
YHTEISTYÖSSÄ:

ti 20.00

Tänä syksynä K-Supermarket tarjoaa MasterChef 2020 
ohjelmaan sesongin parhaat raaka-aineet. Kokosimme  
teille kilpailijoiden tekemät huikeat reseptit, jotka nähtiin  
12. jaksossa tiistaina 17.11. klo 20 MTV3-kanavalla ja  
mtv-palvelussa.
Tällä kertaa kilpailijat haastettiin uudistamaan klassikko- 
annokset Coq au vin eli kukkoa viinissä ja Beef Wellington. 
Lisäksi kilpailijat loihtivat niihin sopivia alku- ja jälkiruokia. 
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.

Jakso 12 
kilpailijoiden 
reseptit

Paahdettua kukonrintaa ja revittyä kukon 
koipea, redusoitua punaviinikastiketta, 
etikoitua sipulia, karamellisoitua 
palsternakkapyreetä sekä pikkelöityä 
varsiselleriä ja luumua   
Tekijä: Dani 
 
Paahdettu kukonrinta
1 kpl Kukonpoika
300 g Voita
 Suolaa
 Pippuria
 
Punaviinikastike
2 kpl Salottisipuleita
8 kpl Valkosipulinkynsiä
6 oksaa Timjamia
5 dl Kanalientä
1,5 dl Punaviiniä
3 oksaa Salviaa
2 rkl Omenaviinietikkaa
 
Sipulikupit
4 kpl Kesäsipulinippu
1 rkl Omenaviinietkkaa
 Suola
 
Palsternakkapyree
2 kpl Palsternakkoja
100 g Ruokokidesokeria
200 g Voita
100 g Kermaa
 
Pikkelöidyt varsisellerit ja luumukiekot
2 dl Pikkelilientä
1 kpl Varsiselleri
2 kpl Luumuja 

Valmistus
1. Renssaa kukonpojasta rinnat irti sekä irroita koipiliha. 

Mausta rinnat ja anna olla huoneenlämmössä.
 Kuullota sipulit, yrtit ja kaada kanaliemi kattilassa.
 Lisää koipiliha ja anna keittyä ylikypsiksi. Revi koipiliha 

lopuski kastikkeen joukkoon hienonnetun salvian kanssa.
 Paahda kukon rinnat pannulla nahkapuoli alas päin 

hiljalleen ja kypsennä vielä lopuksi 180-asteisessa uunissa 
4 minuuttia kerrallaan oikeaan kypsyyteen.

 Kun kanaliemi on redusoitunut tarpeeksi siivliöi. Laita 
toiseen kattilaan ruokokidesokeria ja karamellisoi hieman.

 Lisää punaviini ja redusoitu kanaliemi. Viimeistele kastike 
nokareella voita ja mausta.    
    

2. Paahda palsternakka kuutiot kattilassa voin kanssa. 
Kunnes ruskistunut ja paahtunut lisää kerma.

 Aja palsternakat blenderissä pyreeksi ja mausta 
omenaviinietikalla ja suolalla. 

 Keitä sipuli nuppuja 6 min vedessä ja jäähdytä.
 Irroita sipulista kuppeja, valele etikalla ja suolalla sekä 

täytä palsternakka pyreellä. 
 Pikkelöi hienonnettu varsiselleri ja luumu kiekot.
3. Kokoa annos.

Kananrintaa, täytettyjä sieniä,  
paahdettuja porkkanoita, karamellisipulia, 
kauden juurespyrettä ja tummaa kastiketta
Tekijä: Patrik 
 
Kananrinta
2 kpl Kananrintafileitä
2 rkl Voita
 Pippuria
 Suola
 
Paahdettu porkkana
2 kpl Porkkanoita
2 rkl Voita
1/2 kpl Sitruunan mehua
 Suola
 
Täytetyt sienet
2 kpl Kanan koipilihat
2 siivua Pekonia
1 kpl Sipuli
2 kpl Valkosipulinkynsiä
1 dl Kanalientä
 Mustapippuri
 Suola
 
4 kpl Herkkusieniä, isoja
1 rkl Voita
 Suola
 
Juurespyree
300 g Kauden juureksia
100 g Voita
1 rkl Omenaviinietikkaa
 Suola
 
Karamellisipuli
3 kpl Kevätsipuleita
1 rkl Voita
 Suola
 
Tummakastike
1 L Kanalientä
1 L Punaviiniä
2 kpl Sipuleita
1 kpl Valkosipuli, kokonainen
300 g Kauden juureksia
4 oksaa Timjamia
loraus Balsamicoa
3 rkl Voita
 Pippuri
 Suola 

Valmistus
1. Valmista tummakastike. Paahda juureksia kattilassa.
 Lisää joukkoon viini ja anna kiehua puoleen.
 Lisää liemi joukkoon ja keitä kasaan, kunnes kastike on 

tarpeeksi paksua ja maukasta.
 Lisää timjamit ja uuta noin 10 minuuttia.  

