
SK-Metalli Oy 
Rantakulmantie 86 
28600 Pori 

Markku Suominen 

myynti@skmetalli.com 

www.skmetalli.com 

puh. 050-4669033 

 

Helmikuu 2016 1. ( 2 ) 
 
 
 
 
     
 
        

OHJEITA KALOJEN JA LIHAN SAVUSTAMISEEN KESÄKEITTIÖSSÄ 

 

 

                      
 
 

 
 

Aseta pohjalevy = parila poikkivarteen ja säädä poikkivarren korkeus pystyputkessa aluksi noin 30 

cm:iin.  Savustuksen aikana voit vaihtaa savustuslaatikon korkeutta poikkivarressa ”välikäden” avulla. 

Kalojen savustaminen: 

Aseta pohjalevyn päälle folio ja ripottele folion päälle leppälastuja muutama kourallinen. 

Sokeripaloilla saat kaloille kiiltävän pinnan ja moni käyttää lisämausteina myös katajaa. 

Laita kalaritilä paikoilleen ja lado isommat kalat selkäpuoli alaspäin ja kalan pääpuoli ritilän 

korkeammalle päädylle.  Tässä asennossa kalan neste ja mausteet eivät savustuksen aikana valu pois 

eivätkä kalat kuivu.  Selkä on myös kalan paksumpi puoli, joten kala kypsyy tässä asennossa 

savustuksen aikana tasaisemmin.   

 

Kääntämällä kalaritilä ylösalaisin saat tasaisen savustusalustan ja voit savustaa mm. kalafileitä, 

lahnoja ja kampeloita.  Kalaritilän tasaisella puolella voi myös savustaa pienempiä kaloja 

asettelemalla niitä ritilän poikkipinnojen väliin selkäpuoli alaspäin. Voit käyttää myös lisäritilää, 

jolloin pääset savustamaan kahdella tasolla ja parhaassa tapauksessa tuplaat valmistusmäärät. 

Muista, että kaloja ei suomusteta eikä kalan päätä poisteta, mutta sisälmykset poistetaan.  

Aseta lopuksi savustuslaatikon reunat parilan reunojen päälle kantatut reunat ulospäin ja kansi 

paikoilleen 

 

Lihan savustaminen: 

Aseta pohjalevyn päälle folio ja ripottele folion päälle leppälastuja muutama kourallinen 

Lihan savustukseen käytät kalaritilän tasaista puolta. Voit asettaa lihan suoraan ritilän päälle, mutta 

suosittelemme folioastian käyttöä. Tällöin lihan mahdollinen kuivuminen savustuksen yhteydessä 

vähenee. Suosittelemme myös paistomittarin käyttöä, jotta varmistetaan kullekin lihatuotteelle 

riittävä/sopiva kypsyminen. 

Aseta lopuksi savustuslaatikon reunat parilan reunojen päälle kantatut reunat ulospäin ja kansi 

paikoilleen 
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           paahtopaisti                                             possunpaisti                      uunifilee 

 

                                                                                
 
                                                                  lisäritilällä tuplasti tehoa savustukseen   

Tee Kesäkeittiöön tuli ja käännä savustuslaatikko tulen päälle. Savun muodostus alkaa noin 15 

minuutin kuluttua tulen tekemisestä. Voit savustuksen aikana kääntää tarvittaessa savustuslaatikon 

pois tulen päältä ja tarkastella savustuksen edistymistä kantta avaamalla. Paksu valurautainen parila 

tasaa hyvin lämpöä savustuslaatikossa ja lopputuloksena on kalojen / lihatuotteiden tasainen 

kypsyminen. Tuulettamalla muutaman kerran savustuslaatikkoa saadaan tarvittaessa myös 

ylimääräistä kosteutta pois laatikosta.   

Tarkkoja savustusaikoja ei voi antaa, mutta esimerkiksi kolmen noin 1,5 kg:n kalojen savustamiseen 

kannattaa varata aikaa vähintään runsas tunti. Lopputulos on yleisesti sitä parempi, mitä 

maltillisempana lämpötilaa savustuslaatikossa pidetään.  Kokonaiset kalat ovat kypsiä, kun kalan 

sisällä oleva neste on muuttunut sameasta kirkkaaksi tai kalan evä irtoaa helposti sormella 

kokeiltaessa. 

Lihatuotteiden kypsyminen kannattaa varmistaa paistomittarilla, mutta esimerkiksi noin kilon 

painoinen uunifilee/possunpaisti/paahtopaisti valmistuu runsaassa tunnissa. 

Savustuksen jälkeen loput leppälastut on helppo folion avulla poistaa ja parilaa ei välttämättä 

tarvitse erikseen puhdistaa. 


