
YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

Tänä syksynä K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020 
ohjelmaan sesongin parhaat raaka-aineet. Kokosimme teille 
kilpailijoiden tekemät huikeat reseptit, jotka nähtiin toisessa 
jaksossa tiistaina 8.9. klo 20 MTV3-kanavalla ja  
mtv-palvelussa.
Painetehtävässä kilpailijat loihtivat annokset mysteeriboxista 
paljastuneista suosikki tai inhokki raaka-aineistaan. 
Immuniteettitehtävän pääraaka-aineena oli turska.
Kilpailijoiden reseptit on koottu tv-tuotannon yhteydessä eikä niitä ole 
testattu K-Koekeittiössä. K-Supermarket on mukana MasterChef 2020 
ohjelmayhteistyössä.

Painetehtävä kierros 1.

Jakso 2 
kilpailijoiden 
reseptit

Fresh Tomato A’la Twist
Tekijä: Greta 
 
Tomaattisorbetti
4 dl Kuohuviiniä
1 dl Sokeria
0,5 dl Glukoosisiirappia
0,5 dl Sitruunan mehua
1 kpl Sitruunan kuoret
3 dl Tomaattimehua
0,5 tl Suola
 
Tomaattisalaatti
2 kpl Tomaattia
1 nippu Basilika
2 kpl Sipulia
0,5 tl Suola
1/4 tl Limepippuria
1 tl Vaalea balsamicoa
 
Bloody Mary-liemi
1/5 tl Liquid chiliä
3 dl Tomaattimehua
0,5 kpl Sipuli
1 rkl Sinapinsiemen
1 tl Suola
0,5 tl  Mustapippuria
0,5 tl Limepippuria
1 kpl Limen mehua
1 kpl Limen kuoret
1 kpl Sitruunan mehua
1 kpl Sitruunan kuoret
8 cl Tequila 

Valmistus
1. Valmista tomaattisorbetti. Keitä kuohuviini, sokeri ja 

glukoosisiirappi 80-asteiseksi.
 Raasta sitruunan kuoret hienoksi. Lisää loput raaka-aineet 

liemeen ja anna kuplia hiljaa noin 8 minuuttia.
 Siivilöi neste ja laita jäätelökoneeseen.
2. Valmista tomaatti salaatti. Pilko tomaatit, basilika ja sipuli. 

Lisää joukkoon loput raaka-aineet. Sekoita.
3. Valmista Bloody Mary. Laita kaikki muut raaka-aineet 

blenderiin paitsi tequila. 
 Kun seos on muuttunut hienoksi, siivilöi neste ja lisää 

joukkoon tequila.
4. Kokoa annos tomaattisorbetista ja tomaattisalaatista. 

Tarjoile Bloody Mary-liemen kanssa.

Paistettua kuhaa, aurajuustokastiketta  
ja kevätkasviksia
Tekijä: Juhani 
 
Paistettu kuha
1 kpl Kuha
3 rkl Voita
 Suola
 
Aurajuustokastike
1 dl Kuohukermaa
1 dl Valkoviiniä
1 dl Kalalientä
2 kpl Sipulia
1 kpl Kalan perkuuroippeet
60 g Aurajuustoa
3 oksaa Salviaa
 Valkopippuri
 Suola
 
Keväiset kasvikset
1 kpl Kesäporkkana
1 kpl Kevätsipuli
2 kpl Valkoista parsaa
4 kpl Varhaisperunoita
2 kpl Retiisiä
 Öljy
 Suola 

Valmistus
1. Valmista aurajuustokastike. Keitä valkoviini, kuohukerma 

ja hienonnettu sipuli puoleen kattilassa.
 Lisää kalaliemi,  kalan perkuuroippeet, valkopippuri,  

salvia ja aurajuusto. Kuumenna noin 15 minuuttia.
 Siivilöi kastike. Sekoita kastike sauvasekoittimella 

tasaiseksi.
2. Valmista kevät kasvikset. Laita reilun kokoiseksi pilkotut 

kevätkasvikset uuninpellille. Pyörittele öljyssä ja mausta 
suolalla.

 Paahda 225 asteisessa uunissa noin 13 minuuttia.
3. Fileoi kuha ja käsittele fileet nahattomiksi.  

