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– Paistovalmis lihamureke-
massa on kätevä mänglättä-
vä versio, Leskinen kertoi ja 

naureskeli, että joutuu joskus 
selittämään, mitä mänglättävä 
tarkoittaa.

– Massa kestää halkaisun, 
jos haluaa laittaa sisään jotain 
lisuketta. Niin pihvit kuin pul-
latkin valmistuvat tästä näp-
pärästi.

– Murekkeen voi laittaa uu-
niin mukana olevassa vuoas-
sa, opasti Leskinen ja esitteli 
kyljen tekstiä ”uunin kestävä 
vuoka 180 astetta”.

– Atria Bravuureissa on 
kaikissa uunin kestävä vuo-
ka. Bravuuri-tuotteita on 
muistaakseni kaikkiaan yh-
deksäntoista. Nautaa, broile-
ria ja possua.

Maistiaispihveihin Leski-
nen lisäsi perustaikinaan vii-
denpippurin sekoitusta ja chi-
liä. Kastikkeen hän valmisti 
ruokakermasta. Hän mainit-
si wok-vihannesten sopivan 
erinomaisesti lisukkeeksi.

Savonlinnalainen Sointu 
Tiippana osui maistajaisiin 
markkinareissullaan.

– Mitäs maistiaisia täällä 
onkaan, rouva kyseli ruoka-
mestarilta, joka kehotti mais-
tamaan ensin ja lupasi sitten 
kertoa, mitä se oli.

– Hyväähän onkin. Vai on 
tämmöinenkin valmistuote 
kaupan, rouva makusteli ja 
kertoi käyvänsä Kiteellä ai-
ka usein.

– Kiteen palveluja tulee 
käytettyä, kun mökki on mel-
ko lähellä, Ruokkeella, Soin-
tu kertoi.

– Tänäänkin on kierretty 
monissa kaupoissa, vaikka 
markkinoita varten varsinai-
sesti tulimmekin. Kitee on täl-
läinen mukava paikka, josta 
löytyy vaikka mitä.

Sari Helin

Atriamestari Timo Leskinen 
neuvoi, kuinka valmiista mu-
reketaikinasta saa näppärästi 
vaikka pihvit.

�Kätevästi kauppareissulla käydessä saattoi napata 
ruokavinkkejä, kun Atrian ruokamestari Timo Les-
kinen kokkasi ja neuvoi K-Supermarket Kupiaisen 
syntymäpäivillä.

Kupiaisessa
kokattiin

Savonlinnalainen Sointu Tiip-
pana piti maistamastaan jau-
helihamurekepihvistä, vaikkei 
tiennytkään ennakkoon, mitä 
suuhunsa laittaa.

Kiteeläinen Onni Väkeväinen toi toimitukseemme tunnistettavaksi esineen, jonka hän oli raken-
tanut vuonna 1959. Esine oli nimeltään vanginlukko, jossa ylävarsi piti saada irti renkaista. Onni 
tiesi esineen nimen syntyneen vankilassa, jossa eräs vangeista oli sen keksinyt. Ja mikä mielenkiin-
toista, mies oli vapautettukin hienon keksinnön ansiosta. Onni itse ei ollut se henkilö.

Onni rakensi vanginlukon

Ralliauto päätyi torstai-il-
tana kyljelleen ojaan Rääk-
kylän Pötsönlahdentiellä. 
Autossa olleet kaksi ihmis-
tä pääsivät omin avuin ulos 
ajoneuvosta ja kävelivät ki-
lometrin päähän kotiin. Täl-
lä välin ulosajopaikalle tul-
lut ohikulkija soitti tilantees-
ta hätäkeskukseen.

Onnettomuuspaikalle kii-
rehti Rääkkylän paloasemal-
ta pelastusyksikkö, joka ta-
voitti ajoneuvossa olleet 
henkilöt ensimmäisenä ja 
aloitti ensihoitotoimet. Toi-
nen autossa olleista sai lieviä 
vammoja. Ulosajopaikalle 
tuli myös ensihoitoyksikkö 
Rääkkylästä sekä pelastus-

helikopteri Ilmari. 
Pelastusyksikön tehtäväk-

si jäi myös hinata ajoneu-
vo takaisin ajoradalle sekä 
varmistaa, ettei ympäristö-
vahinkoja päässyt tilantees-
ta syntymään. Poliisi tutkii 
onnettomuuteen johtaneita 
syitä.

Ralliauto suistui ojaan

Puh. (013) 684 8411, Fax (013) 414 593, markkinointi@kotikarjala.fi

MAINOSMATERIAALIT
TORSTAINA 8.11.2012 klo 11.00 mennessä.
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LAAJA JAKELU!
Tilaajien lisäksi lehti jaetaan jokaiseen ei-tilaaja-
talouteen Kesälahdella, Rääkkylässä ja Tohma-

järvellä sekä postitetaan muualla asuvien vapaa-
ajan asunnon omistajien kotiosoitteeseen.

Ilmoittaja, käytä jakelu hyödyksesi!
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TYÖ JA OIKEUDEN-
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Kuntalainen!

MUISTA
VAALIT!


