YHTEISTYÖSSÄ:

MasterChef
ti 20.00

2020

on alkanut!

Tänä syksynä K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020
ohjelmaan sesongin parhaat raaka-aineet. Kokosimme
teille kilpailijoiden tekemät huikeat reseptit, jotka nähtiin
ensimmäisessä jaksossa tiistaina 1.9. klo 20 MTV3-kanavalla
ja mtv-palvelussa.
Kilpailijoiden tehtävänä oli valmistaa varaston raaka-aineista
annos, joka kertoo miksi hän on päätynyt alalle.
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.

Heinäsavustettua voissa haudutettua kuhaa,
ruskealla voilla maustettua perunapyrettä,
kyssäkaali ja voi-valkoviinikastiketta
Tekijä: Dani
Savutettu kuha
1 kpl
100 g
Perunapyre
0,5 kg
1 dl
250 g
Kyssäkaali
1 kpl
2 dl

Kuha
Ruskistettua voita
Rosamunda perunaa
Maitoa
Voita
Suola
Kyssäkaali
1-2-3 Lientä

Ruskistettu voi
200 g
Voita
Voi-valkoviinikastike
4 dl
Kalalientä
0,5 dl
Valkoviiniä
1 dl
Kuohukerma
100 g
Voita, kuutioituna
Valmistus
1. Valmista kyssäkaali. Leikkaa kokonaisesta kyssäkaalista
mandoliinilla ohuita siivuja ja laita valmiiseen
1-2-3 -pikkeliliemeen maustumaan.
2. Fileoi kuha. Laita ranka kalaliemen ja valkoviinin kanssa
kattilaan. Keitä kasaan.
Kun liemi on valmista, lisää joukkoon kerma ja voi
ripotellen. Pidä sauvasekoitinta koko ajan päällä.
Mausta valmis kastike suolalla ja osalla ruskistettua voita.
3. Valmista ruskistettu voi. Laita voi kattilaan ja paahda
kunnes väri on pähkinäinen. Siivilöi ruskistettu voi.
4. Savusta kuha savupistoolilla. Laita savustetut fileet
vakuumipussiin 100 g valmiiksi ruskistetun voin kanssa.
Kypsennä kattilassa sirkulaattorin avulla.
Sirkulaattorilla 50 asteessa noin 20 minuuttia.
Kuha on valmista, kun sen liha on kiinteää, mutta
lohkeilee kauniista. Mausta suolalla.
5. Valmista perunapyre. Kuori ja keitä perunat.
Lämmitä maito ja voi. Soseuta perunat ja
lisää joukkoon lämmin maito-voi seos.
Voit halutessasi laittaa perunapyreen sifoniin.
Mausta suolalla.
6. Kokoa annos. Koristele hienonnetulla ruohosipulilla.

Ahventa Tammelasta
Tekijä: Greta
Paneroitu ahven
2 kpl
Ahvenen file
1 kpl
Kananmuna
1 dl
Ruisjauhoa
3 rkl
Voita
3 rkl
Öljyä
Suola
Pippuri
Limepippuri
Varhaisperunat
2 kpl
Varhaisperunoita
Suola
Porkkanapyre
3 kpl
1 kpl
0,5 tl
0,5 tl
25 g
1,5 dl

Porkkanoita
Sipuli
Suola
Kurkuma
Voita
Kuohukerma

Parsakaalipyre
1 kpl
Parsakaali
25 g
Voita
0,5 dl
Kuohukerma
Pikkelöidyt vihannekset
2 dl
1-2-3 -lientä
2 rkl
Giniä
1 tl
Sinapinsiemen
0,5 punttia
Ruohosipuli, hienonnettu
0,5 kpl
Kurkkua
1 kpl
Porkkana
4 kpl
Retiisejä
Ruskistettu voi
100 g
Voita
Yrttiöljy
0,5 punttia
0,5 punttia
1 dl
1 tl
0,5 kpl

