
Höyryävien kattiloiden ja 
hautuvien lihapatojen ääressä 

on hyvä ottaa vastaan 
tunnelmallinen syksy ja talvi. 
Kirjassa on omat osionsa kasvis, kala, kana- ja 

liharesepteille. Myös makeisreseptit ilahduttavat 
olemassaolollaan. Mikäpä toisikaan paremmin 

mieleen lapsuuden ja joulun odotuksen kuin itse 
valmistetut makeiset. Mukana on myös monen 
monta leivonnaista, aina leivistä ja sämpylöistä 

makeisiin herkkuihin. 


Reseptien lomasta löytyy 
tarinoita Myrskylahdelta 

Jouluaaton joutsen 

Kilinä ja kolina käy, kun valmistaudumme 
joulupöytään. Kynttilät kimmeltävät ja pimeä on 
laskeutunut ulos. Katsahdan ikkunaan josta me 

kaikki heijastumme. Vanhemmat kumarat hahmot 
ovat jähmettyneitä heijastuksia ikkunassa ja siellä 
välissä näkyvät pienet poikien päät kuikuilemassa 

vilahdusta joulupukista. Ulkona jäällä näkyy 
häivähdys valkoista. Katson tarkemmin ja näen 

joutsenen. Puemme päälle ja lähdemme ulos kesken 
jouluruoan, huoli joutsenesta mielessä. Jäät ovat 

huonot emmekä uskalla lähteä sitä pitkinkatsomaan 
onko joutsen jäänyt kiinni. Se ei liiku. Hetken 

mietittyämme, soitamme palokunnan paikalle. He 
saapuvat ja pääsevät joutsenen luokse ja 

vapauttavat sen. Me palaamme sisälle lämpimään. 
Joutsenkin jatkoi matkaansa varmasti 

lämpimämpään paikkaan.

Talven Maku 
Esittely 

Talven maku-kirjassa otetaan syksy ja talvi vastaan 
porisevien kattiloiden ja hautuvien lihapatojen 
äärellä. 


Nautitaan ajasta perheen ja ystävien kesken 

Rentoa ja satokaudenmukaista meininkiä on luvassa 
myös tässä Sari Spåra kirjassa. Talven maku-kirja 
alkaa siitä, mihin Meren maku-kirja päättyi. Kesä on 
nyt hyvästelty ja on aika ottaa vastaan 
tunnelmallinen syksy ja talvi. Kattilat kolisevat, lasit 
kilisevät ja Myrskylahden keittiöstä kantautuu taas 
huumaava tuoksu. Näillä resepteillä syntyy 
maukkaampi syksy ja talvi.

TALVEN 
 MAKU 

Myrskylahti-kirjasarjan odotettu jatko-osa.



Myrskylahti 
Myrskylahti sijaitsee pienessä rannikkokylässä. Ihmisiä 
täällä näkyy melko harvakseltaan, mutta eläimiä sitäkin 
enemmän. Myrskylahti nimi kertoo niistä kovista 
myrskyistä jotka me otamme täällä ensimmäisinä 
vastaan, ennen kuin ne iskevät muualle. Kesällä laineita 
nostattavat ukkosmyrskyt kun taas syksyn myrskyt 
nostavat veden pintaa ja vesi ulottuu silloin metsän 
reunaan ja laituri jää kuohuvan meren alle. Silloin vesi voi 
nousta niin paljon, että tie tänne muuttuu velliksi ja jää 
sekin veden alle. Talvella merituulet piiskaavat 
vaakatasossa ja lumivallit peittävät pihan ja tien 
hetkessä.

Herkullisia ja tunnelmallisia 
hetkiä kirjan parissa

Syksy ja talvi on 
lohturuoan kulta-aikaa 

Kun pihalla ei enää tule 
vietettyä aikaa samoin 
kuin kesällä, tulee aikaa 
vietettyä enemmän 
keittiössä.

Joulu on pian ovella 

On aika alkaa miettiä 
joulunalusruokia. Monet 
kirjan resepteistä on 
perittyjä ja perinteisiä, 
mutta myös monta uutta 
reseptiä on tullut 
joulupöytään jäädäkseen.

Ruokavuosi päättyy 

Ruokavuosi päättyy 
juhlallisiin tunnelmiin 
ruokapöydässäkin. On 
aika kiittää mennyttä 
vuotta, sen maukkaista 
hetkistä ja suunnata katse 
uusiin herkkuihin.

Talven herkut 

Kirpeät pakkaspäivät ja 
auringon valossa kylpevä 
hanki saa mielen 
valoisaksi ja iloiseksi. 
Eletään tässä kauniissa 
talven hetkessä ja 
nautitaan siitä.

Koleat ilmat saavat mielen tehdä tulen takkaan ja ottaa 
esille leivontatarvikkeet. Pullien ja kakkujen paistaminen 

perheelle on mukavaa puuhaa. Lasten iloinen katse 
palkitsee. Kun syksyn sade tai talven lumihiutaleet 

piiskaa ikkunoita on ihanaa käpertyä nojatuolin nurkkaan 
ja tihrustella sateen läpi pihalle, vastapaistettu pulla ja 

kylmä maitolasi kädessä.


