
Maanantai: Texmex liha-perunasoselaatikko
AINEKSET (4 annosta)

Perunasose
n. 1 kg Pirkka perunoita (punainen tai keltainen pussi)
n. 1 l vettä
n. 3 dl maitoa
2 rkl Pirkka meijerivoita
n. 1 1/2 tl suolaa
100 g purjoa
1 rkl öljyä

Jauhelihaseos
1 rs (400 g) Pirkka nauta-sikajauhelihaa
1 ps (450 g) Pirkka Mexican Mix vihannessekoitusta (pakaste)
1-2 rkl öljyä
1 tlk (315 g) Pirkka salsadippiä, keskivahva
1/2 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria

Pinnalle
n. 2 dl Pirkka emmental-mozzarellajuustoraastetta

valmistus (yli 60 min)

1. Kuori ja paloittele perunat. Kaada ne kiehuvaan veteen ja keitä kannen alla 

kypsiksi, 15-20 minuuttia. Valuta keitinvesi pois ja soseuta perunat perunanuijalla tai 
sähkövatkaimella. Kaada joukkoon kuumaa maitoa. Mausta voilla ja suolalla.

2. Halkaise, huuhdo ja hienonna purjo. Kuullota purjo tilkassa öljyä ja lisää s
oseeseen.

3. Valmista jauhelihatäyte. Wokkaa jäisiä vihanneksia öljyssä noin 4 minuuttia ja 
siirrä lautaselle. Ruskista jauheliha pannussa ja mausta salsalla, suolalla sekä 
pippurilla. Sekoita joukkoon kasvikset.

4. Voitele noin 3 litran vetoinen uunivuoka tai 6 annosvuokaa. Levitä vuokaan ensiksi 
jauheliha-kasvisseos ja sitten perunasosekerros. Ripottele pinnalle juustoraastetta.

5. Paista 200-asteisen uunin alimmalla tasolla noin 30 minuuttia, kunnes pinta on 
saanut hieman väriä. Tarjoa salaatin kanssa.

Tiistai: Nopea tomaatti-fetapasta
valmistus (alle 30 min)

1. Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan.

2. Kuori ja hienonna sipuli. Kuullota sipuli öljyssä ja kaada joukkoon tomaattimurska. 
Huuhdo tölkki vedellä ja kaada kastikkeen joukkoon. Keitä pari minuuttia. Mausta 
hunajalla, oreganolla ja pippurilla.

3. Sekoita valutettu pasta kastikkeen joukkoon. Lisää valutetut salaattijuustokuutiot, 
(paahdetut) siemenet, puolitetut kirsikkatomaatit ja rucola. Tarjoa lisäksi raastettua 
parmesaania.

AINEKSET (4 annosta)

n. 7 dl (300 g) Pirkka farfallepastaa
1 iso (120 g) sipuli
1 rkl öljyä
1 tlk (390 g) Pirkka valkosipuli-tomaattimurskaa
1/2-1 dl vettä
1 rkl juoksevaa hunajaa
2 tl oreganoa
 mustapippuria
1/2 prk (à 366 g) Pirkka salaattijuustokuutioita suolavedessä
3/4 dl Pirkka salaattisiemensekoitusta
1/2 rs (à 250 g) Pirkka kirsikkatomaatteja
 rucolaa
Lisäksi Pirkka parmesaania

n. 1,95€
/annos

n. 1,60€
/annos

Arkiviikon ruokalista neljälle
- koko viikko alle 30€
Syö sekä edullisesti että hyvin. Kokosimme valmiiksi ideat ensi viikon 
arkiruoiksi. Tulosta ohjeet ja ostoslista, ja arkiviikkosi sujuu jo paljon 
helpommin! Lisää edullisia reseptejä k.ruoka.fi/hintajalaatu
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Torstai: Kiireisen kalakeitto
AINEKSET (4 annosta)

1 pkt (400 g) Pirkka alaskanseitifileepaloja (pakaste)
1 (200 g) purjo
1 rkl öljyä
1 l vettä
2 kalaliemikuutiota
2 ps (à 250 g) Pirkka kasvissuikaleita (pakaste)
1-2 rkl sitruunanmehua
1/2 tl kokonaisia mustapippureita
1/2-1 dl tilliä hienonnettuna

valmistus (alle 30 min)

1. Anna pakastekalan sulaa sen verran, että voit leikata sen kuutioiksi tai suikaleiksi. 
Hienonna halkaistu ja huuhdottu purjo.

