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Kutsuvierailu
Juha Vaseniuksen savusaunalle
ke 20. - la 23.5.2009
PUUMALA, Heinäsensaari

Lähtiessämme keskiviikko-aamuna matkaan
säätiedotus lupaili meille hieman huonoja
ilmoja, mutta eihän se meitä edes hidastanut,
kun suuntasimme Juhan autolla Puumalaan.
Perille saavuttuamme, ei muuta kuin auto
parkkiin ja kamat veneeseen ja menoksi
Heinäsensaareen. On se vaan uskomatonta,
miten paljon kaksi miestä tarvitsee
tarvikkeita muutaman päivän mökkilomaa
varten. Suunnitelmissamme oli nimittäin
myös laittaa Juhan savusaunassa ruokaa.
Kumpikaan meistä ei ollut ruoan valmistusta
savusaunassa ennen kokeillutkaan, joten
kaiketi kummallakin oli tiettyjä epäilyksiä
sen suhteen.

Juhan savusauna on pieni perhesavusauna,
johon kuitenkin mahtuu viisi miestä helposti
saunomaan. Löylyt ovat todella pehmeät ja
happi ei saunasta muuten lopu. Lattia on
nimittäin avoin ja saunan alaosan kivet
(kuvassa) päästävät loistavasti uutta happea
sisään.
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Muutaman tervetulo-drinkin jälkeen
suuntasimmekin kiireellä savusaunaa
lämmittämään. Ja lämpenihän se savusauna
hyvin ja nopeasti. Uimassa käytiin
Saimaassa, eikä avantouimareille 13 astetta
ollut edes kylmää. Saunan jälkeen iltapala ja
nukkumaan. Emme nimittäin aloittaneet
ruuanvalmistusta savusaunassa heti
ensimmäisenä iltana, vaan vasta seuraavana
päivänä pienten alkuvalmisteluiden jälkeen.

Aamulla sitten aamupalat suihin ja
savusaunaa lämmittämään. Heti samalla
laitoimme alumiinifolio-alustalle porsaan
maustetun sisäfileen, jonka olimme ensin
paloitelleet. Kaiken sen laitoimme muutaman
A-luokan makkaran lisäksi saunan lauteille
puupölkyn päälle savustumaan. Kokeilu oli
nyt alkanut. Kahden ja puolen tunnin
lämmityksen jälkeen totesimme, ettei ruoka
ollutkaan vielä valmistunut, vaan sitä piti
vielä löylyjä ottaessa lisäksi kypsentää
kiukaalla. Taas saunaan, uimaan, saunaan,
uimaan ja vihdoin uskalsimme ottaa
oletettavasti kypsyneet fileepalat ja makkarat
pois kiukaalta. Jännityksellä odotimme miten
kokeilumme oli onnistunut?!
”Ja vot” huudahti Juha, kuin originaalin
saatuaan, heti ensimmäisen lihapalan jälkeen
ja ymmärsin, että testimme oli enemmän kuin
onnistunut. Jumankekkulis, totesin itsekin,
että tämähän on hyvvee! Ja jopa ne
makkaratkin maistuivat todella hyviltä.
Hienostunut savun maku oli aivan loistava.
Savusaunan ja syömisen jälkeen
totesimmekin, että seuraavana päivänä
laitamme lisää lihapalleroita savustumaan.

Ja niin me sitten teimmekin.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!
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Oli peuran-, lampaan- ja possunlihaa sekä

Kävimme paluumatkalla myös katsomassa

tietenkin lisää A-luokan makkaroita.

isääni (85 v.) Kyyhkylässä, Mikkelissä.
Vielä niitä sotasankareita siellä näkee, tosin,
ei niitä sielläkään enää kovin montaa ole!

Retkemme oli siis kaikinpuolin erittäin
Nyt kuitenkin jo kahdella alumiini-alustalla.
Tällä kertaa lämmitimme savusaunaa hieman
pidempään, koska lihaa ja makkaroita oli jo
sen verran paljon. Nyt jo uskalsimme eli ei
meidän tarvinnut enää savustamista testata.
Saunoimme taas ja uimme monta kertaa.
Lopulta suurella jännityksellä nostimme
alumiinifolio-alustat sitten taas verannalle.
”Ei voi olla totta”, totesi Juha ja otti
kulauksen hyvää ja kylmää olutta päälle.
Jälleen kerran heräsikin kysymys, mitä
Ravintolakoulu Perho onkaan meissä
menettänyt? Mehän olimme huippukokkeja?!

onnistunut! Ruoka- ja juomavalinnoista
puhumattakaan.

Kiitos suuri Juhalle hienosta matkasta ja
loistavasta savusaunasta. Mitähän ruokaa me
seuraavalla kerralla laitammekaan,
huippukokkeja, kun kerran ollaan?

Jään sitä jännityksellä odottamaan.
Teksti Ari Tahvanainen
Kuva Juha Vasenius

Emme vain olleet sitä aikaisemmin tienneet,
ja Juha sanoikin, että tästä lähtien hän laittaa
joka kerta saunoessaan, omassa
savusaunassaan, myös ruokaa. Sen verran
hyvää se oli. Ja lisäksi pääsee vieläpä
helpolla. Kokeilumme oli siis ylittänyt kaikki
meidän uskaliaimmatkin odotuksemme.

Aamulla vielä kahvit ja viimeisimpiä
lihapaloja naamariin ja kotimatka saattoi
alkaa. Ilmat olivat huomattavasti paremmat,
kuin mitä oli alun perin luvattu, mitä nyt
lähtöaamuna hieman sateli.

Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n
iloisiin tapahtumiin!

