
YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020 ohjelmaan sesongin 
parhaat raaka-aineet. Kokosimme teille kilpailijoiden tekemät 
huikeat reseptit, jotka nähtiin semifinaalijaksossa tiistaina 
24.11. klo 20 MTV3-kanavalla  
ja mtv-palvelussa.
Kilpailijoiden top 3 teki uudelleen annokset, jotka olivat 
aikaisemmin kaudella menneet huonommin. Kaksi 
kilpailijoista valmisti lihaa Mexico-teemalla ja yksi palasi 
villiyrtteihin tehden niistä jälkiruokaa. Lisäksi valmistettiin 
annokset lakasta. Nämä reseptit sopivat kokeneemmille 
kotikokeille. Otatko haasteen vastaan?
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole 
testattu K-Koekeittiössä. K-Supermarket on mukana MasterChef 2020 
ohjelmayhteistyössä.

Kierros 1

Semifinaalin 
kilpailijoiden 
reseptit

Painetehtävä

Paahdettua hanger steakia, karamellisoitua 
valkosipulipyrettä, meksikolaista salsa verdeä, 
grillattua tomaattia, rapeaa possun kylkeä ja 
chileillä maustettua lihalientä  
Tekijä: Dani 
 
Hanger steak
400 g Hanger steak
2 rkl Voita
3 oksaa Timjamia
2 kpl Valkosipulinkynsiä
 Suola
 
Valkosipulipyree
100 g Valkosipulia
100 g Voita
50 g Kermaa
1 rkl Omenaviinietikkaa
 Suola
 
Grillattu tomaatti
1 kpl Tomaatti
2 tl Ruokokidesokeria
 Suola
 
Meksikolainen salsa verde
1 kpl Varsiselleri
2 kpl Chili, vihreä
1 kpl Kesäsipuli
50 g Valkosipulia
2 dl 1-2-3 -lientä
80 g  Porsaankylkeä
 
Lihaliemi
0,5 dl Omenaviinietikkaa
2 rkl Ruokokidesokeria
5 dl Lihalientä
1/2 punttia Timjamia
8 oksaa Oreganoa
1 kpl Chili, punainen
4 kpl Tähtianista
 Pippuri
 Suola 

Valmistus
1. Valmista valkosipulipyree. Kuori valkosipulit ja laita 

kattilaan voin kanssa. Anna karamellisoitua kunnolla.
 Lisää lopuksi kerma ja anna redusoitua noin 10 minuuttia 

miedolla lämmöllä.
 Mausta suolalla ja etikalla. Aja hienoksi pyreeksi 

blenderissä.
2. Valmista meksikolainen salsa verde. Leikkaa vihannekset 

samankokoisiksi pieniksi paloiksi ja laita maustumaan 
pikkeliliemeen.

 Paahda porsaankylkiviipaleet 180-asteisessa uunissa noin 
20 minuuttia tai kunnes ovat rapeita.

 Pilko rapeat porsaankylkiviipaleet pieniksi paloiksi.  
Valuta maustuneet vihannekset pikkeliliemestä ja  
sekoita ne porsaan palojen kanssa.

3. Valmista lihaliemi. Laita kuumaan kattilaan etikka ja 
sokeri. Anna porista hetken aikaan.

 Lisää loput raaka-aineet kattilaan ja anna redusoitua. 
Mausta lopuksi suolalla.

4. Valmista grillattu tomaatti. Leikkaa tomaatista noin 3 cm 
paksuisia siivuja. Mausta suolalla ja ruokokidesokerilla.

 Paahda siivut kuumalla kuivalla pannulla molemmin 
puolin. 

5. Valmista hanger steak. Leikkaa liha syiden mukaisesti 
sopivan kokoisiksi annospaloiksi ja suolaa liha.

 Paista lihan pinnat umpeen kuumalla pannulla voin, 
timjamin ja valkosipulinkynsien kanssa.

 Nosta liha pois pannulta ja lisää pannulle tilkka lihalientä ja 
keitä kasaan.

 Nosta liha uuniritilälle, valele kasaan keitetyllä lihaliemellä 
ja kypsennä 180-asteisessa uunissa, kunnes liha 
sisälämpötila on 52-astetta.

 Anna vetäytyä noin 10 minuuttia ennen leikkaamista.
6. Kokoa annos. Koristele yrteillä.