Mausta balsamicolla, suolalla ja pippurilla.
 Siivilöi kastike ja sekoita sauvasekoittimella joukkoon voi.
2. Valmista juurespyre. Kuullota juureksia kattilassa pienessä 

määrässä voita.
 Lisää vettä niin, että juurekset peittyvät. Keitä pehmeiksi.
 Laita blenderiin ja lisää voi. Mausta suolalla ja sitruunan 

mehulla.
3. Valmista täytetyt sienet. Hienonna pekoni, sipuli ja 

valkosipulinkynnet.
 Laita kaikki raaka-aineet kattilaan ja hauduta 

kanaliemessä pehmeiksi.
 Mausta täyte suolalla ja pippurilla. Laita täyte sivuun.
 Poista herkkusienistä jalat ja paista lakit nopeasti voissa. 

Mausta suolalla.
 Täytä lakit haudutetulla täytteellä.
4. Valmista paahdetut porkkanat. Karamellisoi porkkanoita 

voissa pannulla keskilämmöllä.
 Jätä porkkanat hieman napakoiksi. Mausta suolalla ja 

pippurilla.
5. Valmista karamellisipuli. Leikkaa sipulit puoliksi ja 

karamellisoi voissa ruskeiksi. Mausta suolalla.
6. Valmista kananrinnat. Mausta rintafileet suolalla ja paista 

voissa kullanruskeiksi.
 Mausta lopuksi pippurilla.
7. Kokoa annos. 

Naudan sisäfilettä taikinakuoressa, savustettua 
sipulipyrettä, tattikastiketta ja rapeaa 
parmankinkkua
Tekijä: Sirly 
 
Naudan sisäfilee
300 g Naudan sisäfilettä
 
Taikinakuori
2 dl Ruisjauhoja
0,5 dl Vehnäjauhoja
2 tl Suolaa
2 g Hiivaa
2 dl Vettä
 
Savustettu sipulipyree
4 kpl Sipulia
50 g Voita
1 rkl Ruokokidesokeria
0,5 tl Suola
 
Tattikastike
100 g Kuivattuja tatteja
2 dl Kanalientä
0,5 dl Valkoviiniä
0,5 dl Kermaa
 Suola
 Pippuri
 
Parmankinkku
4 siivua Parmankinkkua

Valmistus
1. Valmista savustettu sipulipyree. Kuori ja pilko sipulit.
 Laita sipulit pannulle sokerin, voin ja suolan kanssa. 

Kypsennä kunnes sipulit ovat karamellisoituneet.
 Laita kaikki blenderiin ja sekoita tasaiseksi pyreeksi.  

Lisää tarvittaessa loraus kermaa.
 Savusta valmis sipulipyree savustuspyssyllä.
2. Valmista tattikastike. Liota kuivatut tatit kanaliemessä. 

Keitä sieniä noin 5 minuuttia kanaliemen ja valkoviinin 
kanssa.

 Sekoita tasaiseksi sauvasekoittimella ja kaada joukkoon 
kerma. Mausta suolalla ja pippurilla.

3. Valmista taikinakuori. Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
taikinaksi.

4. Valmista naudan sisäfilee. Paista lihan pinnat umpeen ja 
mausta. 

 Laita taikinakuori sisäfileen päälle ja paista 150-asteisessa 
uunissa, kunnes lihan sisälämpötila on 60 astetta.

5. Valmista parmankinkku. Paista parmankinkkusiivut  
kahden silikonimaton välissä 200-asteissa uunissa  
noin 7 minuuttia tai kunnes ne on rapeita.