Paista voissa pannulla. Mausta suolalla.

Grillattua naudan entrecotea, 
bernaisekastiketta ja paksoita
Tekijä: Juhani 
 
Naudan entrecote
2 kpl Naudan entrecote pihviä
3 rkl Voita
3 rkl Öljyä
 Pippuri
 Suola

Bernaisekastike
1 dl Valkoviiniä
1 dl Valkoviinietikkaa
1 kpl Salottisipulia
5 kpl Valkopippuri, kokonainen
1 puntti Rakuunaa
250 g Voita
2 kpl Keltuaista
 
Vihreät vihannekset
1 kpl Paksoi
1 kpl Parsakaali
4 kpl Ruusukaalia
1 dl Kanalientä
50 g Voita
 Pippuri
 Suola 

Valmistus
1. Valmista vihreät vihannekset. Pilko vihannekset haluttuun 

muotoon. Lämmitä kanaliemi ja voi pannulla.
 Lisää vihannekset joukkoon ja kypsennä.  

Mausta suolalla ja pippurilla.
2. Valmista bernaisekastike. Laita kattilaan valkoviini, 

valkoviinietikka, rakuuna ja valkopippurit. Keitä neste 
puoleen.

 Siivilöi valmis liemi. Lisää liemi keltuaisten joukkoon 
teflonkattilaan. Kypsennä varovasti pienellä lämmöllä  
koko ajan sekoittaen.

 Sekoita joukkoon sulatettu voi nauhana. Sekoita koko ajan 
ja jatka kunnes kastike alkaa muodostua.

 Mausta suolalla.
3. Mausta huoneenlämpöiset entrecote pihvit suolalla ja 

pippurilla. Paista entrecote pihvit kuumalla pannulla voin 
ja öljyn kanssa.

 Kun lihan pinta on ruskistunut, siirrä 180 asteiseen uuniin. 
Kun sisälämpö on saavuttanut 56 asteen, ota pihvit pois ja 
anna vetäytyä folion alla noin 20 minuuttia.

4. Kokoa annos.

Fenkolia, piimää ja omenaa
Tekijä: Ville 
 
Paahdettua fenkolia
2 kpl Fenkolia
3 rkl Voita
 Suola
 
Omenaviipale
1 kpl Omenoita, Granny Smith
1 kpl Sitruunan mehua
2 dl Vettä
 
Rapea fenkoli
1/2 kpl Fenkoli
 
Fenkoli-piimäkastike
1,5 kpl Fenkolia
2 kpl Omenoita
1 prk Creme fraiche
2 dl Piimä
1 dl Turkkilaista jogurttia
1/2 kpl Sitruunan mehua
 Suola
 
Yrttiöljy
1 puntti Tilliä
1 puntti Lehtipersiljaa
1,5 dl Öljyä 

Valmistus
1. Valmista paahdettua fenkoli. Leikkaa fenkolit puoliksi  

ja paahda puolet fenkoleista 200 asteisessa uunissa  
noin 25 minuuttia.

 Paista toiset fenkolin puolikkaat voissa pannulla.  
Leikkaa valmiit fenkolit vielä puoliksi ja mausta suolalla.

2. Valmista yrttiöljy. Laita kaikki raaka-aineet blenderiin ja 
sekoita noin 5 minuuttia. Siivilöi öljy kankaan läpi.

3. Valmista omenaviipaleet. Viipaloi omenasta mandoliinilla 
ohutta siivua ja leikkaa muoteilla haluttuun muotoon.

 Laita valmiit omenaviipaleet kylmään veteen,  
johon on lisätty sitruunan mehu.

4. Valmista rapea fenkoli. Viipaloi fenkolista mandoliinilla 
ohutta siivua ja laita viipaleet jääkylmään veteen.

5. Valmista fenkoli-piimäkastike. Mehusta fenkolit ja omenat 
mehuksi. Siivilöi valmis mehu.

 Sekoita loput raaka-aineet joukkoon.  
Lisää ennen tarjoilua yrttiöljy fenkoli-piimäkastikkeeseen. 
Sekoita pari kertaa, jotta kastike ja öljy erottuu.