Basilikaa
Ruohosipulia
Öljyä
Valkoviinietikka
Sitruunan mehu
Suola

Valmistus
1. Valmista pikkelöidyt vihannekset. Aloita tekemällä
1-2-3 -liemi. 1 osa väkiviinaetikkaa, 2 osaa sokeria ja
3 osaa vettä. Kiehauta ainekset kattilassa ja jäähdytä.
Lisää jäähtyneeseen pikkeliliemeen gini, sinapinsiemenet
ja hienoksi leikattu ruohosipuli.
Pilko vihannekset haluttuun muotoon ja laita
pikkeliliemeen.
2. Valmista porkkanapyre. Kuullota sipuli ja porkkanat
öljyssä. Lisää kurkuma ja kerma. Keitä kunnes sipuli ja
porkkanat ovat pehmeitä.
Laita kaikki blenderiin ja lisää voi. Aja hienoksi pyreeksi ja
mausta suolalla.
3. Valmista parsakaalipyre. Keitä parsakaali suolavedessä.
Laita pehmennyt parsakaali blenderiin. Lisää kerma ja voi.
Aja hienoksi pyreeksi ja mausta suolalla.
4. Valmista yrttiöljy. Laita kaikki blenderiin ja aja yrttiöljyksi
noin 5 minuuttia.
Siivilöi kankaan lävitse.
5. Valmista ruskistettu voi. Laita voi paksupohjaiseen
kattilaan. Paahda voita kunnolla. Siivilöi ruskistettu voi.
6. Valmista varhaisperunat keittämällä niitä suolavedessä.
Varhaisperunat ovat valmiita, kun ne ovat hieman
pehmeitä ulkopuolelta ja sisältä napakoita.
7. Paneroi ahven. Mausta ruisjauho suolalla, pippurilla ja
limepippurilla.
Kuivaa ahvenen fileet talouspaperilla. Pyörittele fileet
rikotussa kananmunassa ja tämän jälkeen maustetussa
ruisjauhoissa.
Paista paneroidut fileet kuumalla pannulla öljyssä ja
voissa.
8. Kokoa annos.

Naudan sisäfilettä, perunafondantia
paahdetulla valkosipulikastikkeella. Pikkelöityä
parsaa, ruusukaalia ja palsternakkapyreetä.
Tekijä: Juhani
Paahdettu valkosipulikastike
1 kpl
Kokonainen valkosipuli
3 kpl
Herkkusientä
1l
Paahdettua lihalientä
2 rkl
Punaviinietikkaa
1 dl
Punaviiniä
4 oksaa
Timjamia
2 kpl
Salottisipulia
Mustapippuria
Palsternakkapyre
2 kpl
Palsternakkoja
100 g
Voita
2 dl
Kermaa
Vettä
Suola
Pippuri
Perunafondant
2 kpl
Rosamuna perunoita
200 g
Voita
2 kpl
Valkosipulikynsi
3 oksaa
Timjamia
Naudan sisäfile
1 kpl
Naudan sisäfilettä
100 g
Voita
1 dl
Rypsiöljyä
Suola
Pippuri
Pikkelöidyt vihannekset
1 osa
Väkiviinaetikka
2 osaa
Sokeri
3 osaa
Vesi
4 kpl
Vihreä tankoparsa
4 kpl
Ruusukaali
4 kpl
Herkkusieni
Valmistus
1. Valmista paahdettu valkosipulikastike.
Paahda halkaistu valkosipuli 200 asteisessa uunissa.
Pilko salottisipulit ja herkkusienet.
Laita etikka, punaviinietikka ja punaviini kattilaan.
Keitä lientä kasaan niin että jäljelle jää puolet.
Lisää joukkoon pilkotut salottisipulit, herkkusienet,
pippuri ja lihaliemi. Keitä noin 1 h.
Lisää joukkoon paahdettu valkosipuli kuorineen ja timjamin
oksat. Keitä 15 minuuttia ja mausta lopuksi suolalla.
Siivilöi valmis kastike.
2. Valmista palsternakkapyre. Keitä palsternakka kypsäksi.
Laita blenderiin kypsä palsternakka, voi ja kerma.
Aja hienoksi pyreeksi.
Mausta suolalla ja pippurilla.
3. Valmista perunafondant. Kuori ja muotoile peruna
haluttuun muotoon. Paahda pannulla voissa valkosipulin
ja timjamin kanssa.
Lisää pannulle noin 0,5 dl vettä.
Kääntele perunafondantia, jotta se saa molemmilta
puolilta kauniin kullanruskean värin. Mausta suolalla.
4. Valmista pikkelöidyt vihannekset. Aloita tekemällä
1-2-3 -liemi. 1 osa etikka, 2 osaa sokeria ja 3 osaa vettä.
Kiehauta liemi ja jäähdytä.
Laita valitsemasi pilkotut vihannekset pikkeliliemeen.
5. Mausta kalvoton naudan sisäfile suolalla ja pippurilla.
Paista sisäfile voissa ja öljyssä pannulla.
Kun lihan pinnat on kauniin ruskeat, kypsennä sisäfilen
sisälämpö 52-asteiseksi 180 asteisessa uunissa.
Anna vetäytyä folion alla noin 15 minuuttia.
6. Kokoa annos.