6. Kokoa annos.

Friteeratut portobello-pekonitäytetyt 
kesäkurpitsankukat
Tekijä: Sirly  
 
Kukan täyte
1 kpl Portobello
1 kpl Salottisipuli
1 kpl Valkosipulinkynsi
1 dl Parmesaania, raastettuna
1/2 punttia Persiljaa
5 siivua Pekonia
1 rkl Öljyä
 
Tempura
2 dl Vichyä
3 dl Vehnäjauhoja
1 tl Ruokasoodaa
1 tl Suolaa
4 dl Syväpaistoöljyä
 
Zucchinikukat
2 kpl Zucchinikukkia 

Valmistus
1. Valmista täyte. Hienonna kaikki raaka-aineet. 
 Kuullota pannulla hienonnetut sipulit, portobello ja pekoni.
 Laita blenderiin ja lisää joukkoon loput raaka-aineet.
 Sekoita tasaiseksi massaksi. Laita valmis massa 

pursotinpussiin.
2. Valmista tempura. Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 

massaksi.
 Anna turvota noin 5 minuuttia.
3. Valmista zucchinikukat. Poista hede varovasti kukkien 

sisältä.
 Purista kukkien täytteestä pallo esimerkiksi lautaselle ja 

laita tämän jälkeen pallo kukan sisälle.
 Pyöräytä täytetyt kukat varovasti tempurassa ja  

frittaa 150-asteisessa öljyssä.
 Nosta talouspaperin päälle valumaan, kun kukat ovat 

kullanruskeita.
4. Kokoa annos.

Naudan sisäfileetä, herkkusienipyreetä, 
korallituillea, punaviini-
sinapinsiemenkastiketta ja haudutettua 
salottisipulia
Tekijä: Sofia 
 
Naudan sisäfilee
1 pala Naudan sisäfileetä
2 rkl Voita
1 rkl Öljyä
 Suolaa
 
 Punaviini-sinapinsiemenkastike
2 Porkkanaa
1 Sipuli
5 Salottisipulia
 Öljyä
1/2 punttia Timjamia
3 dl Punaviiniä
4 dl Lihalientä
2 rkl Sinapinsiemeniä
1 rkl Ruokosokeria
 
 Korallituille
10 g Vehnäjauhoja
90 g Vettä
tilkka Öljyä
 Suolaa
 
 Herkkusienipyree
4 dl Ruskeita herkkusieniä
1 Sipuli
1 dl Kermaa
200 g Voita
 Suolaa
 
 Haudutettu salottisipuli
2 Salottisipulia
1/2 dl Herkkusienien ryöppäysvettä
 Suolaa
 
 Paistetut kantarellit
2 dl Kantarelleja
1 rkl Voita
1/2 ruukkua Lehtipersiljaa
 Suolaa

Valmistus
1. Valmista punaviini-sinapinsiemenkastike. Pilko porkkanat 

ja sipulit isoiksi paloiksi. Kuullosta öljyssä kattilassa.
 Lisää timjami, punaviini ja lihaliemi. Keitä kasaan ja 

mausta.
 Lisää lopuksi sinapinsiemenet ja mausta ruokosokerilla.
2. Valmista korallituille. Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 

taikinaksi.
 Paista öljyssä kuumalla pannulla, niin että keskelle 

muodostuu pieniä reikiä.
3. Valmista herkkusienipyree. Ryöppää sienet nopeasti 

vedessä ja kypsennä voissa pannulla.
 Lisää joukkoon hienonnettu sipuli ja kuullota.  

Laita pehmeät sipulit ja sienet blenderiin.
S ekoita hienoksi pyreeksi kerman ja voin kanssa.  

Mausta suolalla.
4. Valmista haudutettu salottisipuli. Hauduta 

salottisipulirenkaat sienten ryöppäysvedessä pehmeiksi.
 Nosta pois pannulta ja polta kaasupolttimella kauniin 

värisiksi. Mausta suolalla.
5. Valmista naudan sisäfilee. Paista fileen pinnat umpeen 

öljyssä pannulla ja mausta.
 Kypsennä loppuun 120-asteisessa uunissa, kunnes liha 

sisälämpötila on 55 astetta.
 Valele valmis sisäfilee herkkusienipyreellä ja pieneksi 

pilkotuilla paistetuilla kantarelleilla.
6. Kokoa annos. Koristele yrteillä.

Carpaccio, aiolia, pikkelöityä salottisipulia, 
parsaa ja zucchinia
Tekijä: Patrik 
 
Carpaccio
200 g Naudan sisäfilettä
2 rkl Parmesaania, raastettuna
1 kourallinen Suolaheinää
 Oliiviöljyä
 Mustapippuria
 Suola
 
Aioli
1 kpl Kananmuna
1 tl Dijonsinappia
3 dl Öljyä
1 kpl Valkosipulinkynsi
1 rkl Sitruunan mehua
 Suola
 
Parsa ja zucchini
4 kpl Vihreä tankoparsa
1 kpl Zucchini
2 rkl Öljyä
 Suola
 
Pikkelisipuli
1-2 kpl Salottisipuleita
0,5 dl Omenaviinietikkaa
0,5 dl Vettä
0,5 dl Sokeria 

Valmistus
1. Valmista pikkelisipuli. Kiehauta etikka, sokeri ja vesi 

kattilassa. Jäähdytä.
 Viipaloita sipuli ohuiksi renkaiksi ja laita maustumaan 

pikkeliliemeen.
2. Valmista aioli. Riko kananmuna blenderiin.  

