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Tarhamehiläisen poikatoukkia eli kuhnu-
rin toukkia voi hyödyntää myös ruuan-
laitossa. Kuh nuritoukkia on yleisesti ku-

vattu hyön teismaailman hanhenmaksaksi sen 
ainutlaatuisen pehmeän ja paahteisen maun 
vuoksi. Suutuntuma on monien mielestä par-
haimmillaan kun toukat ovat punasilmävai-
heessa, mutta kaikki peitetyt toukkavaiheet 
ovat hyödynnettävissä. 

Toukat ovat erittäin monikäyttöisiä ja 
sopivat yhteen monenlaisten ruokien kanssa. 
Vain mielikuvitus on rajana. Kuten kaikki 
laadukkaat ruoka-aineet, kuhnuritoukat ovat 
parhaimmillaan yksinkertaisesti käsiteltyinä:

•	 Lohkaise pannulle reilu nokare voita ja 
laita joukkoon lusikallinen hunajaa

•	 Ota toukat pakkasesta ja anna hetki su-

laa, jotta toukat irtoavat toisistaan, mutta 
pistä ne pannulle vielä jäisinä. Paista tou-
kat kahdessa-kolmessa erässä, etteivät 
ne puuroudu.

•	 Paista ja kääntele muutaman minuutin 
ajan kunnes toukat ovat omaan suuhun 
mukavan rapsakoita. Ennenkuin otat 
toukat pannulta, ripauta päälle sormi-
suolaa.

Mihin rapsakat toukat sopivat?

•	 Munakkaat
•	 Pannukakut
•	 Burgerit
•	 Salaatit
•	 Riisiannoksen päälle
•	 Tortillat, jne...

Kuningaskuhnurit
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Toukkien ja kananmunien maku sopii erin-
omaisesti yhteen. Voit hyödyntää kananmu-
nien paistinrasvan lisäämällä siihen vähän 
voita ja saat toukkiin hyvän maun. Lopputu-
los soveltuu paahtoleivän tai toiselta puolen 
paistetun kananmunan (häränsilmä) päälle.

Myös kookoöljy sopii hyvin kuhnureiden 
paistamiseen.

Kuhnurit 

Kuhnuritoukkien poisto mehiläispesistä ei 
vaaranna yhdyskuntien hyvinvointia, kuhnurit 
eivät tee töitä, vaan ovat olemassa vain yhtä 
häälentoa varten. Kuhnurintoukkia poiste-
taan pesästä muutoinkin varroapunkin torju-
miseksi. Valtiovallan hyväksyttyä hyönteiset 
ihmisravinnoksi, kuhnureita voidaan viimein 
hyödyntää.

Hyönteisruokaan kannattaa suhtautua 
varovaisesti, mikäli on allerginen esimerkiksi 
äyriäisille tai nilviäisille. Sen sijaan muita suo-
situksia hyönteisruoasta ei ole – hyönteisillä 
höystettyä ruokaa voi siis tarjota vaikkapa 
pienelle lapselle. Jos olet kasvissyöjä, mutta 
kuhnurintoukat ja muut hyönteiset maistu-
vat, olet entovege. Bon Appétit!

Hinta ja pakkaus

•	 KuhnuriKuningas -toukat, puhdistettu, 
rasia 150 g / 7 euroa

•	 KuhnuriKuningas -toukat vahakennossa,     
130-150 g / 4 euroa

Toukat toimitetaan pakastettuna rasiassa 
eli tämä täytyy huomioida haettaessa, ettei 
kylmäketju katkea.

Vahakennon perkaus

Kennossa olevien kuhnuritoukkien puhdistus 
vastaa kosteiden mustikoiden perkaus ta. 
Pöydälle levitetään sanomalehti ja sen pääl-
le marjanpuhdistin. Jäinen vahakennosto 
murskataan kämmenten välissä ja ravistetaan 
marjanpuhdistimesta vahamurut sanomaleh-
den päälle ja noukitaan isoimmat vahakap-
paleet pois.

Pestään tässä välissä kädet vahamuruista 
ja noukitaan toukat rasiaan ja palautetaan 
pakastimeen. 

Jos marjanpuhdistajaa ei ole, tee pro-
seduuri lautasen tai vadin päällä ja ota ker-
rallaan käsittelyyn puolet kennosta. Vaikka 
vahaa jääkin toukkien joukkoon, se antaa 
vain makua.