Sokerisuolattua siikaa kesän parhailla
juureksilla
Tekijä: Kim
Sokerisuolattu siika
2 kpl
Siikafilee, nahaton
60 g
Sokeri
40 g
Suola
Piimäkastike
1 dl
Piimä
1 tl
Suola
1 tl
Sitruunan mehua
1-2-3 -liemi
100 g
200 g
300 g

Väkiviinaetikka
Sokeria
Vettä

Pikkelöityjä vihanneksia
3 dl
Valmista 1-2-3 -lientä
0,5 kpl
Kurkkua
1 kpl
Porkkana
0,5 dl
Wakame-merilevää, liotettuna
Sitruunavinegretti
1 dl
Öljyä
1 rkl
Sitruunan mehua
1 tl
Suola
1 tl
Sokeri
Tilliöljy
1 dl
1 puntti

Öljyä
Tilliä

Suolaomena
1 kpl
2 tl
2 dl

Omena
Suola
Vettä

Tillilumi
80 g
20 g
20 g
90 g

Tapioca Maltodextriniä
Iso maltoa
Tomusokeria
Tilliöljyä
Suola

Rapeita vihanneksia
1 kpl
Fenkoli
1 kpl
Nauris
1 kpl
Kyssäkaali
1 kpl
Retiisi
Jäävettä
Valmistus
1. Valmista sokerisuolattu siika. Sekoita sokeri ja suola
keskenään. Peitä fileet kokonaan sokeri-suolaseoksella.
Anna maustua noin 30 minuuttia. Huuhtele ennen käyttöä
kylmällä vedellä ja kuivaa talouspaperilla.
Leikkaa fileet halutun kokoisiksi ja polta ennen tarjoilua
pinnat kaasupolttimella kauniin värisiksi.
2. Valmista 1-2-3 -liemi. Laita kaikki raaka-aineet kattilaan.
Kiehauta ja jäähdytä.
3. Liota wakame-merilevä ohjeiden mukaisesti. Leikkaa
pikkelivihannekset ohuiksi siivuiksi esimerkiksi
mandoliinilla.
Laita pikkelivihannekset maustumaan jäähtyneeseen
1-2-3 -liemeen.
4. Valmista sitruunavinegretti. Laita kaikki ainekset
blenderiin ja pidä päällä noin 3 minuuttia.
5. Valmista tilliöljy. Laita öljy ja tilli blenderiin.
Aja hienoksi tilliöljyksi noin 5 minuuttia. Siivilöi tilliöljy.
6. Valmista suolaomena. Laita suola ja vesi kattilaan.
Kiehauta ja jäähdytä.
Kuori omena ja viipaloi ohueksi siivuksi.
Laita siivut jäähtyneeseen suolaliemeen.
7. Valmista tillilumi. Laita kaikki kuivat ainekset blenderiin.
Lisää tilliöljyä noin ruokalusikallinen kerrallaan.
Pidä blenderiä sykähdyksittäin käynnissä.
Lisää tilliöljyä taas ruokalusikallinen ja toista kunnes
seos alkaa muistuttamaan lunta.
8. Valmista piimäkastike. Lämmitä piimä. Lisää suola ja
sitruunan mehu. Sekoita.
9. Valmista rapeat vihannekset. Viipaloi kaikki raaka-aineet
ohuiksi siivuiksi mandoliinilla. Laita jääveteen.
10. Kokoa annos.