Naudan sisäfilepihviä, avokadokreemiä, 
taateli-sipulipyrettä, raparperisalsaa ja chilillä 
maustettua kanalientä
Tekijä: Patrik 
 
Naudan sisäfile
130 g x 2 Naudan sisäfileepihvi
2 rkl Voita
 Pippuri 
 Suola
 
Avokadokreemi
2 kpl Avokadoja
1 kpl Limen mehua
 Suola
 
Taateli-sipulipyree
2 kpl Sipulia
1 kourallinen Taateleita, kuivattu ja kivetön
loraus Omenaviinietikkaa
2 rkl Voita
 Suola
 
Chilillä maustettua kanalientä
1 L Kanalientä
3 kpl Chili, vihreä
2 dl Öljyä
200 g Voita
loraus Omenaviinietikkaa
 Suola
 
Raparperisalsa
1 varsi Raparperia
2 kpl Varsiselleriä
1 kpl Kevätsipulinvarsi
1 kpl Limen mehua
1/2 ruukkua Korianteria
1 rkl Sokeria
loraus Chiliöljyä
 Suola 

Valmistus
1. Valmista avokadokreemi. Kuori avokado ja poista kivi. 
 Aja sauvasekoittimella sileäksi kreemiksi limen mehun 

kanssa. Mausta suolalla.
2. Valmista raparperisalsa. Pilko kaikki raaka-aineet pieniksi 

paloiksi ja sekoita.
 Anna maustua 15-20 minuuttia. Sekoita välillä.
3. Valmista chilillä maustettu kanaliemi.
 Laita kanaliemi kattilaan ja keitä kasaan, kunnes jäljellä on 

3 dl lientä.
 Sekoita joukkoon kuutioitu voi sauvasekoittimella.  

Mausta omenaviinietikalla.
 Polta chilit kaasupolttimella mustiksi. Laita blenderiin öljyn 

kanssa ja siivilöi chiliöljy.
 Viimeistele kanaliemi chiliöljyllä oman maun mukaan.
 Voit maustaa raparperisalsaa pienellä lorauksella 

chiliöljyä.
4. Valmista taateli-sipulipyree. Karamellisoi pilkottua sipulia 

voissa kattilassa.
 Lisää joukkoon taatelit. Peitä sipulit ja taatelit vedellä niin, 

että ne peittyvät juuri ja juuri.
 Hauduta pehmeiksi. Laita blenderiin ja sekoita hienoksi 

pyreeksi.
 Mausta voilla ja suolalla.
 Jos pyree tuntuu liian paksulta, lisää hieman vettä.  

Lisää lopuksi loraus omenaviinietikkaa.
5. Valmista naudan sisäfileepihvit. Paista pihvit kuumalla 

pannulla voissa, kunnes lihan sisälämpöitila on 50 astetta.
 Mausta suolalla. Anna vetäytyä 10 minuuttia folion alla.
6. Kokoa annos. Koristele yrteillä.

Mesiangervonkukalla maustettua namelakaa, 
herukanlehtijäätelöä, friteerattua jäkälää, 
omena-limegeeliä ja omenaa
Tekijä: Sofia 
 
Mesiangervonamelaka
100 g Maitoa
2 nippua Mesiangervonkukkia
200 g Valkosuklaata
200 g Kermaa
5 g Liivatelehtiä
10 g Glukoosia
 
Herukanlehtijäätelö
3 dl Maitoa
3 kpl Keltuaista
3,5 dl Kermaa
20 g Glukoosia
60 g Sokeria
30 g Ryöpättyjä herukanlehtiä
 
Friteerattu jäkälä
5 nuppua Jäkälää
1 tl Tomusokeria
 Syötävää kultasprayta
 
Omena-limegeeli
5 kpl Omenoita
2 kpl Limen mehua
2 kpl Liivatelehtiä
30 g Sokeria
 
Omenasuikale
1 kpl Granny smith omena 

Valmistus
1. Valmista namelaka. Kiehauta maito, jossa on 

mesiangervonkukat.
 Siivilöi maito ja lisää joukkoon pehmennyt liivate.
 Sulata valkosuklaa ja lisää joukkoon glukoosi.
 Sekoita sauvasekoittimella joukkoon kuuma maito ja sitten 

kerma. Laita haluttuihin silikonimuotteihin.
2. Valmista herukanlehtijäätelö. Sekoita blenderissä pieni 

määrä kermaa ja herukanlehdet.
 Siivilöi seos. 
 Kypsennä muita raaka-aineita kattilassa koko ajan 

sekoittaen 78-asteiseksi.
 Lisää joukkoon siivilöity herukanlehtikerma ja laita 

jäätelömassa jäätelökoneeseen tekeytymään.
3. Valmista friteerattu jäkälä. Lämmitä syväpaistoöljy  

160-asteiseksi paksupohjaisessa kattilassa. 
 Friteeraa jäkälä öljyssä, kunnes se on rapeaa.  

