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ARI FERNELIUS

Phil Wingo maustoi sikaa kurssilaisten seuratessa toimenpidettä tarkasti.
ARI FERNELIUS

Urpolassa
grillattiin

FAKTA
Phil Wingo: Grillausvinkkejä
■ Mausta liha hyvin.
■ Hanki lihanpaistomittari. Se kertoo suunnilleen
lihan kypsyystason. Sian pitäisi olla kypsänä noin 63
°C ja naudan 74 °C, jos sen haluaa kypsänä. Pienempi
aste riittää, mikäli tavoitteena on puolikypsä tai puoliraaka nauta.
■ Mitä enemmän grillaat, sitä paremmaksi tulet.
Grillata kannattaa siis paljon.

malliin

Hymyilevä sika
odotteli grilliin
pääsyä.
RIINA RASTAS

luomisen kannalta.
– Tapasin tätä kautta pihvien tuottajan, joka haluaa lahjoittaa pihvejä tekemäämme hyväntekeväisyyteen. Järjestäjä Chris lahjoittaa grillauskastikkeita. Pidämme syksymmällä vähäosaisille kunnon grillijuhlat!

Humppila
Riina Rastas

U

rpolan Kartanossa Humppilassa järjestettiin amerikkalaisen grillausgurun Phil Wingon Pitmaster
school. Kokonaisuuteen kuului kaksi lihojen grillauskurssia ja yksi kokonaisen sian grillauskurssi. Kurssilaiset tulivat eri puolilta Suomea ottamaan oppia amerikkalaisia grillauskilpailuita voittaneen Wingon taidoista.
Wingon hankki Urpolaan kurssin järjestäjä, Loimaalla asuva Chris Paton.
– Olen tehnyt yhteistyötä Philin kanssa kaksi vuotta.
Hän on opettanut minulle paljon grillauksesta. Järjestänkin nyt itse Urpolassa tilauksesta grillauskursseja ja
BBQ-aterioita, Paton mainitsee.
KURSSILAISET VALMISTIVAT viikon aikana muun mu-

assa hampurilaispihvejä, makkaroita, ribsejä eli sian kylkiluulihaa ja briskettejä eli naudan rintalihaa. Huippuna oli kokonaisen sian paisto, jossa meni sunnuntai ja
osa maanantaita. Urpolan yrittäjäparin Leena ja Mikko Kylämarkulan mukaan osa osallistui kurssille jo viime vuonna.
– Meillä on ollut mukana noin 20 kurssilaista per viikko, ja suurin osa heistä on grillauksen harrastajia tai keittiöalan ihmisiä.
PEKKA WALLIN OLI KURSSILLA ensimmäistä kertaa. Hän
kertoi pitävänsä vaimonsa kanssa vähäosaisten ruoka-

– Pidämme
syksymmällä
vähäosaisille
kunnon
grillijuhlat!

Pekka Wallin (oik.) kehuu vuolaasti kurssin järjestäjää Chris Patonia (vas). Wallin sanoo, että sekä
Paton että Wingo ovat olleet sydämellisiä ja lahjakkaita grillimestareita.

palvelua Vammalassa. Viikolla he jakavat ruokakasseja ja lauantaisin tekevät kunnon ruokaa, jotta kävijät tuntisivat itsensä yhtä arvokkaiksi kuin muut.
– Täältä olen oppinut hyödyllisiä taitoja lauantaikokkailuun. Opin, miten kokonainen sika valmistetaan sekä miten liha kannattaa maustaa. Myös motto ”slow and low” on tullut tutuksi. Yleensä lihaa kannattaa valmistaa pitkään ja pienessä lämpötilassa.
Kurssista oli hyötyä Wallinille myös suhteiden

PHIL WINGO ON SAAVUTTANUT USA:n merkittävimmässä bbq-kisassa eli kokonaisen sian paistossa 2.
ja 7. sijan. Hän on kehittänyt grillauskastikkeita, jotka ovat myös voittaneet palkintoja. Kastikkeita käytetään Yhdysvalloissa monissa ravintoloissa, ja Suomessa aletaan valmistaa kolmea kastiketta hänen ohjeidensa mukaan.
– Tamperelainen Poppamies alkaa valmistaa kastikkeitani Suomessa. Ravintolat voivat ostaa niitä isommissa erissä. Olimme ennen Humppilaa pitämässä
kurssia Rukalla. Siellä oleva ravintola ottaa nyt käyttöön kastikkeeni, Wingo kertoi.
Toisinaan hän järjestää lyhyitä kursseja Yhdysvalloissakin mutta työskentelee enimmäkseen Porkmafia-yrityksensä parissa. Wingoa on pyydelty muuallekin Eurooppaan, mutta hän ei ole vielä kiinnostuksestaan huolimatta järjestänyt kursseja muualla
kuin Suomessa.
– Näitä kursseja on ihana pitää, koska paikka ja ihmiset ovat niin mukavia. Viikon aikana ehtii rakentua
lämmin suhde kurssilaisiin.