Savulintu
Tekijä: Kozeen
Savukana
2 kpl
100 g

Kanan rintafilettä
Heinää

Grillattu sipuli
2 kpl
Sipulia
0,5 dl
Kanalientä
Karamellisoitu sipulipyre
4 kpl
Isoja sipuleita
100 g
Voita
100 g
Kanalientä
Savustettu kanakastike
250 g
Voita, kuutioituna
2 dl
Kanalientä
1 kpl
Sitruunan kuoret
1 kpl
Sitruunan mehu
Valmistus
1. Savusta kana heinällä ritilän päällä, kunnes rintafileet
ovat savustuneet noin 30 minuuttia.
2. Leikkaa sipulista noin 2 cm paksuisia siivuja.
Hauduta sipuliviipaleet kypsäksi kanaliemessä pannulla.
Grillaa kypsät sipulit kaasupolttimella.
Mausta sormisuolalla.
3. Valmista karamellisoitu sipulipyre. Leikkaa sipulit ohuiksi
siivuiksi ja paista kovalla lämmöllä sekoittaen, kunnes
sipulit ovat kullanruskeita.
Lisää kattilaan kanaliemi ja hauduta noin 5 minuuttia.
Kaada pehmeät sipulit ja kanaliemi blenderiin.
Lisää voi ja aja seos blenderillä pyreeksi.
4. Valmista savustettu kanakastike. Savusta voi heinällä
savupyssyn avulla esim. kattilassa tai metallisessa
astiassa.
Aseta astian päälle kelmu tiiviisti, jotta savu pysyy
astiassa.
Lämmitä kanaliemi.
Lisää kuutioidut voit vähitellen kanaliemeen ja sekoita
koko ajan sauvasekoittimella, kunnes liemi on muuttunut
kuohkeaksi kastikkeeksi.
Grillaa kuorimaveitsellä kuoritut sitruunan kuoret. Uuta
grillattuja sitruunan kuoria kastikkeessa noin 5 minuuttia.
Siivilöi kastike ja mausta sitruunanmehulla.
5. Leikkaa kananrinta puoliksi. Kokoa annos ja koristele
syötävillä kukilla esimerkiksi sarviorvokeilla, samettikukilla
ja pensaskrassilla.

Ahventa vaarin rapulammelta
Tekijä: Miki
Ahven
2 kpl
1 kpl
1 dl
2 dl
3 rkl
3 rkl

Ahvenfilee, nahaton
Kananmuna
Vehnäjauhoja
Pankojauhoja
Voita
Öljyä
Suola

Paahdettua naurista ja porkkanaa
4 kpl
Nauriita, nippu
4 kpl
Kesäporkkanaa
Öljy
Suola
Merirapu-voikastike
5 dl
Kalalientä
1 kpl
Ahvenen perkuuroippeet
1 kpl
Meriravun pyrstö
1 kpl
Valkosipulinkynsi
1 kpl
Kesäporkkanaa
Kesäporkkanan varret
Nauriin varret
200 g
Voita
0,5 dl
Öljyä
Suola
Merirapu
1 kpl
3 kpl
3 rkl