Jäähdytä jäkälät.
 Mausta siivilöidyllä tomusokerilla ja värjää jäkälät lopuksi 

syötävällä kultaspraylla.
4. Valmista omena-limegeeli. Mehusta omenat mehulingolla. 

Purista omenamehun joukkoon limen mehut.
 Liota liivatelehdet kylmässä vedessä. Kiehauta mehut ja 

sokeri. Lisää lopuksi pehmenneet liivatelehdet.
 Jäähdytä ohut kerros geelimassaa esimerkiksi 

silikonimaton päällä.
 Leikkaa valmiista geelimatosta paloja.
5. Valmista omenasuikale. Leikka omenasta ohuita suikeleita.
6. Kokoa annos.

Lakalla maustettua siikaa cevichenä ja 
sokerisuolattuna, etikoitua hapankermaa, 
mätiä, pikkelöityä ja confattua varsiselleriä ja 
purjoa sekä grillattua lakkaa
Tekijä: Dani 
 
Siikaceviche
1 Siikafilee
50 g Lakkoja
1 Sitruuna
10 g Omenaviinietikkaa
 Suolaa
 Sokeria
 
Sokerisuolattu siika 
1 Siikafilee
100 g Sokeria
100 g Suolaa
 
Etikoitu hapankerma ja mäti
100 g Smetanaa
10 g Omenaviinietikkaa
 Suolaa
30 g Mätiä
 
Grillatut lakat
50 g Lakkoja
 Öljyä
 Etikkaa
 Suolaa
 
1-2-3 -liemi
100 g Väkiviinaetikkaa
200 g Sokeria
300 g Vettä
 
Pikkelöity varsiselleri 
1 Varsisellerin varsi 
 pikkelilientä (1-2-3 liemi)
 
Confattu purjo
1/2 Purjoa 
50 g Voita
 
Koristeeksi
 Syötäviä kukkia
 Tilliä 

Valmistus
1. Fileoi siika fileiksi ja poista ruodot. Hienonna toinen 

filee pieniksi kuutioiksi cevicheä varten ja toinen ohuiksi 
tangoiksi sokerisuolausta varten.

2. Hienonna sauvasekoittimella lakka, sitruunanmehu, 
omenaviinietikka ja mausta suolalla ja sokerilla. 

 Siivilöi. Tämä on pohjana cevichelle.
3. Asettele siikatangot astiaan ja peitä 50/50-sokeri-suola- 

seoksella ja anna maustua vähintään 30 minuuttia tai yön 
yöli. Leikkaa ohutta suikaletta sokerisuolatusta siiasta ja 
kypsennä ceviche lakkamarinadissa juuri ennen tarjoilua.

4. Vatkaa smetana vaahdoksi ja lisää mäti. Laita 
pursotinpussiin. Grillaa lakat grillissä tai polttimella.

 Mausta öljyllä, etikalla ja suolalla.
5. Valmista 1-2-3 -liemi. Laita kaikki liemen raaka-aineet 

kattilaan. Kiehauta ja jäähdytä.Pikkelöi varsisellerikuutiot 
ja confaa purjon palat voissa. Leikkaa ohuiksi rinkuloiksi.

6. Koko annos. Koristele syötävillä kukilla ja tillillä. 

Jättikatkaravunpyrstöjä, lakkavinaigrettea 
ja maustetulla tuorejuustolla täytettyjä 
kyssäkaalinyyttejä.
Tekijä: Patrik 
 
Lakkavinaigrette
1 dl Lakkoja
1 dl Omenaviinietikkaa
3 dl Öljyä
1/2 rkl Chilimurskaa
1/2 Valkosipulin kynttä
1 rkl Hunajaa
 Suolaa
 
Kyssäkaalinyytit
1 Kyssäkaali
1 dl Omenaviinietikkaa
1 dl Sokeria
1 dl Vettä
4 rkl Tuorejuustoa
3 tippaa Vihreää tabascoa
 Suolaa
 