6. Kokoa annos.

Rikottu sitruunaleivos
Tekijä: Suvi 
 
Frangipane
500 g Voita
500 g Sokeri
8 kpl Kananmunia
500 g Mantelijauhoja
100 g Maizenaa
 
Sitruunacurdi
255 g Voita
225 g Sitruunan mehua
330 g Sokeria
6 kpl Kanamunia
3 kpl Kananmunan keltuaista
3 kpl Liivatetta
 
Italian marenki
100 g Sokeria
50 g Vettä
4 kpl Kananmunan valkuaisia
 
Valkosuklaamousse
100 g Valkosuklaata
100 g Kuohukermaa
100 g Kermavaahtoa 

Valmistus
1. Valmista frangipane. Vaahdota voi ja sokeri.  

Lisää kananmunat yksitellen voi-sokerivaahtoon.
 Lisää jauhot erissä, älä vatkaa liikaa.  

Paista 160 asteisessa uunissa noin 25-30 minuuttia.
2. Valmista sitruunacurdi. Sulata voi ja laita liivate likoamaan 

kylmään veteen. Mittaa muut raaka-ainekset uunivuokaan.
 Lisää liivate sulatettuun kuumaan voihin.  

Vatkaa voi muna-sokeriseokseen.
 Laita 120 asteiseen uuniin ja aseta uunivuoan päälle folio. 

Kun seoksen sisälämpötila on 100 astetta, sitruunacurdi  
on valmis.

 Kaada seos blenderiin ja aja seos nopeasti tasaiseksi. 
Jäähdytä jääkaapissa.

3. Valmista italian marenki. Kiehauta sokeriliemi  
121 asteiseksi. Vatkaa valkuaiset kevyeksi vaahdoksi.

 Lisää sokeriliemi nauhana vaahtoon, vatkaa kylmäksi.
4. Valmista valkosuklaamousse. Kiehauta kerma ja sulata 

suklaa. Kaada kerma kolmessa osassa suklaan joukkoon.
 Anna seoksen jäähtyä kädenlämpöiseksi.
 Lisää kermavaahto ja nostele se suklaan joukkoon 

nuolijalla. Laita valmis mousse pursotinpussiin.
5. Kokoa annos. Koristele syötävillä kukilla.

Turskan poskea, kukkakaalia ja sardellia
Tekijä: Patrik 
 
Turskan poski
3 kpl Turskan poskea
0,5 kpl Sitruunan mehua
2 rkl Voita
 Suola
 Pippuri
 
Kukkakaalipyree
1 kpl Kukkakaali
1 kpl Sipuli
1 kpl Valkosipulin kynsi
3 cm Purjon valkoista osaa
6 rkl Voita
noin 2 dl Maitoa
0,5 dl Parmesaania raastettuna hienoksi
 Suola
 
Karamellisoitua kukkakaalia
1 kpl Kukkakaalin nuppuja
2 rkl Voita
1 kpl Sitruunan kuoret hienoksi raastettuna
1 kpl Sitruunan mehu
 Suola
 Pippuri
 
Grillikaali
1/4 kpl Varhaiskaalia
3 kpl Rosmariinin oksaa
 Suola
 
Sardellikastike
3 dl Kanalientä
2 dl Kermaa
150 g Voita
40 g Sardellifileitä
1 rkl Omenaviinietikkaa
3 kpl Rosmariinin oksaa 

Valmistus
1. Valmista kukkakaalipyree. Karamellisoi kaikki kasvikset 

voissa. Kaada päälle maitoa niin, että vihannekset 
peittyvät.

 Hauduta pehmeiksi. Kaada vihannesmuhennos blenderiin 
ja aja se sileäksi niin että joukossa ei ole sattumia. 

 Mausta suolalla ja lisää joukkoon raastettua parmesaania.
2. Valmista karamellisoitu kukkakaali. Paista kukkakaalin 

nuput voissa kullanruskeiksi. 
 Mausta sitruunan kuorella, sitruunan mehulla, suolalla ja 

pippurilla.
3. Valmista grillikaali. Grillaa varhaiskaalia ja laita kattilaan 

rosmariinin oksan kanssa. Sytytä rosmariininoksat 
palamaan ja laita kansi kattilan päälle.

 Kun varhaiskaali on “grillattu”, revi tai leikkaa kaalin 
lehdet sopiviksi paloiksi ja mausta suolalla.

