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Ruokaa ReiluSti

Masala chai lämmittää 
talvella ja viilentää kesällä

H indin kielen sanalla 
chai tarkoitetaan puhe-
kielessä usein intia-

laista maustettua teetä eli masala 
chaita. Legendan mukaan Intian 
kuningas keksi masala chain yli 
5000 vuotta sitten. Osa maus-
teseoksista, joita yhä käytetään 
masala chain teossa, mainitaan 
kyllä intialaisen lääketieteen, 
ayurvedan, vanhoissa teksteissä, 
mutta itse masala chai kehittyi 
vasta brittien siirtomaa-aikana.

Teepensaita on kasvanut Intian 
Assamissa luonnonvaraisena iät ja 
ajat, mutta ensisijaisesti paikalliset 

ovat pitäneet teetä lääkeyrttinä. 
Teekulttuuri alkoi muut-

tua hiljalleen, kun britit 
löysivät 1820-luvulla 
Assamin teepensaat. 

Englannin Itä-Intian 
kauppakomppanian 
ajauduttua oopium-
sotiin teemarkkinoita 

hallitsevan Kiinan 
kanssa 

Intian junissa kuulee vähän väliä kaupustelijoiden huutavan: ”Chai, chai!” Heidän 
pannuissaan on perinteisesti ollut intialaista maustettua, makeaa, valmiiksi haudu-
tettua maitoteetä eli masala chaita. Brittien siirtomaa-ajalla kehittynyttä juomaa ei 
tarvitse lähteä metsästämään Intian katukeittiöistä, vaan laadukasta masala chaita 
voi valmistaa kotona.

sä vain teepussin sekä makeaa, 
kuumaa maitoa ilman mitään 
mausteita. Paikalliset kaipaavat 
vanhaa valmiiksi tehtyä ”ready 
made chaita”. Asemilla juniin 

nousevilla kaupustelijoilla onkin 
hyvät markkinat, jos heillä on 
valmista chaita tarjolla, kertoo 
moninkertainen Intian kävi-
jä, Etelä-Aasian tutkija Mikko 
Viitamäki. 

– Jotkut hienommat hotellitkin 
tarjoavat vain pussiteetä, sillä se 
on edistyksen merkki. Masala 
chaita saa varmimmin pienten 
kaupunkien perinteisten asuin-
alueiden katukeittiöistä ja ravin-
toloista. Sen sijaan suuremmissa 
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metropoleissa, varsinkin keski-
luokan asuinalueilla, pussitee on 
korvannut masala chain. Viiden 
tähden hotellien täytyy tietysti 
tarjota kaikkea, mitä asiakas 
saattaa haluta – aina hienoista 
kiinalaisista teelaaduista masala 
chaihin! Viitamäki selventää.

Aineksia onnistuneeseen 
chaikokemukseen

Intialaisten katukeittiöiden masa-

Chai wallah eli teekauppias, kolkata, intia. katukahvila, kodaikanal, intia.

britit alkoivat kehittää teen viljelyä 
ja jalostusta Intiassa. 

Vaikka teen viljely yleistyi, 
intialaisten teen kulutus pysyi 
pitkään alhaisena. Teen suosio 
kasvoi vasta, kun brittien omista-
ma Intian teeyhdistys ITA (Indian 
Tea Association) toteutti 1900-lu-
vun alussa ärhäkän kampanjan, 
joka kannusti tehtaita ja kaivoksia 
järjestämään teetaukoja työnteki-
jöilleen. Lisäksi teeyhdistys tuki 
teekauppiaita Intian rautatiever-
kon kehittyessä.

Intialaisia kehotettiin tarjoi-
lemaan tee brittiläiseen tyyliin: 
mustaan teehen lisättiin hieman 
maitoa ja sokeria. Masala chai 
kehittyi, kun paikalliset alkoivat 
lisätä teehen mausteita sekä 
enemmän maitoa ja sokeria. Tätä 
teeyhdistys ei aluksi sulattanut, 
koska se vähensi varsinaisen teen 
kulutusta. Vastustuksesta huo-
limatta masala chai vakiinnutti 
suosionsa. Siitä tuli sekä katu-
keittiöiden että junien vakiotuote 
aivan viime vuosiin saakka.

