
Tee-se-itse 
Turpapihvit

 
Tässä ohjeessa paistetaan herkullisia pihvejä turpajauhelihasta. Kaikki muutkin kalat käyvät raaka-aineiksi, ja 
kalalajeja voi hyvin sekoittaa ihan sen mukaan, mitä on sattunut saaliiksi kertymään.  

Raaka-aineet 
● 700 g turpafilettä. Fileessä voi olla nahka ja lihasruotoja. Suomut kannattaa poistaa. 

● 2 kananmunaa 

● 1-2 tl psylliumjauhetta 

● 1-2tl suolaa 

● Mantelijauhetta 

● Sitruuna 

● Mausteita. Esimerkiksi valkosipulijauhetta, kalamausteseosta, viispippuria. 

 



Valmistus 

 



 

 



 

Vinkkejä 
● Lihamyllyn avulla pihvitaikinaan voi helposti lisätä kaikenlaista. Sitruunan lisäksi sekaan voi jauhaa 

vaikkapa tuoretta ruohosipulia tai tilliä. 
● Lisukkeet kannattaa työntää lihamyllyyn viimeisenä. Näin ne työntävät edellään viimeisetkin lihapalat 

läpi myllystä. 
● Suurisuomuiset kalat kannattaa suomustaa, mielellään jo ennen fileointia. Suuret suomut eivät jauhaudu 

helposti lihamyllyssä ja saattavat tukkia sen. Pienet tai pienisuomuiset kalat voi jauhaa suomuineen. 
Vaihtoehtoisesti nahan voi fileoida pois, mutta samalla menetetään nahan makua ja ravintoaineita. 

● Fileiden ei tarvitse olla ruodottomia. Ruotojen syönti on vain hyväksi. Kalojen selkäpuoleen fileoinnissa 
jäävät lihasruodot jauhautuvat lihamyllyssä huomaamattoman pieniksi murusiksi. Pieniin kaloihin voi 
jättää myös kylkiruodot jauhettavaksi. Sen sijaan selkäruoto on syytä poistaa pienemmistäkin kaloista, jos 
haluaa aivan tasaisen pureskeluelämyksen. 

● Jäitkö pohtimaan, kuinka turpa fileoidaan? Jatka lukemista seuraavalle sivulle! 

 

 

 

 

 

 



Turvan fileointi 
Samalla periaatteella voi fileoida monia muitakin kaloja. Erityisen hyvin menetelmä sopii turvan lisäksi särjelle, 
sorvalle, säyneelle, pasurille ja lahnalle.  

Välineet 

 

Esikäsittely 
● Kun saat kalan, tainnuta se kovalla iskulla päähän 
● Laske veret työntämällä puukko kiduksiin ja viiltämällä joko selkärangan tai kurkun puolelle. Päätä ei 

kannata irrottaa eikä kurkkua katkaista kokonaan. Konaista kalaa on helpompi käsitellä. 
● Jäähdytä kala mahdollisimman nopeasti 



 



Fileointi 

 

 



 

 



 

Vinkkejä 
● Fileessä on tämän jälkeen vielä pieniä lihasruotoja. Nämä ruodot jauhautuvat lihamyllyssä. Pienempien 

(alle 200g) särkikalojen lihasruodot pehmenevät kypsennettäessä, joten ne käyvät ruoanlaittoon 
sellaisenaan. 

● Jauhamista varten file on hyvä paloitella noin viiden sentin pätkiin. Joskus pidempien pätkien mukana 
kulkeva nahka on kiertynyt lihamyllyn ruuvin ympärille. 

● Turvan kokonaispainoista noin 30% on filettä. 700 g filettä saa siis noin 2.5 kg turpasaaliista. 
● Jäitkö ihmettelemään, mikä turpa oikein on ja miten sitä pyydetään? Jatka lukemista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turpaa pyytämään 
Turpa on Etelä-Suomen sameissa joissa viihtyvä särkikala. Lisää tietoa turvasta löytyy esimerkiksi 
Luontoportista. 

Turpa on kaikkiruokainen. Etenkin suuremmat yksilöt syövät kalaa. Virtapaikoissa turpa nappaa mielellään 
uistimeen ja perhoon. Suvannoissa turvan onkiminen onnistuu kaikilla onkimistekniikoilla.  Hyvä syötti on nakin 
pätkä, katkarapu, kalanpala tai pikkukala. Turpa ottaa onkeen ja vieheisiin yleensä rajusti. Tärppiä on vaikea olla 
huomaamatta. 

 

 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/turpa


 