4. Valmista sardellikastike. Keitä kanaliemi ja kerma noin 
puoleen aloitusmäärästä. Ota sauvasekoitin ja poraa 
kuutitoitu voi keitetyn kanaliemen ja kerman joukkoon.

 Laita lopuksi rosmariinin oksat kastikkeeseen kokonaisina 
uuttamaan makua 10 minuutin ajaksi. 

 Ota rosmariinin oksat pois ja mausta kastike 
omenaviinietikalla.

5. Paista turskan posket voissa kuumalla pannulla.  
Mausta posket sitruunan mehulla, suolalla ja pippurilla.

6. Kokoa annos. 

Turskan poskea ja omenaa
Tekijä: Kozeen 
 
Turskan poski
2 kpl Turskan poskia
0,5 dl Öljyä
50 g Heinää
3 oksaa Timjamia
1 kpl Sitruunan kuorta raastettuna
 Suola
 
Omenapyree
3 kpl Omenoita
100 g Voita
 Suola
 
Voikastike
250 g Voita, kuutioituna
50 g Kermaa
50 g Sitruunan mehua
10 kpl Kuorittuja manteleita
1 puntti Ruohosipulia
10 g Sinapinsiemeniä
1 kpl Passionhedelmä
1/2 kpl Omenaa
1/2 kpl Kurkkua
 Suola
 
Viheröljy
1 puntti Sitruunamelissaa
1 puntti Persiljaa
2 dl Öljyä 

Valmistus
1. Valmista viheröljy. Laita kaikki ainekset blenderiin ja 

sekoita tasaiseksi öljyksi noin 5 minuuttia.
 Valuta öljy siivilän läpi, jossa on liina.
2. Valmista voikastike. Lämmitä kerma ja sitruunan mehu 

kuumaksi.
 Poraa voi sauvasekoittimella kuohkeaksi kastikkeeksi. 

Laita kastike ja lisukkeet blenderiin. Siivilöi.
 Viimeistele kastike viheröljyllä. Öljy saa erottua 

kastikkeesta.
3. Valmista omenapyree. Leikkaa omenat lohkoiksi ja hauduta 

voissa. Kun omenat ovat pehmeitä, laita ne blenderiin ja 
aja hienoksi pyreeksi. Mausta suolalla.

4. Valmista turskan posket. Lämmitä öljy pannulla. Uuta 
timjamista ja sitruunan kuorista makua noin 5 minuuttia.

 Laita heinät päälle ja polta heinä. Siivilöi öljy ja nosta 
lämpöä noin 42 asteeseen.

 Puhdista turskan poskista kalvot ja hauduta öljyssä  
noin 20 minuuttia.

 Grillaa nopeasti ja mausta suolalla.
5. Kokoa annos.

Paistettua turskan poskea ja turskan poski 
chevicheä. Haudutettuja ja pikkelöityjä 
vihanneksia. Savustettua kalaliemi-
voikastiketta ja grillattua ruohosipuliöljyä.
Tekijä: Dani 
 
Turskan posket
6 kpl Turskan poskia
 Suola
 Valkoviinietikka
 
Grillattu ruohosipuliöljy
2 punttia Ruohosipulia
2 dl Öljyä
 
Kalaliemi-voikastike
10 g Sokeriherneitä
10 g Rapaperia
10 g Kurkkua
3 dl Valkoviiniä
4 dl Kalalientä
250 g Voita, kuutitoituna
 Suola
 
Hopeasipuli
1 kpl Hopeasipuli
 Suola
 
Kesän kasvikset
50 g Varsiselleriä
50 g Retikkaa
10 g Fenkolia 

Valmistus
1. Valmista grillattu ruohosipuliöljy. Grillaa ruohosipulit 

tummiksi ja aja blenderissä öljyn kanssa noin 5 minuuttia.
2. Valmista hopeasipuli. Halkaise ja kuori hopeasipulit.  

Keitä vedessä noin 6-7 minuuttia ja jäähdytä heti.
 Kun sipulit ovat jäähtyneet irroita niistä kuppeja.  

Mausta suolalla.
3. Valmista kalaliemi-voikastike. Laita kattilaan loraus öljyä 

ja pilkotut kasvikset. Lisää valkoviini ja lopuksi valmis 
kalaliemi.

