RAVINTOLA BACKAKSEN RAAKAAINEIDEN ALKUPERÄ
Osana Ravintola Backaksen toimintaa on Kuninkaan erä,
joka on raaka-aineiden hovihankkijan roolissa. Isoimmat hankinta-alueet
sijaitsevat Lopella, Petsikkotunturissa, Nessebyssä sekä Härkäniityssä.
Mistä kaikki raaka-aineet tulevat?
Lopen erämaa-alue sijaitsee 56km Backaksesta luoteeseen. Lopella on paljon
hyvin hoidettua mäntymetsää, natura-aluetta sekä pieniä lampia. Lopelta tulee Backakseen
vuosittain paljon peuran- ja hirvenlihaa.
Ravdoskaidin porotila Petsikkotunturissa sijaitsee 1203km Backaksesta pohjoiseen.
Kuninkaan Erän yrittäjät Veijo Kantanen ja Lauri Kaivoluoto ovat maailman
ainoat vantaalaiset poromiehet, omistaessaan Ravdoskaidin porotilan Utsjoen kunnassa. Ravdoskaidi
on noin 5km lähimmästä asvalttitiestä ja viimeiset 5km pitää kulkea jalan, kelkalla tai
maastoautolla. Ravdoskaidi sijaitsee Kaldoaivin erämaaalueen ja Kevon
luonnonpuiston välissä. Näissä maisemissa metsästetään riekkoa ja metsoa sekä
kalastetaan siikaa, rautua, harjusta ja haukea.
Nessebystä Varangerfjårdista tulevat kuningasravut. Kuningasrapusafari
nykypäiväisellä rapualuksella toteutetaan vain 1,5h
ajomatkan päässä Ravdoskaidista. Aluksella nostamme rysät, joiden
keskimääräisen saalismäärän on n. 100kg kuningasrapua tunnissa.
Kokin valmistaessa kuningasravuista lounasta, kalastamme
jigaamalla turskaa, seitä, ruijanpallasta ja kissakalaa.
Fasaanit metsästämme uusimmilla jahtimaillamme Härkäniityssä, jossa fasaanit
kasvatetaan vapaasti maastossa.
Metsän antimet
Metsästäminen ei ole läpihuutojuttu, vaan se vaatii paljon aikaa ja sopivan paikan. Nykypäivänä
arvostetaan, kun tiedetään milloin, missä ja miten riista on hankittu. Laadukkaan riistan lihan
tuottaminen on monivaiheinen prosessi. On tärkeää ymmärtää, että ensin eläin pistetään,
suolistetaan, nyljetään, riiputetaan, kylmäkuljetetaan, raakakypsytetään, paloitellaan ja vielä
valmistetaan ruuaksi. On eri asia tilata liha tukusta, kuin kantaa kymmeniä tuhansia kiloja
porkkanaa ja muuta ruokaa peuroille ja hirville, kulkea jahtimailla, kytätä, istua passissa, tähdätä,
suorittaa riistalaukaus tai jättää ampumatta. Tämän takia riista on myös paljon arvokkaampaa.
Illallisen valmistus alkaa raaka-aineen keräämisellä
Ravintola Backaksessa hankitaan näiden Kuninkaan Erän raaka-aineiden lisäksi raaka-aineita myös
paljon itse poimimalla marjoja ja sieniä. Eikä tietenkään sovi unohtaa myöskään Backaksen omaa
isoa puutarhaa, joka tarjoaa omenoita, raparperia, villiyrttejä ja hunajaa omista kennoista. Lisäksi
teemme jatkuvaa yhteistyötä pientuottajien kanssa. Käyttämällä pientuottajien tuotteita, pystymme
varmistamaan laadun ja muiden raaka-aineiden elinympäristöt sekä olosuhteet.
Luottotoimittajiimme kuuluu mm. Krannin tila, josta saamme ohraryynejä aamiaispuuroon ja
jauhoja leivonnaisiin.
Tervetuloa nauttimaan kanssamme Laatua Luonnosta Lautaselle!

