YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

Jakso 8
kilpailijoiden
reseptit

Tänä syksynä K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020
ohjelmaan sesongin parhaat raaka-aineet. Kokosimme
teille kilpailijoiden tekemät huikeat reseptit, jotka nähtiin
kahdeksannessa jaksossa tiistaina 20.10. klo 20
MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa.
Tällä kertaa kilpailijat haastettiin maistamaan ja
tunnistamaan laksakeitosta raaka-aineita ja valmistamaan
oikein tunnistetuista valitsemansa annoksen. 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.

Kanadumplings, kookos-limedressingiä ja
riisinuudelia
Tekijä: Sofia
Dumpling
200 g
n. 1 dl

Vehnäjauhoja
Suolaa
Vettä

Dumplingtäyte
4
Kanankoipea
2
Salottisipulia
3
Valkosipulinkynttä
1 cm:n pala
Inkivääriä
1/2
Limetin mehu
1/2
Limen kuori
Sokeria
Suolaa
Pippuria
Kookos-limedressing
250 ml
Kookoskermaa
1
Limetin mehu
2
Kaffirlimetinlehteä
1 cm:n pala
Inkivääriä
Sokeria
Suolaa
Puffattu riisinuudeli
n. 1 dl
Riisinuudelia
3 dl
Syväpaistoöljyä
Koristeeksi

chiliä
tuoretta minttua

Valmistus
1. Valmista dumplingin taikina. Sekoita vehnäjauhot ja suola.
Lisää vettä ja vaivaa, kunnes taikina on valmis.
Muotoile taikina palloksi, kääri kelmuun ja laita
jääkaappiin lepäämään noin 20 minuutiksi.
Ota taikina huoneenlämpöön ja kauli ohueksi levyksi.
Leikkaa taikinasta pyöreällä muotilla ympyröitä.
Lisää dumplingtäyte keskelle ja rypytä dumplingit kiinni.
Höyrytä valmiit dumplingit bambukorissa kypsiksi.
2. Valmista dumplingtäyte. Kypsennä kanankoivet paketin
ohjeiden mukaan kypsiksi, revi liha irti luista ja hienonna
liha.
Hienonna sipulit ja kuullota ne öljyssä pehmeiksi.
Raasta kuorittu inkivääri ja limen kuori.
Purista limenmehu kulhoon.
Lisää joukkoon kananlihat, sipulit ja mausteet.
3. Valmista kookos-limedressing. Lämmitä kookosmaito ja
kaffirlimetinlehdet kattilassa.
Lisää joukkoon raastettu inkivääri ja loput raaka-aineet.
Siivilöi lopuksi.
4. Valmista puffattu riisinuudeli. Lämmitä öljy 165-asteiseksi
paksupohjaisessa kattilassa.
Laita riisinuudeleita varovasti kuumaan öljyyn ja anna
valmistua öljyssä, kunnes ne ovat nousseet pintaan.
Siirrä valumaan talouspaperin päälle reikäkauhalla.
5. Kokoa annos. Koristele chilillä ja mintulla.

Mausteinen kanakeitto
Tekijä: Sirly
Kanakeiton pohja
1l
Kanalientä
4
Kanankoipea
Marinoitu kananmuna
2
Kananmunaa
1 dl
Soijakastiketta
Katkaravut
200 g

Kypsiä kuorellisia katkarapuja

Maustetahna
2 rkl
2
2 rkl
2 rkl
4 rkl
4
1 rkl

Korianterinsiemeniä
Limen mehu
Chilihiutaleita
Seesamiöljyä
Kalalientä
Valkosipulinkynttä
Sokeria

Marinoitu tofu
200 g
Tofua
Puolet
Maustetahnasta
Valmistus
1. Valmista kanakeiton pohja. Pane kanaliemi kiehumaan
kattilaan. Paista kanankoipien pinnat pannulla ja lisää
kattilaan.
Keitä kunnes kanankoivet ovat kypsiä. Revi liha irti luista
ja siirrä liha sivuun odottamaan.
2. Valmista marinoitu kananmuna. Keitä kananmunaa
8 minuuttia. Kuori kananmuna ja laita marinoitumaan
soijaan.
3. Valmista katkaravut. Kuori kypsät katkaravut ja paahda
kuoria pannulla. Lisää paahdetut kuoret kanaliemen
joukkoon.
Laita katkarapujen lihat sivuun.
4. Valmista maustetahna. Laita kaikki mortteliin ja hienonna
maustetahnaksi. Lisää puolet tahnasta kanaliemeen.
5. Valmista marinoitu tofu. Pilko tofu paloiksi ja sekoita lopun
maustetahnan kanssa. Anna maustua 15 minuuttia.
6. Siivilöi valmis kanakeiton pohja. Lisää joukkoon revitty
kananliha, marinoitu tofu ja katkaravut.
7. Halkaise kananmuna ja kokoa annos.