 Siivilöi liemi. Sekoita sauvasekoittimella voikuutiot parissa 
erässä kuumaan liemeen, jotta se muodostuu kastikkeeksi.

4. Valmista turskan posket. Suolaa posket ja paista 2 poskea 
öljyssä pannulla. 

 Leikkaa loput turskan posket pieneksi kuutioksi ja 
kypsennä etikalla ja suolalla noin 20 minuuttia.

5. Valmista kesän kasvikset. Hienonna varsiselleri, fenkoli ja 
retikka. Ryöppää nopeasti suolavedessä.

6. Kokoa annos. Koristele kastike grillatulla ruohosipuliöljyllä, 
yrteillä ja syötävillä kukilla.

Glaseerattua latva-artisokkaa, 
kurpitsansiemen-mantelipestoa ja anjovista
Tekijä: Ville 
 
Latva-artisokka
1 kpl Latva-artisokka
1 L Paahdettua kanalientä
500 g Ruskistettua voita
 
Kurpitsansiemen-mantelipesto
50 g Kurpitsansiemeniä
50 g Kuorittuja manteleita
2 kpl Valkosipulin kynsiä
80 g Parmesaania, raastettuna
 Öljyä
 
Anjovis
50 g Anjovista
1 varsi Kevätsipulia
150 g Ruskistettua voita 

Valmistus
1. Kuori latva-artisokka. Hauduta 10 minuuttia kanaliemessä.
 Paista haudutettu latva-artisokka ruskistetussa voissa.  

Ota valmis latva-artisokka pois pannulta ja lisää kanalientä.
 Valmista ruskistetusta voista ja kanaliemestä kastike. 

Mausta tarvittaessa suolalla.
2. Valmista kurpitsansiemen-mantelipesto.  

Paahda mantelit ja kurpitsansiemenet kuivalla pannulla.
 Laita kaikki raaka-aineet blenderiin ja sekoita paksuksi 

pestoksi.
3. Valmista anjovikset. Hienonna kevätsipuli ja anjovis. 

Sekoita ruskistetun voin kanssa.
4. Kokoa annos.  

64-asteinen kananmuna, savustettua kermaa 
ja kiillotettua porkkanaa
Tekijä: Kim 
 
Kiillotetut porkkanat
5 kpl Kesäporkkanoita
100 g Voita
5 cm Purjoa
 Voita
 
Savustettua kermaa
Kourallinen Heinää
0,5 L Kermaa
 Suola
 
Kvinoapuuro
1/2 kpl Sipuli
50 g Voita
3 kpl Tattia
3 dl Kasvislientä
1 dl Kvinoaa
 Suola
 
64-asteinen kananmuna
2 kpl Kananmunia
1 dl Maissijauhoja
1 kpl Kananmuna
1 dl Pankojauhoja
4 dl Syväpaistoöljyä
 Sormisuola 

Valmistus
1. Valmista kananmunat. Laita kaksi kappaletta kuorellisia 

kananmunia 64 asteiseen sirkulaattoriin 1 tunniksi.
 Kuori valmis kananmuna ja poista valkuainen.
 Leivitä kypsennetyt keltuaiset. Pyöritä keltuaiset ensin 

maissijauhoissa, jonka jälkeen rikotussa kananmunassa ja 
lopuksi pankojauhoissa.

 Friteeraa 180 asteissa öljyssä pari minuuttia tai kunnes 
väri on muuttunut kullan ruskeaksi. Mausta suolalla.

2. Valmista kiillotetut porkkanat. Sulata voi pannulla ja 
asettele pestyt kesäporkkanat pannulle. 

 Lisää pannulle 5 cm halkaistu purjon palaset.  
Hauduta noin 20 minuuttia.

 Ota napakat porkkanat pois pannulta ja mausta suolalla.
 Lisää pannulle jääneen purjon joukkoon 3 rkl 

valkoviinietikkaa ja kiehauta nopeasti.
3. Valmista savukerma. Savusta kerma heinällä  

noin 20 minuuttia esimerkiksi savupistoolilla.
 Keitä lopuksi kermaa kasaan kunnes kerma alkaa hieman 

karamellisoitua ja se on muuttunut sakeaksi.
4. Valmista kvinoapuuro. Kuullota hienonnetut sipulit ja lisää 

joukkoon pilkotut sienet.
 Lisää kvinoa ja lopuksi lämmin kasvisliemi.  

