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Kuka:

lincoln Koyiwa,
38, on Ugandossa
syntynyt muotoilijo.
Han on valmis tunut
taiteen mais teribi
Helsingin Aoho·
yliopiston tai teiden
ja suunnittelun
korkeakoulu~ta

vuonna 2007.
SomarlO vuonna han
perusti designstudio
Koyiwan .
Ajankohtai sta:

Koyiwan uusin
mallisto on tehty
suomalaisisla graniittikivilojeisto. Esineet
oval kaytannbllisio
ja kerottovio
loideleobio.
kayiwa.fi

Lincoln Koyiwa
"oalii inspiraa·
tiota altistamalla
itMnsa
I I
liII. vaikuh. iII••
Han k. raG nyky·
taichha. T.ok..,
taultalla: lou'
ha Makil6n 5t.l·
Ia vuad.1ta 2012,
akryyli ja 6ljy.
Alia Laura Lain_
untitt.d (2017).

LeikkimieltCi
ruokapoytCiCin
Suomenugandalainen muotoilija
Lincoln Kayiwa pitiiii pohjoismai_ta
minimalismista. Siihen han sekoiHaa
leikillisyyttii ja vaalii hauskuuden
ajotusta myos keittiossiiiin.

M

iksi ruokapOydilssii pitiiil alia neljiijalkaa? Entil tiiytyyko lasin olla
ainn kartio? Ei, pohti Kayiwa ja
valmisti timantinmuotoisia laseja.
Mitil ruoanlaittoon tulee, Kayiwa ruokkii
luovuutlaan myos keiWossa.
"Sovellan t'eseptejii fiilispohjalta ja sen
mukaan mitii raaka-aineita on helposti saatavilla."
Vaikka nykyisin Lincoln Kayiwa kokkaa
perheelleen arkiruoat, hiin oppi valmistamaan l'Uokaa vasta ilseniiistyttyiHln, sillii
lapsuudenkodissa palvelija valm isli l'Uoan.
Lincoln varttui Ugandassaja kavi taidepainotleista koulua. Hanen islinsii on arkkitehti,
ja kotona ali paljon valokuvia. Is§. hal'l'asti ralliajoa, jolen Lincolnin ensimmiiinen kosketus
Suomeen olivat formulaL
Lincoln liihti opiskclemaan yliopistoon
muotoiluaja haki Suomeen vaihtoon. Ah'al'
Aalto ja Ect'O Sa/winen kiinnostivat, multa
Suomeen han jai t'akkauden vuoksi.
Kun keiUio kutsuu, Kayiwa ei ylecnsii itsekiiiin tiedii, mitii lopulLa valmistuu.
"Ollneksi vaimoni ja minii pidiimme ylliityksistii."
Tat'keintii on renlous. Kotona at'kikilytossii
on mtalaa, silla Lincolnin itse suunnittelemia
astioita on valmistettu vain rajallisesti,ja ne
ovat usein uniikkeja.
"En kata arkena erityisen kauniisti. Yritan
piutii koko pt"Osessin yksinkertaisena."
lkeaa Lincoln ei harrusta, muttu kattuuksessa toimivat joskus myos paperi!autaset,
esimerkiksi lastenkutsuil!a.
Ug-.llldalainen t·uokakulttuuri on saanut
paljon vaikutteita Intiasta. Lincoln Kayiwa
pitiiii mausteista ja tuot"eista vihanneksista
sekfi erilaisista lihal'uoista. Suosikkiruokia
kotopuolesta ovat ossa huco ja pahkinilinen
kastike, jota Lincoln vet·sioi Suomessa maapahkinavoista.
Rohkea ja leikkisa kuvaavat selvasti sekii Lincoln Kayiwan J·uoa nlaittoa ettii muotoilua.
·'Thiteeni on kuin oma henkilOhistoriani.
Siina on virikkeitii vahiin sieltilja WaIW."
Sellaisiahan Kayiwa n kokkauksetkin
ovat. •

Uga nda lai n e n ro lex
8 onnoslo
Volmistusoiko I Yo lunlio
16 kononmunoo
1 y, II suoloo
2 dl rooslelluo koolio
3 rkl ruokabljyo
8 chopolileipoo (ohje 01101
1 hienonnellu sipuli
2 lomootlio viipoloiluno
suoloo viimeistelyyn
CHAPATILEIPA

7 dl vehnojouhojo
1 tl sokerio
1 Yo II suoloo
3 rkl rypsi- toi kookosbljya
2y,...3 dllomminla vello
1 roosleltu sipuli
PAISTAMt5EEN

ruokobliya
1. Volmi~to leivol. loito jauhol suureen
kulhoon . Tee ke~kelle kuoppo . lisoo sokeri , suolo, oljy jo rooslellu sipuli . Aloilo se·
koilus keskeho kosin sekoilloen. lisoo pik.
kuhiljoo jouhojo ja nesletlo. Kun oinekset

ovOI sekoitluneel, noslo loikino tyopbydblle jo voivoo kimmoisoksi. Usoa
torvilloesso jouhojo . Voivoo noin 8-14
minuullio, kunnes loikino on kimmoisao,
silebo jo kiillavoo.
2. Joo toikino noin 6-8 poloon. Anno
levolo Iii non 0110 30 minuultio . Kouli
ohuiksi pybreiksi leiyiksi. Oljyo Jeipo jo
ponnu. Poisto , mullo ala polto. leivon
pitoo 0110 poislomisen jolkeen eloslislo
jo rulloltovoo.
3. Volmisto rolex. Riko kononmunot
kulhoon. lisao suoloo, rooslellu boli
jo ~ekoito hoorukollo . Kuumenno bljy
jo koodo seos ponnulle. Anno munok·
koon poisluo rouhosso molemmin puolin.
Koonna loslollo.
4. Asellele chopotileipo munokkoon
paolle ponnulle jo onno leivan lommelo
munokkoon poollo. liu ' uto munokos ja
leipo leikkuuloudolle loi Iybtasolle esi·
merkiksi loutosen avulla niin, etto leipo
joo olle jo munokos on poallo . Ripollele
paolle hienonnetlua sipulio jo tomoolliviipoleilo. Mousto ripouksello suoloo jo
koori rul lolle.
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