Jättikatkaravunpyrstö
12 Jättikatkaravunpyrstöä
3 rkl Punaista currytahnaa
1/2 Sitruunan mehu
 Suolaa 

Valmistus
1. Valmista lakkavinaigrette. Laita kaikki raaka-aineet 

blenderiin. Aja sileäksi kastikkeeksi.
2. Valmista kyssäkaalinyytit. Laita omenaviinietikka, sokeri ja 

vesi kattilaan. Kiehauta ja jäähdytä.
 Viipaloi kyssäkaalista ohuita siivuja mandoliinilla ja laita 

maustumaan pikkeliliemeen.
 Anna maustua 15 minuuttia.
 Valuta liemi pois ja kuivaa siivut.
 Mausta tuorejuusto tabascolla ja suolalla. Sekoita 

vispilällä.
 Aseta kyssäkaalisiivujen keskellä pieni nokare maustettua 

tuorejuustoa ja taittele kauniiksi nyyteiksi.
3. Valmista jättikatkaravunpyrstöt. Leikkaa pyrstöt pitkittäin 

halki niin, että viilto jää hieman vajaaksi.
 Rapujen tulisi jäädä pyrstön puolelta vielä kiinni yhdeksi 

palaksi.
 Pyörittele pyrstöt currytahnassa ja mausta suolalla.
 Paista kuumalla pannulla nopeasti noin 15 sekuntia.
 Mausta lopuksi sitruunanmehulla.
4. Kokoa annos. Voit tarjoilla jättikatkaravunpyrstöt 

esimerkiksi suikaloidun kaalin ja retikan kanssa.
 Koristele yrteillä ja ruusun teräkehdillä.

Lakkakreemillä täytettyjä tuulihattuja, 
limetuorejuustoa ja limesokeriliemessä 
marinoitua lakkaa
Tekijä: Sofia 
 
Tuulihatut
70 g Vettä
50 g Voita
60 g Jauhoja
2 kpl Kananmunia
 Suola
 
Tuulihattujen keksi
50 g Voita
50 g Sokeria
50 g Vehnäjauhoja
 
Marinoitua lakkaa
2 dl Lakkoja
2 dl 50 % sokerilientä
2 kpl Limen mehua
 
Lakkakreemi
2 dl Kermaa
1 dl Sokeria
1,5 dl Lakkoja
 
Limetuorejuusto
200 g Tuorejuustoa
1 kpl Limen mehua
1 dl Tomusokeria 

Valmistus
1. Valmista tuulihattujen keksit. Vaahdota voi ja sokeri.  

Lisää jauhot ja sekoita.
 Kaulitse valmis taikina ohueksi kahden leivinpaperin 

välissä ja laita jääkaappiin odottamaan.
2. Valmista tuulihatut. Kiehauta vesi, voi ja suola.
 Sekoita joukkoon jauhot ja kypsennä noin 3 minuuttia. 

Jäähdytä massaa hieman.
 Vatkaa joukkoon munat yksitellen ja laita taikina 

pursotinpussiin.
 Pursota leivinpaperin päälle noin 2 cm kokoisia nokareita.
 Leikkaa tuulihattujen keksilevystä samankokoisia 

ympyröitä muotilla.
 Aseta keksi tuulihattujen päälle. 
 Paista 175-asteisessa uunissa noin 12 minuuttia.
3. Valmista marinoidut lakat. Purista limen mehut 

sokeriliemeen ja kaada maustettu sokeriliemi lakkojen 
päälle.

 Anna maustua.
4. Valmista lakkakreemi. Vatkaa kerma vaahdoksi.
 Laita lakat ja sokeri blenderiin. Aja hienoksi massaksi ja 

siivilöi.
 Laita lakka-sokeriseos kattilaan ja keitä hieman kasaan.
 Jäähdytä.
 Kääntele lakkaseos vatkatun kerman joukkoon ja laita 

pursotinpussiin.
5. Valmista limetuorejuusto. Vatkaa tuorejuuston joukkoon 

tomusokeri, limen hienoksi raastetut kuoret ja mehu.
 Laita pursotinpussiin.
6. Täytä valmiit ja jäähtyneet tuulihatut lakkakreemillä ja 

limetuorejuustolla.
7. Kokoa annos. Koristele marinoiduilla lakoilla.