Hauduta kvinoapuuroa noin 20 minuuttia.
5. Kokoa annos.

Turskan poskea, sinisimpukoita ja kukkakaalia
Tekijä: Sirly 
 
Turskan posket
6 kpl Turskan poskia
1 tl Hunajaa
1 rkl Voita
1 rkl Öljyä
0,5 dl Valkoviiniä
 Suola
 
Kukkakaalipyree
2 kpl Pientä kukkakaalia
2 rkl Öljyä
3 dl Kuohukermaa
1 rkl Voita
 Suola
 
Sinisimpukat
6 kpl Sinisimpukoita
1 kpl Salottisipulia
2 kpl Valkosipulin kynttä
3 rkl Voita
1 dl Valkoviiniä
1 kpl Fenkoli
5 kpl Ruusukaalia
 Suola 

Valmistus
1. Valmista kukkakaalipyree. Kuumenna uuni 200 

asteiseksi. Leikkaa kukkakaali siivuiksi pellille. Kaada öljy 
kukkakaalien päälle ja mausta suolalla.

 Kun kukkakaali on kullanruskea ja kypsää, soseuta se 
kuuman kuohukerman ja voin kanssa blenderissä.

2. Valmista sinisimpukat. Tarkasta, että kaikki simpukat 
ovat kiinni. Pese sinisimpukat ja raaputa pienellä veitsellä 
simpukoiden kuorista mahdolliset levät ja liat.

 Leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi mandoliinilla tai veitsellä. 
Laita kattilaan hienonnettu salottisipuli, valkosipulin 
kynnet, fenkoli, voi ja valkoviini.

 Keitä hieman kasaan. Laita kuuman liemen joukkoon 
halkaistut ruusukaalit ja sinisimpukat. Simpukat ovat 
valmiita, kun ne ovat auenneet.

 Poista joukosta sinisimpukat, jotka eivät aukea.
3. Paista turskan poskia kuumalla pannulla öljyssä.  

Lisää voi ja hunaja. Paista noin 30 sekuntia per puoli. 
 Lisää lopuksi valkoviini ja mausta suolalla. Ota pannu pois 

liedeltä, kun valkoviini on haihtunut lähes kokonaan pois.
4. Kokoa annos.

Partaveitsisimpukka chevicheä ja bataattia
Tekijä: Miki 
 
Partaveitsisimpukka
500 g Partaveitsisimpukoita
 
Leche de Tigre
1 kpl Jalopeno
4 kpl Partaveitsisimpukan jalkoja
2 kpl Limen mehua
1 kpl Sitruunan mehua
50 g Korianteri
50 g Oliiviöljyä
 
Bataattikreemi
1/2 kpl Bataattia
3 dl Kermaa
1 kpl Valkosipulinkynsi
1 tl Limen mehua
1 tl Suola
 
Bataattisipsi
1/2 kpl Bataattia
3 dl Syväpaistoöljyä
 
Marinoidut sipulirenkaat
1 kpl Hopeasipuli
1 kpl Kevätsipuli
1/2 punttia Ruohosipulia
2 rkl Kvinoan siemeniä 

Valmistus
1. Valmista Leche de Tigre. Laita kaikki raaka-aineet 

blenderiin ja aja hienoksi. Siivilöi ja jaa kahteen kulhoon. 
Toisessa 2/3 ja toisessa 1/3 osaa marinaadista.

2. Valmista partaveitsisimpukat. Puhdista simpukat pois 
kuoresta ja laita jääveteen.

 Huuhtele kylmällä vedellä, jotta simpukoihin ei jää hiekkaa.
 Irroita simpukoiden jalka käsin. Kuivaa ja marinoi 

simpukoita 8 minuuttia Leche de Tigressä.
3. Valmista marinoitu sipuli. Leikkaa sipuleista ohuita 

renkaita. Marinoi 1/3 osassa Leche de Tigressä.
 Ripottele päälle kevätsipulia, ruohosipulia ja  

kvinoan siemeniä.
4. Valmista bataattikreemi. Paahda isoiksi paloiksi leikattu 

bataatti valkosipulin ja öljyn kanssa 225 asteisessa uunissa 
noin 15 minuuttia.