Limekanakermaa, katkarapu-minttusalaattia,
paistettua tofua ja sipulia
Tekijä: Juhani
Kanakerma
4 kpl
1 kpl
2 kpl
2 cm
1/2 ruukkua
2 dl
3 dl
1 kpl
2 kpl
Sipulipyree
3 kpl
1 kpl
1 dl

Kanansiipiä
Valkosipulinkynsi
Salottisipuleita
Chili, punainen
Korianteria
Kermaa
Vettä
Limen mehua
Kaffirlimenlehtiä
Suola
Salottisipuleita
Valkosipulinkynsi
Maitoa
Suola
Pippuri

Katkarapu-minttusalaatti
300 g
Kuorellisia katkarapuja
1/2 ruukkua Minttua
1/2 kpl
Limen mehua
Suola
Paistettu tofu
200 g
Tofua
2 rkl
Öljyä
Suola
Valmistus
1. Valmista kanakerma. Paahda kanansiivet ja sipulit öljyssä
kattilassa. Lisää mausteet.
Lisää vesi ja keitä noin 30 minuuttia. Siivilöi.
Lisää lopuksi kerma ja pilko kanansiipien liha kanakerman
joukkoon.
2. Valmista sipulipyree. Laita kuoritut ja isoiksi paloiksi
pilkotut sipulit maidon kanssa kattilaan.
Keitä, kunnes sipulit ovat pehmenneet. Laita blenderiin ja
aja hienoksi pyreeksi.
Mausta suolalla ja pippurilla.
3. Valmista katkarapu-minttusalaattia. Kuori katkaravut ja
hienonna minttu.
Mausta suolalla ja limen mehulla.
4. Valmista tofu. Mausta pilkottu tofu suolalla ja paista
öljyssä kuumalla pannulla.
5. Kokoa annos.

Kurkumapastaa, katkarapua ja sitruunaa
Tekijä: Suvi
Kurkumapasta
200 g
00-jauhoja
2 kpl
Kananmunia
1 dl
Öljyä
2 rkl
Kurkumaa
1 tl
Suola
Minttu-sitruunakastike
1/2 ruukkua Minttua
1/2 kpl
Sitruunanmehua
Suola
Katkarapu-kookoskastike
3 rkl
Korianteria
2 rkl
Chilihiutaleita
50 g
Voita
1 rkl
Suola
250 ml
Kookoskermaa
200 g
Katkarapuja, kuorellinen
1/2 kpl
Sitruunankuorta
Pippuri
Kanannahkacrumble
100 g
Kanannahkaa
1 rkl
Öljyä
Suola
Valmistus
1. Valmista kurkumapasta. Paahda kurkumaa hetki pienessä
määrässä öljyä pannulla.
Sekoita kaikki raaka-aineet yleiskoneessa tasaiseksi
taikinaksi. Kelmuta valmis taikina ja laita jääkaappiin
lepäämään noin 15 minuutiksi.
Valmista pastataikinasta tagliatellea.
Keitä pasta runsassuolaisessa vedessä.
2. Valmista katkarapu-kookoskastike.
Paahda mausteita nopeasti kuivalla pannulla.
Lisää voi ja paahda hetki lisää.
Lisää kookoskerma ja keitä se kasaan.
Mausta sitruunankuorella ja suolalla.
3. Valmista kanannahkacrumble. Paahda kanannahkat
rapeaksi pannulla.
Kuivaa talouspaperin päällä ja mausta suolalla.
Pilko pieniksi paloiksi.
4. Valmista minttu-sitruunakastike. Hienonna minttu ja
sekoita muiden ainesten kanssa.
5. Kokoa annos.

Tofulla ja keltuaisella täytetty ravioli, inkivääri
katkarapuja ja redusoitua kanalientä		
			
Tekijä: Ville
Pastataikina
300 g
3 kpl
2 kpl

Vehnäjauhoja
Kananmunan keltuaista
Kananmunaa
Öljy
Suola
		
Tofutäyte
150g
Tofua
15 g
Inkivääri
10 g
Valkosipuli
Suola
Chili flakes
Mustapippuri
Jauhettu korianterin siemen
Öljy
1 kpl
Keltuainen
		
Katkaravut
10 kpl
Katkarapuja, kuorellisia
10 g
Valkosipuli
15 g
Inkivääri
Chili flakes
Suola
Sokeri
Öljy
		
Redusoitu kanaliemi
1L
Paahdettu kanaliemi
Suola
Sokeri
Valkoviinietikka
Valmistus
1. Valmista pastataikina. Sekoita yleiskoneessa kaikki
ainekset ja vaivaa keskinopeudella 10 minuuttia. Vaivaa
loppu käsin, kunnes taikina on kiiltävää ja kimmoisaa.
Aja pastakoneella ohueksi ja stanssaa pyöreällä muotilla
sopivan kokoisia pyöreitä paloja aina 2 kpl per ravioli.
2. Valmista täyte. Kuullota inkiväärit ja valkosipulit pannulla
öljyssä. Paista tofu rapeaksi. Miksaa kulhossa ja mausta
suolalla, chili flakeseillä, öljyllä yms. Jäähdytä ja lisää
keltuainen joukkoon viimeisenä. Älä kypsennä keltuaista.
Täytä raviolit ja painele reunat tiukasti kiinni haarukalla.
Kypsennä miedosti suolatussa vedessä n. 3-4 minuuttia.
3. Valmista ravut ja marinadi. Aja tehosekoittimessa kaikki
muut paitsi ravut. Kuori ravut, poista suoli ja huuhtele
kylmällä vedellä. Valuta ja kaada marinadi rapujen päälle.
Anna maustua jääkaapissä n. 30 minuuttia.
4. Valmista kastike. Kaada kanaliemi paksupohjaiseen
kattilaan ja keitä kasaan kunnes jäljellä 1/4 osaa.
Mausta etikalla, suolalla ja sokerilla.
5. Kokoa annos.