Merirapu
Valkosipulinkynsi
Voita

Valmistus
1. Valmista merirapu-voikastike. Paahda kattilassa
öljyn kanssa porkkana ja valkosipuli.
Lisää joukkoon juuresten lehtivihreät, ahvenen
perkuuroippeet, meriravun pyrstö ja kalaliemi.
Anna kiehua hiljalleen noin 20 minuuttia.
2. Valmista paahdettua naurista ja porkkanaa. Leikkaa isoiksi
paloiksi, pyörittele öljyssä ja mausta suolalla.
Paahda 225 asteisessa uunissa noin 12 minuuttia.
3. Valmista ahven. Mausta pankojauhot suolalla. Kuivaa
fileoidut nahattomat ahvenfileet talouspaperilla.
Pyörittele fileet ensin vehnäjauhoissa. Sitten rikotussa
kananmunassa ja lopuksi pankojauhoissa.
Paista kuumalla pannulla runsaassa voissa ja öljyssä.
Nosta valmiit kalapalat talouspaperin päälle, jotta
ylimääräinen öljy valuu pois.
4. Valmista merirapu. Aseta merirapu sopivaan uunivuokaan.
Murskaa kuorelliset valkosipulinkynnet veitsellä ja lisää
sekä valkosipulinkynnet että voi meriravun päälle.
Kypsennä 275 asteisessa uunissa noin 6 minuuttia.
5. Kokoa annos ja viimeistele halutessasi sitruunan mehulla.

Osteria, parsaa ja kyssäkaalia
Tekijä: Patrik
Osterivinaigrette
4 kpl
Osteria
1 kpl
Salottisipuli
1 kpl
Sitruunan mehu
1 kpl
Sitruunan kuoret
1 kpl
Limen mehu
4 rkl
Rypsiöljyä
Suola
Pippuri
Valkoinen parsa
4 kpl
Valkoinen parsa
Suola
Pippuri
Sokeri
Kyssäkaali
1 dl
4 kpl
1 kpl

Kalakastiketta
Ostereiden mehut
Sitruunan mehu

Lehtikaalikerma
4 kpl
Lehtikaalin isoa lehteä
6 cm
Purjon valkoista osaa
1 kpl
Valkosipulin kynsi
1/2 punttia
Basilikaa
2 dl
Kermaa
Suola
Pippuri
Valmistus
1. Avaa osterit osteriveitsellä ja ota ostereista irtoava neste
talteen. Hienonna salottisipuli ja avatut osterit.
Raasta sitruunan kuorta hienolla raastimella.
Sekoita kaikki osterivinaigreten ainekset keskenään.
Mausta suolalla ja pipurilla.
2. Kuori ja leikkaa parsa nopan kokoisiksi paloiksi astiaan.
Mausta suolalla, sokerilla ja pippurilla.
Odota, kunnes parsa on pehmentynyt ja valuta parsasta
irronneet nesteet pois.
3. Valmista kyssäkaali. Viipaloi kyssäkaalit mandoliinilla
niin ohuiksi viipaleiksi kuin mahdollista.
Marinoi viipaleet ostereista valutetussa nesteessä.
Lisää joukkoon kalakastike ja sitruunan mehu.
4. Valmista lehtikaalikerma. Laita kaikki raaka-aineet
kiehuvaan veteen ja kiehauta noin 3 minuuttia.
Siivilöi neste pois ja laita ainekset takaisin kattilaan.
Lisää kattilaan kerma ja kiehauta 3 minuuttia. Kaada seos
blenderiin ja aja tasaiseksi. Mausta suolalla ja pippurilla.
5. Valuta kyssäkaaleista neste marinaadi pois.
6. Kokoa annos ja koristele esimerkiksi pienillä lehtikaalin
lehdillä.

