
YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020 ohjelmaan sesongin 
parhaat raaka-aineet. Kokosimme teille kilpailijoiden tekemät 
huikeat reseptit, jotka nähtiin finaalijaksossa tiistaina 1.12. 
klo 20 MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa.
Kaksi kovinta kilpailijaa kisasivat voitosta valmistamalla 
kolmen ruokalajin menut. 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.

Danin reseptit

Finaalin 
kilpailijoiden 
reseptit

Heinäsavustetua perunaa, purjoa ja mätiä
Tekijä: Dani 
 
Heinäsavustettu peruna
8 kpl Perunoita
1/2 kpl Sitruunan mehua
3 kpl Viininlehtiä
 Heinää
 Suola
 
Katajasavustettu smetana
50 g Smetanaa
 Katajaa
 Suola
 
Grillattu herneenpalkoöljy
300 g Herneen palkoja
2 dl Öljyä
 
Marinoidut herneet
 Herneitä paloista
2 dl Grillattua herneenpalkoöljyä
1 rkl Voita
 Suola
 
Paistettu purjo
1/2 kpl Purjoa
2 rkl Voita
 Suola
 
Perunasipsit
3 kpl Perunoita
2 dl Öljyä
 Suola 

Valmistus
1. Valmista katajasavustettu smetana. Savusta smetana 

savustuspyssyllä. Mausta suolalla.
2. Valmista grillattu herneenpalkoöljy. Irroita herneet paloista 

ja laita ne sivuun. 
 Grillaa herneenpalot lähes mustiksi ja aja blenderissä 

hienoksi öljyksi. Siivilöi valmis öljy kankaan läpi.
3. Valmista marinoidut herneet. Paista sivuun laitetut ja 

irroitetut herneet kevyesti voissa pannulla. 
 Mausta suolalla ja grillatulla herneenpalkoöljyllä.
4. Valmista heinäsavustetut perunat. Keitä perunat 

napakoiksi sitruunan mehulla, viinilehdellä ja suolalla 
maustetussa vedessä.

 Savusta keitetyt perunat heinällä ja leikkaa isoiksi paloiksi.
5. Valmista paistettu purjo. Halkaise purjo ja hienonna.  

Paista voissa ja mausta suolalla.
6. Valmista perunasipsit. Viipaloi perunat ohuiksi siivuiksi 

mandoliinilla. Keitä nopeasti suolatussa vedessä.
 Kuivaa siivut ja uppopaista öljyssä paksupohjaisessa   

kattilassa. Mausta valmiit sipsit suolalla.
7. Kokoa annos. Koristele tillillä ja ketunleivällä.

Kampasimpukkatartar
Tekijä: Patrik 
 
Kampasimpukkatartar
8 kpl Kampasimpukoita
12 kpl Karviaisia
1 kpl Kevätsipuli
6 rkl Soijaa
6 rkl Sokeria
6 rkl Omenaetikkaa
1 kpl Kurkku
4 kpl Shiso-lehtiä
 
Retikka siivu
1/3 osaa Retikkaa
 Pikkelilientä
 
Pikkeliliemi
1 dl Omenaviinietikkaa
1 dl Sokeria
1 dl Vettä
3 kpl Sitruunaruohoa
 
Aioli
4 kpl Kananmunan keltuaisia
1 rkl Dijon sinappia
1/2 kpl Valkosipulinkynttä
4 rkl Soijaa
2 rkl Katsuobushia
5 dl Öljyä
0,5 dl Omenaviinietikkaa 

Valmistus
1. Valmista pikkelöidyt retikkasiivut. Kiehauta kaikki 

pikkeliliemen ainekset nopeasti kattilassa.
 Leikkaa retikasta ohuita siivuja mandoliinilla ja laita siivut 

marinoitumaan pikkeliliemeen noin 20 minuutiksi.
2. Valmista kampasimpukkatartar. Pilko raaka-aineet pieniksi 

kuutioiksi ja hienonna shiso-lehdet.
 Sekoita kaikki raaka-aineet keskenään ja anna maustua  

10 minuuttia.
3. Valmista aioli. Laita kaikki muut raaka-aineet blenderiin.
 Sekoita hiljaisella teholla ja valuta öljyä ohuena nauhana 

joukkoon.
 Laita valmis majoneesi esimerkiksi pursotinpussiin.
4. Kokoa annos.

