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Nina Airisto
Humppila

Jos Phil Wingon pitäisi antaa vain 
yksi neuvo kotigrillaajalle, hän ke-
hottaisi ottamaan grillaukseen mu-
kaan rohkeaa kokeilumieltä.

–�Suurin virhe, minkä grillauk-
sessa voi tehdä, on olla kokeile-
matta eri ideoita. Ei pidä pelätä 
eri mausteiden kokeilemista, vaan 
antaa mennä.

–�Opi yrityksen ja erehdyksen 

kautta. Jos lopputulos on hyvä, 
sen muistaa seuraavallakin ker-
ralla. Jos lopputulos ei miellytä, 
seuraavalla kerralla pitää vain 
muuttaa jotakin. Sitä paitsi jos 
grillauksessa epäonnistuu, koira 
saa siitä aterian.

AMERIKKALAINEN WINGO on yksi 
BBQ- ja grillausmaailman tämän 
hetken kuumimmista nimistä. 
Elantonsa mies on grilliherkku-
jen parista saanut vasta muuta-

man vuoden.
–�Olin aiemmin töissä rakennus-

alalla, mutta kun alalla alkoi men-
nä huonosti, ajattelin yrittää jota-
kin muuta ja tässä sitä ollaan. En 
ole saanut kokkikoulutusta, vaan 
olen itseoppinut pitmaster. Olen 
elävä esimerkki siitä, miten taka-
pihalla grillannut kaveri voi kään-
tää intohimonsa myös työkseen, 
Wingo kertoo.

–�Rakastan tapahtumia ja uusien 
ihmisten tapaamista. Haluan saa-

Pitmaster Phil Wingo kävi jakamassa oppejaan suomalaisille Urpolan kartanon mailla. Pitmaster on arvostusta osoitta  
barbeque-menetelmässä. KUVAT: Seppo Pessinen

Grillata pitää  
niin kuin elää

 ● Amerikkalainen Phil Wingo oli ennen tavallinen takapihallaan 
grillaava kaveri. Nyt hän on yksi BBQ-maailman kuumia nimiä.

 ● Grillauksen maailmanmestariksikin itsensä kokannut Wingo 
haluaa tuoda hyvälle ruualle uusia ystäviä ja kasvattaa 
BBQ-perhettä.
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  va nimitys henkilölle, joka on taitava amerikkalaistyylisessä 

da hyvälle ruualle uusia ystäviä ja 
kasvattaa BBQ-perhettä.

Kotikaupunki Chicago ei ole ko-
vinkaan tunnettu BBQ-kaupunki, 

–�Ehkä olen onnistunut hieman 
nostamaan sitä grillimaailman kar-
talle.

Vaikka Wingo nykyään grillaa 
työkseen, kuuluu kokkaaminen 
edelleen hänen vapaa-aikansa 
lempipuuhiin.

–�Rakastan ruuanlaittoa ja kun 
tekee sitä, mistä nauttii, se ei kos-
kaan tunnu työltä.

–�Grillaamisessa onnistunut lop-
putulos vaatii aikaa ja sitoutumista 
sekä rakkautta grillausta kohtaan. 
Maun eteen pitää nähdä vaivaa.

WINGO VIERAILI Suomessa jaka-
massa oppejaan kahdella eri gril-
lauskurssilla Humppilassa. Kurssin 
aikana grillauksen maailmanmes-
tariksikin itsensä kokannut mies 
tarjosi uusia näkökulmia suoma-
laisittain melko perinteiseen ruu-

anlaittotapaan.
–�Esimerkiksi ribsit valmistetaan 

usein low & slow -menetelmällä, 
jossa liha pidetään matalassa läm-
pötilassa usein jopa yön yli kypsy-
mässä. Halusin osoittaa, että hot 
& fast -menetelmällä voi saada li-
hasta aivan yhtä maukasta ja mu-
reaa, Wingo kertoo.

Wingo myös uskoo, että onnis-
tuneen grilliherkun salaisuus on 
mausteissa. Valmiit mausteseok-
set ovat enemmän kuin OK, mutta 
makuja myös voi, saa ja pitääkin 
yhdistellä ennakkoluulottomasti. 

–�Ei ole oikeaa tai väärää tapaa 
grillata. Grillata pitää niin kuin 
elää ja käyttää mausteita, joista 
pitää.

LIEKSASTA KOTOISIN olevat Jari 
Palviainen ja Tiina Hokuni oli-
vat Humppilassa mukana omaksu-
massa Wingon oppeja ja totesivat 
saaneensa rutkasti uusia ajatuksia 

–�Grillaus ei ole tiukkapipoista 
puuhaa. Reseptit sopivat täytekak-
kujen tekoon, mutta eivät grilla-
ukseen, Palviainen sanoo.

–�Itse olen ennen aina mennyt 
reseptien mukaan, joten se vaatii 
uskallusta maustaa fiiliksen mu-
kaan. Harvoin grillilihasta kuiten-
kaan ylimaustettua saa, Hokuni 
pohtii. FL

RUOANVALMISTUS

Grillaus ja  
BBQ - mikä ero?

  Suomalaisittain puhutaan 
yleisesti grillauksesta, englan-
niksi tehdään eroa barbeque- ja 
grilling-menetelmien välille.

  Grillaus on nopeaa, korkeas-
sa lämpötilassa tapahtuvaa 
ruoanlaittoa, jossa savua ei 
synny merkittävästi.

  BBQ on hidasta, miedolla 
lämmöllä tapahtuvaa ruoanlait-
toa, jossa savu jättää makunsa 
ruokaan.

”Suurin virhe, minkä  
grillauksessa voi tehdä,  
on olla kokeilematta  
eri ideoita.”
PHIL WINGO
BBQ-mestari

TORSTAINA 9. HEINÄKUUTA 2015FORSSAN LEHTI