Siika-munakoiso donburi
Tekijä: Sanna-Kaisa
Sushiriisi
250 g
3 dl
0,5 dl
1 tl
2 rkl

Sushiriisi
Vesi
Riisiviinietikka
Suola
Sokeri

Soijakastike
0,5 dl
0,5 dl

Soija
Vesi

Pokekastike
0,5 dl
0,5 dl
1 dl
1 tl
2 tl

Soija
Seesamiöljy
Limen mehu
Sriracha
Sokeri
Suola

Inkiväärituorejuusto
200 g
Tuorejuustoa
0,5 kpl
Limen mehua
1 tl
Inkivääri, raastettua
Munakoiso
1 kpl
loraus
1 kpl

Munakoiso
Seesamiöljyä
Punainen mieto chili

Teriyakikastike appelsiinilla
1 dl
Soijaa
1 dl
Vettä
1 dl
Sokeria
0,5 dl
Appelsiinimehua
2 cm pala
Inkivääriä
4 cm pala
Purjoa
Valmistus
1. Huuhtele sushiriisi kylmällä vedellä ja keitä pussin ohjeen
mukaan. Mausta valmis sushiriisi riisiviinietikka, suolalla
ja sokerilla.
2. Valmista soijakastike. Sekoita soija ja vesi keskeenään.
Laita kylmään odottamaan.
3. Valmista pokekastike. Sekoita raaka-aineet keskenään.
Mausta Sokerilla ja suolalla. Laita kylmään odottamaan.
4. Valmista inkiväärillä maustettu tuorejuusto.
Vatkaa tuorejuusto käsivispilällä auki kuohkeaksi.
Mausta limen mehulla ja raastetulla inkiväärillä.
5. Viipaloi munakoiso pituussuunnassa ja hienonna chili.
Mausta munakoiso seesamiöljyllä ja chilillä.
Grillaa maustettu munakoiso kauniin tummaksi.
6. Valmista teryakikastike. Hienonna purjo renkaiksi ja kuori
inkiväärin pala. Sekoita kattilassa soija, vesi, sokeri,
appelsiinimehu, inkivääri ja purjo. Kiehauta nopeasti
raaka-aineet.
Laske lieden lämpötilaa ja anna nesteen kiehua hiljalleen
kasaan. Siivilöi valmis kastike ja siirrä valmis kastike
jääkaappiin jäähtymään.
7. Kokoa annos valmistetuista komponenteista.

Tartaria, keltuaiskreemiä ja persiljamajoneesia
Tekijä: Sirly
200 g
1 kpl
2 kpl
5 kpl
1 dl
Majoneesi
1 kpl
2 kpl
1 kpl
puolikas
1 puntti
5 dl
0,5 tl
1 kpl

Naudan paistia tai filettä
Salottisipulia
Lapin puikulaperunaa
Kananmunan keltuaista
Pikkeliliemi, Rajamäki
Oliiviöljyä
Kananmuna
Kananmunan keltuaista
Valkosipulikynttä
Sitruunan mehu
Persiljaa
Rypsiöljyä
Suolaa
Retiisiä
Syötäviä kukkia esim. samettikukkia
Vesikrassia

Valmistus
1. Lämmitä vesi sirkulaattorilla 68 asteiseksi.
Vakumoi keltuaiset ja laita 68 asteiseen veteen.
Kypsennä keltuaisia noin 30 minuuttia vedessä.
2. Leikkaa paisti pieneksi kuutioksi. Aloita leikkaamaalla
paisti ohuiksi siivuiksi, jonka jälkeen paloittele liha
pieniksi kuutioiksi.
3. Leikkaa shalottisipuli pieneksi kuutioiksi, jonka jälkeen
laita se pikkeliliemeen maustumaan.
4. Laita blenderiin puntillinen persiljaa ja 5dl rypsiöljyä.
Aja persilja ja öljy vihreäksi öljyksi. Kun öljy on valmis,
siivilöi se keittiöliinan lävitse.
5. Laita blenderiin 1 kpl kananmuna ja 2 kpl keltuaista,
1 kpl valkosipulinkynsi ja puolikkaan sitruunan mehut.
Laita kone päälle ja anna sen käydä rauhallisella
nopeudella. Kaada persiljasta valmistettu öljy ohuena
nauhana joukkoon. Majoneesi on valmis, kun se on tasaisen
paksua.
6. Valmista sipsit puikulaperunasta. Viipaloi perunat
mandoliinilla ja laita viipaloidut siivut kylmään veteen.
Huuhtele perunat ja kuivaa talouspaperilla.
Uppopaista perunaviipaleet 120 asteessa, kunnes perunat
ovat muuttuneet kullan keltaisiksi.
Siirrä sipsit talouspaperin päälle kuivumaan ja ripottele
niiden päälle suolaa.
7. Sekoita pikkelöity shalottisipuli hienonnetun lihan
joukkoon. Mausta suolalla ja pippurilla.
8. Vatkaa kypsennettyyn keltuaiseen loraus oliiviöljyä.
9. Kokoa annos.