2. Kiehauta purjo kattilassa rasvassa. Lisää vesi, kalaliemikuutiot ja kasvissuikaleet. 
Hauduta miedolla lämmöllä pari minuuttia.

3. Lisää kalapalat. Mausta keitto sitruunanmehulla ja pippurilla. Hauduta edelleen 
noin 5 minuuttia, kunnes kala ja vihannekset ovat kypsiä.

4. Ripottele keiton pinnalle runsaasti tilliä. Tarjoa lisäksi paahdettua ruisleipää.

Perjantai: Broileri-riisipannu
valmistus (alle 15 min)

1. Ruskista broilerisuikaleet öljyssä kuumassa paistokasarissa.

2. Lisää ensin joukkoon jäiset sipulikuutiot ja hetken kuluttua riisi-vihannessekoitus. 
Kuumenna käännellen 8-10 minuuttia.

3. Mausta soijalla, oreganolla ja pippurilla. Tarjoa tuoreen leivän kanssa.
Tarjoiluvinkki! Voit tarjota broileri-riisipannun jääsalaattipedillä ja käyttää koristeena 
kirsikkatomaatteja.

AINEKSET (4 annosta)

1 rs (450 g) Pirkka hunajamarinoituja 
 broilerinfileesuikaleita
1/2 ps (à 200 g) Pirkka sipulikuutioita (pakaste)
1 ps (450 g) K-Menu riisi-vihannessekoitusta
1-2 rkl öljyä
1-2 rkl Pirkka Luomu soijakastiketta
1 tl Pirkka oreganoa
1/2 tl musta- tai sitruunapippuria

n. 1,45€
/annos

n. 1,50€
/annos

Arkiviikon ruokalista neljälle
- koko viikko alle 30€
Syö sekä edullisesti että hyvin. Kokosimme valmiiksi ideat ensi viikon 
arkiruoiksi. Tulosta ohjeet ja ostoslista, ja arkiviikkosi sujuu jo paljon 
helpommin! Lisää edullisia reseptejä k.ruoka.fi/hintajalaatu

Keskiviikko: Makkarapyttis
AINEKSET  (4 annosta)

4-5 (400 g) perunaa keitettynä (vihreä tai keltainen pussi)
1 iso sipuli
1 iso punainen paprika
1 pkt (500 g) HK Kevyt Sininen lenkkimakkaraa
2 rkl Flora Culinesse juoksevaa kasvirasvaseosta
1 tl Pirkka Provencen Mix -yrttisekoitusta
1/2 tl suolaa
 mustapippuria
1/2-1 prk (à 2 1/2 dl) Crème Bonjour cuisinea, valkosipuli & yrtit
 persiljaa
Lisäksi
1 ps (150 g) Pirkka Provencen salaattisekoitusta
 Pirkka sitruuna-vinaigrette-salaattikastiketta

valmistus (alle 15 min)

1. Viipaloi kuoritut perunat. Suikaloi tai kuutioi sipuli ja paprika. Kuori makkara ja 
viipaloi myös se.

2. Ruskista ensin makkaraviipaleet rasvassa. Siirrä ne lautaselle. Kuullota sipuleita 
pari minuuttia ja siirrä myös ne lautaselle.

3. Ruskista perunat pannulla, lisää joukkoon paprikat ja anna niiden hieman peh-
mentyä. Mausta yrttisekoituksella, suolalla ja pippurilla. Kaada joukkoon makkarat 
ja sipulit. 

4. Annostele pyttipannu lautasille, lisää päälle nokare Crème Bonjouria ja koristele 
hienonnetulla persiljalla. Tarjoa lisäksi sitruunavinaigretella maustettua vihreää 
salaattia.
Vinkki! Paista halutessasi lisäksi 1 kananmuna/ruokailija 
ja nosta munat pyttipannun päälle.

n. 1,45€
/annos
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