 Kiehauta kerma ja lisää joukkoon bataatit. Kun bataatit on 
pehmeitä, laita kaikki raaka-aineet blenderiin ja soseuta 
kreemiksi.

 Siivilöi ja mausta suolalla.
5. Valmista bataattisipsit. Siivuta bataatista ohuita siivuja 

mandoliinilla. Liota siivut kylmässä vedessä noin 10 
minuuttia.

 Kuivaa bataattisiivut ja uppopaista 160 asteisessa öljyssä 
paksupohjaisessa kattilassa 1-3 minuuttia.

6. Kokoa annos.

Tonkapapujäätelöä ja mustikkafinancier
Tekijä: Kim 
 
Tonkapapujäätelö
2 kpl Kananmunan keltuaisia
5 kpl Tonkapapuja, raastettuna
60 g Glukoosisiirappia
70 g Sokeria
200 g Maitoa
300 g Kermaa
 
Mustikkafinancier
75 g Kaurajauhoja
125 g Voita
125 g Sokeria
125 g Mantelijauhoja
3 kpl Kananmunia
50 g Mustikoita
 
Valkosuklaamousse
100 g Maitoa
200 g Valkosuklaata
200 g Kermaa
2 kpl Liivalehteä
 
Valkosuklaa-tonkapapu crumble
100 g Valkosuklaata
100 g Sokeria
2 rkl Vettä
1 kpl Tonkapapu
 Suola 

Valmistus
1. Valmista tonkapapujäätelö. Laita kaikki raaka-aineet 

kattilaan. Kuumenna seos 75 asteiseksi.
 Siivilöi massa ja laita jäätelökoneeseen.
2. Valmista mustikkafinancierit. Sulata voi.  

Laita kaikki raaka-aineet paitsi mustikat kutteriin  
tai sekoita sauvasekoittimella.

 Lisää mustikat lopuksi ja sekoita hellästi nuolijalla.  
Voitele vuoat ja kaada taikina niihin. 

 Paista 175 asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.
3. Valmista valkosuklaamousse. Laita kaikki raaka-aineet 

kattilaan ja kuumenna varovasti niin ettei massa pala 
pohjaan.

 Kun massa on yhtenäistä, kaada se sifoniin.  
Lataa kahdella patruunalla.

4. Valmista valkosuklaa-tonkapapu crumble. 
 Laita tonkapapu, sokeri ja vesi kattilaan.  

Kuumenna 130 asteiseksi ja siivilöi.
 Laita valkosuklaan palaset kulhoon ja lisää sokerisiirappi 

ohuena nauhana suklaan joukkoon koko ajan vatkaimella 
sekoittaen.

 Kun cruble on valmis, lisää ripaus suolaa.
5. Kokoa annos. Koristele tuoreilla marjoilla.

Painetehtävä kierros 2.

Immuniteettitehtävä

Turskan poskea, currya, kukkakaalia ja 
pähkinää
Tekijä: Sanna-Kaisa 
 
Curry
0,5 kpl Sitruunaruohoa
1 kpl Limen mehua
1 kpl Limen kuoret hienoksi raastettuna
4 cm pala Inkivääriä kuorittuna
0,5 dl Öljyä
1 kpl Chili, punainen
1 tl Savustettua paprikajauhetta
2 tl Juustokuminaa
1 tl Kurkumaa
1 rkl Sokeria
 Suola
 
200 g Tomaattimurskaa
400 ml Kookosmaitoa
 
Minttu creme fraiche
1 puntti Minttua
2 prk Creme fraiche
0,5 dl Öljyä
 
Kukkakaalipyree
1 kpl Kukkakaali
1 kpl Sitruunan mehu
1 dl Cashewpähkinöitä
 Suola
 
Paahdetta kukkakaalia ja cashewpähkinöitä
1 dl Cashewpähkinöitä
1 kpl Kukkakaali
0,5 dl Seesamiöljyä
 Suola
 
Turskan posket
6 kpl Turskan poskia
2 rkl Voita
0,5 kpl Limen mehua
 Suola 

Valmistus
1. Valmista curry. Laita kaikki muut ainekset blenderiin paitsi 

tomaattimurska ja kookosmaito. Sekoita hienoksi tahnaksi. 
 Kuullota currytahnaa pannulla, jotta aromit irtoavat 

paremmin. 
 Kun tahna on kuullottunut, lisää joukkoon tomaattimurska. 