Moderni kalakeitto
Tekijä: Sofia
Kala-voikastike
1 kpl
Kalan perkuuroippeet
noin 200 g
Sinisimpukoita
1 dl
Valkoviiniä
50 g
Voi, kuutioituna
1 dl
Kuohukermaa
Pikkelöity fenkoli
1 kpl
Fenkoli
2 dl
1-2-3 lientä
Ruohosipuli-tilliöljy
1 puntti
Tilliä
1 puntti
Ruohosipulia
1,5 dl
Öljyä
Retikka-kurkku salaatti
1 kpl
Kurkku
1 kpl
Retikka
Suola
Nieriä
1 kpl
3 rkl
Suolaliemi
2 dl
1 rkl

Nieriä
Voita
Suola
Vettä
Suola

Varhaisperunasipsi
2 dl
Suolalientä
2 kpl
Varhaisperunoita
3 dl
Paistoöljyä
Valmistus
1. Valmista ruohosipuli-tilliöljy. Laita kaikki raaka-aineet
blenderiin ja aja hienoksi öljyksi noin 5 minuuttia.
Siivilöi kankaan lävitse.
2. Valmista pikkelöity fenkoli. Valmista 1-2-3 -liemi.
1 osa etikkaa, 2 osaa sokeria ja 3 osaa vettä.
Kiehauta liemi ja jäähdytä.
Leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi mandoliinilla tai veitsellä.
Laita maustumaan pikkeliliemeen.
3. Fileoi nieriä, mausta suolalla ja laita suolatut fileet sivuun
odottamaan.
4. Valmista kala-voikastike. Laita kattilaan kalan
perkuuroippeet, sinisimpukat ja valkoviini. Kiehauta
nopeasti kasaan ja siivilöi liemi.
Lisää liemeen lämmitetty kerma ja laita voi kuutioitu
vähitellen liemen joukkoon kokoajan sauvasekoitinta
käyttäen.
Mausta valmis kastike suolalla.
5. Valmista retikka-kurkku salaatti. Pilko kurkku ja retikka
haluttuun muotoon esimerkiksi mandoliinilla ohueksi
siivuiksi.
Mausta ruohosipuli-tilliöljyllä ja suolalla.
6. Valmista varhaisperunasipsit. Aloita tekemällä suolaliemi.
Kuumenna vesi ja suola niin että suola liukenee veteen.
Viipaloi varhaisperunat ohueksi mandoliinilla. Käytä
perunaviipaleita kuumassa suolaliemessä noin 2 minuuttia.
Kuivaa pehmentyneet perunaviipaleet ja uppopaista
160 asteisessa öljyssä, kunnes ne ovat kullanruskeita.
Aseta uppopaistetut perunaviipaleet talouspaperin päälle
kuivumaan ylimääräisestä rasvasta. Mausta suolalla.
7. Paista suolatut nieriän fileet voissa kuumalla pannulla.
8. Kokoa annos. Koristele esimerkiksi fenkolin versoilla.