Patrikin reseptit

Kuha-kukkakaalikroketti, paahdettua 
kuhaa, hummerinpyrstöä, kukkakaalia ja 
hummerikastiketta
Tekijä: Dani 
 
Kuha-kukkakaalikroketti
1/2 kpl Kukkakaalia
1 kpl Peruna, jauhoinen
 Kuhan leikkuuroippeet
1 rkl Perunajauhoja
3 kpl Kananmunia
1 dl Vehnäjauhoja
1 dl Pankojauhoja
1 dl Korppujauhoja
1 kpl Sitruunan mehua
 Suola
4 dl Syväpaistoöljyä
 
Paahdettu kuha
1 kpl Kuhafilee
2 rkl Voita
 Suola
 
Pikkelöity kukkakaali
1/2 kpl Kukkakaalia
2 dl 1-2-3 -lientä
 
Hummerinpyrstöä
1 kpl Hummerinpyrstö
 
Hummerikastike
1 kpl Hummerinpyrsön kuoret
4 kpl Valkosipuleita, solo
1 kpl Sipuli
8 oksaa Timjamia
100g Voita
200 g Kermaa
1 rkl Omenaviinietikkaa
5 dl Kalalientä
1/2 kpl Sitruunan mehua 

Valmistus
1. Valmista kuha-kukkakaalikroketit. Fileoi kuha 

nahattomaksi ja ruodottomaksi. Keitä perunat kypsiksi.
 Pilko puolikas kukkakaali ja paahda pienessä öljyssä 

kattilassa kypsäksi. 
 Soseuta valmiit kukkakaalit ja perunat. Yhdistä. 

Hienonna kuhan annospaloista jääneet roippeet ja sekoita 
kukkakaali-perunasoseen kanssa.

 Lisää massaan 1 kananmuna ja perunajauhot.  
Sekoita tasaiseksi.

 Muotoile massasta palloja ja pakasta noin  
30-45 minuuttia. 

 Pakastuksen jälkeen leivitä pallot. Pyörittele pallot ensiksi 
vehnäjauhoissa, tämän jälkeen rikotuissa kananmunissa ja 
lopuksi panko- ja korppujauho seoksessa.

 Frittaa leivitetyt kroketit 180-asteisessa syväpaistoöljyssä. 
Mausta valmiit kroketit suolalla.

2. Valmista hummerikastike. Laita kalan perkuuroippeet 
kattilaan hummerinkuorien kanssa ja paahda nopeasti.

 Lisää joukkoon omenaviinietikka, kalaliemi, valkosipulit, 
sipuli ja timjami. Anna keittyä kasaan noin 15 minuuttia. 
Siivilöi liemi.

 Lisää kerma ja sekoita sauvasekoittimella joukkoon 
kuutioitu voi. Mausta suolalla ja sitruunan mehulla. 

3. Valmista pikkelöity kukkakaali. Irroita kukkakaalin 
rangasta nuput ja laita ne maustumaan pikkeliliemeen.

4. Valmista hummerinpyrstö. Kypsennä kuorittua 
hummerinpyrstöä noin 4 minuuttia valmiissa 
hummerikastikkeessa.

 Nosta valmis hummerinpyrstö pois ja hienonna liha. Laita 
hienonnettu liha takaisin hummerikastikkeen joukkoon.

5. Valmista paahdettu kuha. Paista valmiiksi annospaloiksi 
leikatut kuhapalat voissa pannulla. Mausta suolalla. 

6. Kokoa annos. Koristele yrteillä.   
      
 

Kanaa ja kantarellia
Tekijä: Patrik 
 
Kana
1 kpl Kana, kokonainen
 
Kananrinnat
1 kpl Kokonaisen kanan rinnat
1/2 kpl Valkosipulia
4 rkl Voita
4 rkl Voita, paistamiseen
 Suola
 Pippuri
 
