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Hellan äärelle

M

oni suomalainen on tänä vuonna intoutunut puuhastelemaan ensimmäistä kertaa tosissaan
keittiössä ja luonnossa. Olen syyllistynyt siihen itsekin.
Korvapuustien suurena ystävänä olen aina ihaillut ja hieman kadehtinut niitä, jotka pyöräyttävät muutaman pellillisen herkullista pullaa ilman suurempaa numeroa. Hilloja syntyy
tuosta vain, ja marja- sekä sienikorit täyttyvät metsän antimista. Totta kai myös vappusimat
tehdään kotona. Tänä vuonna intouduin kokeilemaan tuota kaikkea, ja ehkä ainakin osasta näistä saattaa hyvin tulla loppuelämäni harrastus.
Suureksi mestariksi ei ole oikotietä, joten olen ehtinyt koluta marjattomia metsiä, polttaa uuninpellillä kämmenselkäni, valmistaa puoliraakoja munkkeja ja simaa, jossa rusinat jumittavat sitkeästi pullon pohjalla. Leipomisvälineissäkin olisi ollut petraamisen varaa, mikä kävi ilmi vasta, kun olin ehtinyt esitellä jauhoista peukaloani jokaisessa some-kanavassa.

jarmo.hankivaara@pellervo.fi

PARIIN KERTAAN olen pohtinut, mikä minuun ja moniin muihin on oikein mennyt tänä vuonna. Miksi jauhot
ja hiivat ovat löytäneet taas ostoskärryihin?
Voisiko olla niin, että epävarmoina aikoina ihminen palaa johonkin tuttuun ja turvalliseen – yksinkertaisten
perusasioiden äärelle? Ainakin itselleni lapsuuden riemullisimpia hetkiä oli palata koulusta kotiin, kun jo rappusilla vastaan tervehti vasta leivotun pullan tuoksu. Samoin lapsuuden kohokohtia olivat loppujen lopuksi ne
marja- ja kalareissut vanhempien kanssa, vaikka me lapset taisimme kavuta kuplavolkkarin takapenkille puoliväkisin. Retkistä ovat jääneet mieleen pienet asiat, kuten makkaratikun etsiminen ja vuoleminen sekä palaneen makkaran kuoriminen syömäkuntoon.
Varmasti perinteisten arvojen äärelle johdattaa yksinkertaisesti sekin, että vapaa-aikaa on aiempaa enemmän. Nyt huomaan viruksen pelossa jääväni usein vapaaehtoisesti kotiin sen sijasta, että lähtisin ulos syömään, kahville, elokuviin tai vaikkapa teatteriin. Miksipä en siis opettelisi jotain uutta ja hyödyllistä.
ITSE TEKEMINEN on kuulunut vahvasti myös jouluun, ja siinäkin voisi ottaa aktiivisemman roolin. Täpötäydet marketit eivät juuri nyt houkuttele, joten itse tehtyjä muistamisia arvostaa entistä enemmän.
Joulun klassikko on tietenkin pehmeä paketti, josta kuoriutuu rakkaudella kudotut villasukat tai villapaita.
Käsityöohjeissamme on nyt useita jouluisia sukkia, joista voit valita. Jopa konvehteja voi tehdä myös itse, ja
tällaisiinkin herkkuihin löytyy resepti tämän lehden ruokasivuilta.
Paras lahja on silti rauhoittuminen ja yhdessä koettu ilo, tietenkin sopivan pienellä porukalla ja turvallisesti.

”
s.36

Meillä on perinne, että
jouluaaton aamuna Kasper
vetää muille hevosille metsästä
kuuset nakerrettaviksi.

”
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