Mustikkapiirakkaa, rahkavaahtoa ja
vanilja-anglaisea
Tekijä: Suvi
Mustikkapiirakka
3 kpl
Kananmunia
150 g
Sokeria
100 g
Voita, sulatettuna
250 g
Vehnäjauhoja
4 tl
Leivinjauhetta
1 dl
Mustikoita
Punaviinimarjahyytelö
200 g
Punaviinimarjoja
0,2 dl
Vettä
0,5 dl
Sokeria
Rahkavaahto
2 dl
Kuohukermaa
1 dl
Maitorahkaa
2 rkl
Sokeria
Vanilja-anglaise
250 g
Maitoa
110 g
Kermaa
60 g
Kananmunan keltuaista
70 g
Sokeria
1 kpl
Vaniljatanko
Kristallisoitua valkosuklaata
150 g
Sokeria
75 g
Vettä
70 g
Valkosuklaata
Valmistus
1. Valmista mustikkapiirakka. Vatkaa kananmunat ja sokerit
vaahdoksi. Lisää siivilöidyt jauhot ja lopuksi sulatettu voi.
Sekoita taikinaksi.
Kaada taikina öljyttyyn vuokaan ja ripottele lopuksi
mustikat taikinan päälle.
Paista kypsäksi 175 asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.
2. Valmista punaviinimarjahyytelö. Laita kaikki raaka-aineet
kattilaan ja keitä noin 10 minuuttia.
Hienonna hyytelö sauvasekoittimella ja siivilöi.
Laita kylmään tekeytymään.
3. Valmista kristallisoitu valkosuklaa. Kiehauta sokeri ja vesi
kattilassa 144 asteiseksi.
Laita paloiteltu valkosuklaa laakeaan kulhoon.
Lisää kuuma sokeriliemi ohuena nauhana valkosuklaan
joukkoon koko ajan vatkaimella sekoittaen.
Valkosuklaa on valmista, kun se on muuttunut pieniksi
rapeiksi hipuiksi.
4. Valmista vanilja-anglaise. Kuumenna maito ja kerma,
jossa on halkaistu vaniljatanko mukana.
Vatkaa keltuaiset ja sokeri kevyeksi vaahdoksi.
Lisää kuuma maito-kermaseos ohuena nauhana
sokeri-keltuaisvaahtoon koko ajan vatkaimella sekoittaen.
Kaada tasainen seos takaisin laakeaan kattilaan ja
kuumenna varovasti 82 asteiseksi.
Siirrä valmis kastike heti toiseen astiaan, ettei se
kokkeloidu.
5. Valmista rahkavaahto. Vatkaa kerma kevyeksi vaahdoksi.
Lisää joukkoon maitorahka ja sokeri. Sekoita tasaiseksi.

Paistettua kuhaa ja perunaa / Haudutettua
fenkolia ja hunajanaurista, siian mätiä ja
savustettu beurre monté
Tekijä: Ville
1 kpl
5 kpl
1 kpl
2 kpl
2 kpl
50 g
1 pkt
2 dl
1 puntti
1 dl
1 dl

Kuha, kokonainen
Varhaisperuna
Fenkoli
Hopeasipulia
Hunajanaurista
Siian mätiä
Voita
Valkoviiniä
Tilliä
Turkkilaista jogurttia
Kermaa
Suola
Mustapippuri
Rypsiöljyä

Valmistus
1. Fileoi kuha nahattomaksi, kahdeksi annospalaksi.
Suolaa miedosti, paista öljyssä selkäpuoli alas päin.
2. Keitä perunat 15 min. suolavedessä. Leikkaa
pituussuunnassa puoliksi ja paista kullanruskeiksi.
3. Kuori sipuli ja hunajanauriit, leikkaa ohuiksi siivuiksi.
Leikkaa fenkoli ohuiksi suikaleiksi.
4. Redusoi valkoviiniä niin, että jäljelle jää 1 dl käytettäväksi.
Leikkaa voi kuutioiksi ja savusta se heinällä 30 minuuttia.
Sekoita savustettu voi redusoidun valkoviinin joukkoon
bamixin avulla, jotta se muodostaa emulsion. Mausta
emulsio tilkalla kermaa ja turkkilaisella jogurtilla.
5. Kypsennä vihannekset kattilassa pienen määrän
emulsion kanssa. Mausta suolalla ja viimeistele tillillä ja
ruohosipulilla.
6. Kokoa annos. Koristele siian mädillä ja viimeistele annos
savu-voikastikkeella.