Kanankoivet
1 kpl Kokonaisen kanan koivet
1 L Sienilientä
4 dl Sherryä
1/2 kpl Valkosipulia
1 puntti Rakuunaa
1 kpl Purjon vihreä osa
 Suola
 Pippuri
 
Kantarellit
1,5 dl Kantarelleja
1 kpl Purjon valkoinen osa
1 rkl Voi
 Suola
 
Kanaliemi
 Kanankoipien haudustusliemet
 Kokonaisen broilerin nahat
2 tl Omenaviinietikkaa
5 rkl Voita
 Suola
 
Pikkelöidyt kantarellit
1 dl Kantarelleja, mahdollisimman pieniä
1 dl Omenaviinietikkaa
1 dl  Sokeria
1 dl Vettä
 
Paistetut kukkakaalinnuput
1 kpl Kukkakaali
3 rkl Voita
 Suola
 
Kukkakallipyree
1 kpl Kukkakaali
200 g Voita
 Suola 

Valmistus
1. Valmista pikkelöidyt kantarellit. Laita sokeri, vesi ja 

omenaviinietikka kattilaan. Kiehauta nopeasti ja jäähdytä.
 Siisti pienet kantarellit ja laita pikkeliliemeen maustumaan 

noin tunniksi.
2. Irroita kanasta rintafileet ja koivat. Poista nahka, mutta 

säästä se kanalientä varten.
3. Valmista kananrinnat. Laita kaikki raaka-aineet 

vakuumipussiin ja kypsennä 64-asteisessa vesiahauteessa 
noin 40 minuuttia.

 Puolita kypsennetyt rintafileet ja paista voissa pannulla. 
Mausta suolalla ja pippurilla.

4. Valmista kanankoivet. Laita kanankoivet ja muut raaka-
aineet kattilaan.

 Hauduta, kunnes lihat ovat pehmeitä. Ota koivet pois 
liemestä ja revi ne paloiksi. Mausta suolalla ja pippurilla.

 Säästä koipien nahka kanalientä varten. Siivilöi liemi.
5. Valmista kanaliemi. Paista aiemmin jääneet kanannahkat 

rapeiksi kattilassa.
 Keitä siivilöity kanankoipien haudutusliemi puoleen.
 Sekoita joukkoon kanannahkat ja kuutioitu voi 

sauvasekoittimella. Mausta etikalla ja suolalla.
6. Valmista kantarellit. Puhdista kantarellit ja hienonna purjo.
 Paista voissa kullanruskeiksi ja sekoita revittyjen 

kanankoipien kanssa.
7. Valmista kukkakallipyree. Paista isot kukkakaalin palaset 

50 g voissa kattilassa ruskeiksi.
 Kaada päälle vettä niin, että kukkakaalin palat on puoliksi 

peittyneet veteen. Laita kansi päälle ja hauduta pehmeiksi.
 Laita pehmenneet kukkakaalin palat blenderiin ja aja 

hienoksi pyreeksi voin kanssa.
 Mausta suolalla.
8. Valmista kukkakaalin nuput. Paista siistityt 

kukkakaalinnuput voissa kullanruskeiksi. Mausta suolalla.
9. Kokoa annos.

Mustaherukanlehtijäätelöä, mantelikakkua, 
mesiangervolla maustettuja marjoja, 
mansikkamaitoa ja mustaherukanlehtiöljyä
Tekijä: Dani 
 
Mantelikakku
100 g Voita
1,5 dl Vehnäjauhoja
1 dl Mantelijauhoja
50 g Sokeria
 
Mustaherukanlehtijäätelöä
6 dl Maitoa
2 dl Kermaa
100 g Sokeria
30 g Glukoosisiirappia
6 kpl Kananmunankeltuaista
1 kpl Vaniljatanko
100 g Mustaherukanlehtiä
1 kpl Liivatelehtiä
 
Mesiangervo marjat
50 g Sokeria
50 g Vettä
50 g Mesiangervonkukkia
100 g Mansikoita
50 g Karviaisia
50 g Mustaherukoita
50 g Keltaisia vadelmia
 
Mansikkamaito
30 g Mansikoita
1 dl Maitoa
 
Mustaherukanlehtiöljy
50 g Mustaherukanlehtiä
1,5 dl Öljyä 

Valmistus
1. Valmista jäätelö. Laita kattilaan maito, kerma, sokeri, 

glukoosisiirappi, keltuaiset, mustaherukanlehdet ja 
halkaistu vaniljatanko.