Anna curryn hautua kannen alla 30 minuuttia välillä 
sekoittaen.

 Lisää lopuksi kookosmaito ja tarkista maku.
2. Valmista minttu creme fraiche. Laita minttu ja öljy 

blenderiin. Sekoita hienoksi yrttiöljyksi. Siivilöi öljy.
 Vatkaa creme fraiche ja lisää minttuöljy ohuena nauhana 

joukkoon. Mausta suolalla.
3. Valmista kukkakaalipyree. Hauduta leikatut kukkakaalin 

nuput pehmeiksi kattilassa sitruunan mehulla ja suolalla 
maustetussa vedessä. Veden tulee peittää juuri ja juuri 
kukkakaalin nuput.

 Kun kukkakaali on läpikypsä, laita ne blenderiin ja lisää 
joukkoon cashewpähkinät. Sekoita hienoksi pyreeksi. 
Mausta suolalla.

4. Valmista paahdettu kukkakaali ja cashewpähkinät. Mausta 
pähkinät ja kukkakaalin nuput seesamiöljyllä ja suolalla. 
Paahda cashewpähkinöitä ja siististi leikatut kukkakaalin 
nuput uunissa pellillä.

 Paahda 225 asteessa noin 15 minuuttia.  
Tarkkaile, ettei pähkinät tai kukkakaalin nuput pala.

5. Paista turskan posket voissa pannulla.  
Mausta limen mehulla ja suolalla.

6. Kokoa annos.

Turskan poski confit, tomaattia ja gnoccheja
Tekijä: Sofia 
 
Turskan poski
6 kpl Turskan poskea
3 dl Öljyä
2 rkl Voita
 Suola
 
Paahdetut tomaatit ja purjo
3 kpl Tomaatteja
1 kpl Purjoa
 Öljyä
 Suola
 
Kevätsipulikastike
2 nippua Kevätsipulia
2 dl  Kanalientä
1 kourallinen Kirsikkatomaatteja
0,5 kpl Sitruunan mehua
 Suola
 
Gnocchit
500 g Jauhoisia perunoita
75 g Perunajauhoa
75 g Vehnäjauhoja
4 kpl Keltuaista
 Suola 

Valmistus
1. Valmista gnocchit. Keitä perunat pehmeiksi ja paina siivilän 

lävitse hienoksi massaksi. Jäähdytä peruna.
 Sekoita muut raaka-aineet kulhossa ja lisää hieno 

perunamassa. Sekoita tasaiseksi taikinaksi.
 Muotoile gnocchit ja keitä runsaassa suolavedessä. 

Gnocchit ovat valmiita, kun ne nousevat veden pintaan.
2. Valmista paahdetut tomaatit ja purjo. Pilko raaka-aineet 

haluttuun muottoon, mielellään suhteellisen isoiksi 
paloiksi.

 Aseta raaka-aineet uunipellille. Sekoita joukkoon loraus 
öljyä ja mausta suolalla. 

 Paahda 225 asteisessa uunissa noin 12 minuuttia.  
Ota pois uunista ja polta raaka-aineet kaasupolttimella 
grillatun näköisiksi.

3. Valmista kevätsipulikastike. Ryöppää kevätsipulia  
noin 1 minuutti kiehuvassa vedessä. Siirrä ryöpätyt 
kevätsipulit suoraan jääkylmään veteen.

 Valuta kevätsipuleista ylimääräinen neste pois. Laita kaikki 
raaka-aineet blenderiin ja aja hienoksi kastikkeeksi.

 Siivilöi valmis kastike. Mausta sitruunan mehulla ja 
suolalla.

 Lämmitä ennen tarjoilua.
4. Valmista turskan posket. Kaada öljy kattilaan.  

Kypsennä turskan posket öljyssä matalassa lämpötilassa 
noin 12 minuuttia.

 Nosta turskan posket pois reikäkauhalla kattilasta.  
Paista posket voin kanssa pannulla kauniin värisiksi. 
Mausta suolalla.


