä voidaan kuljettaa vaikka
paperipussissa. Työmaalla saa tällaisesta »hernekeittopaketista» hyvin nopeasti ja vaivattomasti ensiluok
kaista suuhunpantavaa lisäälmällä siihen vain kiehuvaa
vettä.

K in k k u a ja m unaa.

Jos kämppäkunta joskus haluaa elää herroiksi, voi
se valmistaa tai valmistuttaa oikein herrojen herkun:
kinkkua ja munaa.
Kinkku leikataan viipaleiksi ja
viipaleet ruskistetaan hiukan kuu
massa pannussa, Viipaleet otetaan
vadille ja samassa pannussa paiste
tut munat asetetaan viipaleiden
'
päällä

—

15

—

/Silavapannukakku.

(Samaan herrojen herkku-luokkaan kuuluu silavapan
nukakku, jonka ääressä esim. (pyhäpäivän vietto tuntuu
oikein juhlalta.
2 munaa
3 kahviikup. maitoa
1 kahvikup. vettä
i2 kahvikup. vehnä- tai ohrajauhoja
5—6 viipaletta silavaa.
Munat vatkataan, lisätään maito,
vesi ja vähän suolaa sekä vehnä- tai
ohrajauhoja niin paljon, että syntyy
kohtalaisen sakea taikina. Silavaviipaleet (mieluimmin savustettua
sianlihaa) leikataan pieniksi (kuu
tioiksi, jotka ruskistetaan lievästi
pannussa, jäähdytetään ja sekotetaan
taikinaan. Kuumennetussa, voidel
lussa pannussa paistetaan seoksesta
tavalliseen tapaan pannukakkuja.

N audan- ja sianliham uhennos.

Lopuksi otamme sianlihan ohella myöskin naudan
lihaa ja suunnittelemme herkullisen muhennoksen.
Tuoretta tai suolattua naudanlihaa
sianlihaa
(savust. sianlihaa)
suolaa, sipulia, pippuria
kiehuvaa vettä
perunoita.
Lihat paloitellaan kuutioiksi ja
pannaan pataan, mausteet lisätään,
sipuli kuorittuna ja hienonnettuna.
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Kaiken päälle kaadetaan kiehuvaa
vettä niin paljon, että lihakuutiot
juuri ja juuri peittyvät. Jonkin
ajan kuluttua lisätään perunat kuu
tioiksi leikeltynä ja kaikki saavat
kannen alla kiehua kypsäksi. Sekoi
tetaan varovasti.
Jos mahdollista, käytetään sekä
savustettua että tuoretta tai puolisuolaista sianlihaa. (Kaikkia lihoja
suunnilleen saman verran, savustet
tua sianlihaa hiukan vähemmän kuin
muita). Suolattuja lihoja käytettäessä
on ne aina liotettava ennen käyttöä
ja suolaa käytetään ruoanvalmistuk
sessa varovasti.
#

*
#

Edellä on esitetty muutamia sianliharuokien valmis
tusohjeita. Niistäkin aineksista, joita on ollut esillä, voi
saada monenlaisia muita maukkaita ruokia, ja jos ainek
sia on lisää, ovat mahdollisuudet tietysti aina suurem
mat. Esim. lanttu ja kaali sopivat erinomaisesti yhteen
sianlihan kanssa. Samaa voidaan sanoa punajuuresta,
maksasta j.n.e. Lisää valmistusohjeita voi saada esim.
Suomen Siamjalostusyhdistyksen julkaisemasta lento
lehtisestä: »Sianlihan käyttö ja säilytys», jonka yhdis
tys mielellään lähettää pyydettäessä käytettäväksi.
Myöskin Pellervo-Seura on julkaissut sianliharuokien
valmistusohjeita »Sianliha jokamiehen herkkuruoka» ni
misessä lentolehtisessä. Tätä on Pellervo-,Seuralta saa
tavissa.
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