 Kuumenna seos 78-asteiseksi ja lisää lopuksi liotettu 
liivatelehti. Sekoita tasaiseksi ja siivilöi.

 Laita massa jäätelökoneeseen ja valmista jäätelö.
2. Valmista mantelikakku. Nypi sormin kaikki raaka-aineet 

keskenään tasaiseksi taikinaksi.
 Levitä vuokaan tai pellille. Paista 180-asteisessa uunissa 

noin 10 minuuttia.
3. Valmista marjat. Laita sokeri, vesi ja mesiangervonkukat 

kattilaan. Kiehauta.
 Siivilöi valmis sokeriliemi. Pilko marjat halutun kokoisiksi 

ja pyörittele niitä mesiangervosokeriliemessä.
4. Valmista mansikkamaito. Poista mansikoista kannat 

ja halkaise. Grillaa mansikat tai polta kaasupolttimella 
tummiksi.

 Laita mansikat ja maito blenderiin ja aja hienoksi nesteeksi. 
 Kaada valmis mansikkamaito astiaan.
5. Valmista mustaherukanlehtiöljy. Laita öljy ja lehdet 

belnderiin. Aja hienoksi öljyksi noin 5 minuuttia ja siivilöi. 
 Lusikoi mustaherukanlehtiöljyä mansikkamaidon sekaan 

niin että se erottuu maidosta.
6. Kokoa annos. Koristele syötävillä kukilla.

Xoco y citrus
Tekijä: Patrik 
 
Suklaavanukas
5 g Liivatelehtiä
2 dl Maitoa
250 g Tummaa suklaata
4 dl Kermaa
 
Appelsiini-vaahteransiirappijäätelö
5 dl Maitoa
5 dl Kermaa
1 dl (n. 95 g) Muscovadosokeria
8 Kananmunan keltuaista
1/2 ruukkua Timjamia
3 rkl Appelsiininkuorta raastettuna
3 rkl (60 g) Vaahterasiirappia
 
Kakku
100 g Tummaasuklaata
100 g Voita
2 Kananmunaa
1 1/2 dl Sokeria
4 rkl Vehnäjauhoja
 
Curd
3 Kananmunaa
3/4 dl Appelsiininmehua
3/4 dl Sitruunanmehua
1 1/2 dl Sokeria
100 g Voita 

Valmistus
1. Valmista suklaavanukas. Liota liivatelehdet kylmässä 

vedessä. Kiehauta maito ja liuota pehmenneet liivatelehdet 
maitoon.

 Kaada kuuma neste paloitellun tummansuklaan päälle. 
Lisää lopuksi joukkoon kerma ja sekoita tasaiseksi 
massaksi.

 Kaada suklaavanukasmassa haluamaasi silikonimuottiin. 
Laita pakastimeen jähmettymään vähintään 2 tunniksi.

2. Valmista jäätelö. Kuumenna maito, kerma, sokeri ja 
keltuaiset 82-asteiseksi. Ota pois liedeltä.

 Lisää joukkoon timjaminoksat ja anna maustua  
noin 15 minuuttia. Siivilöi.

 Kaada jäätelömassa jäätelökoneeseen. Kun jäätelö 
on jähmettynyt, lisää joukkoon appelsiininkuori ja 
vaahterasiirappi.

3. Valmista kakku. Sulata voi ja suklaa. Lisää loput  
raaka-aineet ja sekoita tasaiseksi taikinaksi.

 Levitä taikina silikonimatolle ohueksi noin 1/2 cm:n 
paksuiseksi kerrokseksi.

 Paista 125-asteisessa uunissa noin 20-25 minuuttia. 
Leikkaa jäähtyneestä kakusta halutun muotoisia paloja.

4. Valmista curd. Laita kaikki raaka-aineet kattilaan ja keitä 
paksuksi massaksi. Jäähdytä valmis curd.

5. Kokoa annos. Koristele esimerkiksi syötävillä kukilla.