Lisää hienonnettu valkosipuli ja sinappi.
 Koneen käydessä lisää öljyä ohuena nauhana, kunnes  

 seos paksuuntuu ja muodotuu majoneesiksi.
 Mausta suolalla ja sitruunanmehulla.
3. Valmista carpaccio. Viipaloi sisäfilee mahdollisimman 

ohuiksi siivuiksi. Levitä kahdelle lautaselle ja mausta  
muilla aineksilla. 

4. Valmista parsa ja zucchini. Pilko vihannekset ja paista 
nopeasti pannulla. 

 Mausta suolalla.
5. Kokoa annos. Koristele suolaheinällä ja parmesaanilla.

Jogurttisorbettia, taatelikreemiä, 
valkoherukoita ja paahdettua valkosuklaata 
Tekijä: Patrik 
 
Jogurttisorbetti
8 dl Turkkilaista jogurttia
1 dl Glukoosisiirappia
100 g Sokeria
2 tippaa Ruusuvettä
 
Taatelikreemi
200 g Taateleita, kivettömiä
50 g Ruskeaa sokeria
100 g Voita
1 cm:n pala Inkivääriä
1 Sitruunan mehu
 
Paahdettu valkosuklaa
200 g Valkosuklaata
100 g Mantelilastuja 

Valmistus
1. Valmista jogurttisorbetti. Sekoita kaikki ainekset 

keskenään ja laita jäätelökoneeseen valmistumaan.
2. Valmista taatelikreemi. Raasta inkivääri hienoksi.
 Laita kaikki muut raaka-aineet paitsi voi kattilaan ja  

keitä pehmeiksi.
 Siirrä blenderiin ja lisää joukkoon voi. Sekoita blenderissä 

hienoksi kreemiksi.
3. Valmista paahdettu valkosuklaa. Lohko valkosuklaa isoiksi 

paloiksi.
 Paahda valkosuklaa ja mantelilastut 120-asteisessa 

uunissa noin 30 minuuttia.
 Jäähdytä ja murenna.
4. Kokoa annos. Koristele valkoherukoilla ja syötävillä kukilla.

Omenajäätelöä, pähkinärouhetta ja 
murutaikinaa
Tekijä: Sirly 
 
Murutaikina
100 g Voita
2 dl Vehnäjauhoja
1 dl Sokeria
 
Pähkinärouhe
150 g Voita
3 dl Sokeria
1 dl Siirappia
4 dl Hasselpähkinöitä
 
Omenajäätelö
3 kpl Jauhoisia omenoita
1 dl Ruokokidesokeria
1,5 dl Vanilja konjakkia
1 dl Glukoosisiirappia
1 dl Sokeria
1 kpl Kananmunan keltuainen
3 dl Täysmaitoa
1 dl Kermaa
1 dl Vettä 

Valmistus
1. Valmista omenajäätelö. Kiehauta kattilassa 0,5 dl 

konjakkia, glukoosisiirappi, sokeri, maito ja kerma.
 Kun sokeri on sulanut ota kattila pois liedeltä ja sekoita 

joukkoon keltuaiset koko ajan samalla sekoittaen.
 Laita valmis jäätelömassa jäätelökoneeseen.
 Kuori ja pilko omenat. Laita pannulle omenat, loppu 

konjakki, 1 dl vettä ja ruokokidesokeri.
 Hauduta kunnes omena on hillomaista. 
 Lisää jäähdytetty omena jäätelön sekaan.
2. Valmista murutaikina. Nypi ainekset keskenään tasaiseksi 

murutaikinaksi.
 Levitä silikonimatolle ja paista 200-asteissa uunissa  

noin 7 minuuttia tai kunnes se on kauniin keltaista.
3. Valmista pähkinärouhe. Sulata voi, sokeri ja siirappi 

kattilassa. 
 Lisää pähkinät ja keitä kunnes sokeri on kunnolla sulanut.
 Kaada seos pellille ja jäähdytä. Pilko lopuksi muruiksi.
4. Kokoa annos. Koristele syötävillä kukilla.

Alku- ja jälkiruoka