– Junien omat keittiöt eivät 
enää tarjoa masala chaita, minkä 
vuoksi junissa saa nykyään eteen-
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talvinen masala chai

Ainekset (2 kahvikupillista)
2 dl vettä
peukalonpään kokoinen pala 
tuoretta inkivääriä
1/4 tl reilun kaupan 
mustapippurirouhetta
2 tl reilun kaupan sokeria
(muutama suolakide)
1,5–2 tl reilun kaupan teepurua
2 dl soijamaitoa tai mahdollisim-
man rasvaista lehmänmaitoa, 
esim. luomutäysmaitoa

Valmistus
Kuori peukalonpään kokoinen 
pala inkivääriä. Raasta tai pilko 
palanen. Kiehauta vesi katti-
lassa. Lisää kiehuvaan veteen 
inkivääri, mustapippuri, sokeri 
sekä teepuru. Halutessasi voit 
lisätä hitusen suolaa. Anna kie-
hua 1–2 minuuttia. Lisää maito. 
Anna vielä kiehahtaa. Siivilöi 
chai kuppeihin.

la chai on tyypillisesti maustettu 
joko kardemummalla tai tuoreella 
inkiväärillä. Suosittuja ovat myös 
valmiit teehen tarkoitetut maus-
teseokset, chai masalat. Katukeit-
tiöt käyttävät samat mausteet ja 
teelehdet moneen kertaan, minkä 
vuoksi laatu huononee erästä 
toiseen.

Perinteikkään masala chain 
saa helposti tehtyä kotikeittiössä. 
Suurin osa raaka-aineista löytyy 
reilun kaupan tuotevalikoimasta. 

Masala chaihin sopivat parhaiten 
teet, jotka eivät ole kokonaisina 
teelehtinä vaan CTC (Cut Tear 
Curl) -tyyppisenä muruna. 
Maailmankauppojen valikoimissa 
tällaisia teelaatuja ovat ainakin 
Tampereen kehitysmaakaupan 
maahantuomat tansanialaiset 
irtoteet Kilimanjaro, Safari ja 
African Pride sekä Reilun kaupan 
TÄHDEN maahantuoma Fair 
Trade Tanzanian Leaf Tea.

Ohessa on reseptit kahteen 

erilaiseen masala chaihin. Inki-
vääri ja mustapippuri, joita pi-
detään lämmittävinä mausteina, 
antavat maun talviseen masala 
chaihin. Viilentävä kardemumma 
puolestaan maustaa kesäkeleil-
läkin maistuvan chain. Teen, 
mausteiden ja sokerin määriä 
kannattaa rohkeasti muuttaa omi-
en makumieltymysten mukaan. 
Myös muita mausteita, kuten 
kanelia, neilikkaa, muskottipäh-
kinää, fenkolia ja tähtianista, voi 
halutessaan kokeilla.

Masala chai sopii sellaisenaan 
jälkiruuaksi, tai sitä voi nauttia 
pikkusuolaisten tai -makeiden 
seurana. Viitseliäs kokki tekaisee 
chain seuraksi vaikkapa intialaisia 

suolaisia piiraita, samosoja, mutta 
masala chain kaverina voi kokeilla 
myös suomalaisia joululeivonnai-
sia. Tunnelmaan pääsee kuun-
telemalla intialaista musiikkia. 
Reseptejä testatessa taustalla soi 
Helen Concert of a Life Time -ko-
koelmalevy sekä Mohammed Rafi. 
Ainakin Rafin musiikkia löytyy 
Spotifyn lisäksi myös kirjastoista.

Lisätietoa:
Reilun kaupan kasvioppi kanelista, 
inkivääristä ja kardemummasta tässä 
lehdessä s. 4–5. 
Reilun kaupan kasvioppi teestä Maail-
mankauppalehden numerossa 2/2011 
(www.maailmankaupat.fi/lehti/arkisto.
html).

Teksti ja kuvat Emilia Pippola
Reseptit Mikko Viitamäki

kesäinen masala chai

Ainekset (2 kahvikupillista)
2 dl vettä
15 kokonaista kardemummaa 
tai 1–1,5 tl reilun kaupan 
kardemummajauhetta
2 tl reilun kaupan sokeria
(muutama suolakide)
1,5–2 tl reilun kaupan teepurua
2 dl soijamaitoa tai mahdollisim-
man rasvaista lehmänmaitoa, 
esim. luomutäysmaitoa

Valmistus
Jauha kokonaiset kardemum-
mat morttelissa. Poimi pois 
kuoret. Kiehauta vesi katti-
lassa. Lisää kiehuvaan veteen 
kardemumma, sokeri sekä 
teepuru. Halutessasi voit lisätä 
hitusen suolaa. Anna kiehua 1–2 
minuuttia. Lisää maito. Anna 
vielä kiehahtaa. Siivilöi chai 
kuppeihin.

katukahvila, kodaikanal, intia.


