
Maanantai: Mustapapu-jauhelihakastike
AINEKSET (6 annosta)

1 rs (400 g) Pirkka naudan jauhelihaa 10 %
1 (130 g) iso sipuli
2 valkosipulinkynttä
1 tlk (380/230 g) Pirkka mustapapuja
1 tlk (390 g) Pirkka paseerattua tomaattia, chili
2 rkl Pirkka tomaattipyreetä
3/4 tl suolaa
1/4 tl kanelia
2 dl vettä

valmistus (alle 30 min)

1. Hienonna kuorittu sipuli ja valkosipulinkynnet. Ruskista jauheliha kuumalla 
pannulla omassa rasvassaan. Lisää sipulit pannulle kuullottumaan ja laske hieman 
lämpöä.

2. Kaada joukkoon huuhdotut ja valutetut mustapavut. Lisää paseerattu tomaatti ja 
ohenna kastiketta vedellä (käytä säilyketölkin huuhdelientä). Mausta kastike suolalla 
ja kanelilla. Kuumenna kastike kiehuvaksi ja tarjoa pastan tai keitettyjen perunoiden 
kanssa. 

Vinkki! Kastike sopii myös tortillojen täytteeksi. Jätä kastike tällöin hieman 
paksummaksi. 

Tiistai: Lempeä broilerikeitto
valmistus (30-60 min)

1. Pese, kuori ja paloittele porkkanat, perunat, sipuli sekä selleri.

2. Kiehauta vesi. Lisää liemikuutio ja kasvikset. Keitä miedolla lämmöllä noin 
20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä.

3. Soseuta keitto sauvasekoittimella. Sekoita joukkoon kerma ja mausta rakuunalla.

4. Leikkaa broilerisuikaleet veitsellä pieniksi paloiksi. Kuumenna paistinpannulla 
rasva ja sekoita siihen curry sekä kurkuma. Paista broileripalat mauste-öljyseoksessa 
kypsiksi.

5. Annostele broilerit keiton päälle ja ripottele pinnalle hienonnettua persiljaa. 
Tarjoa keitto tuoreiden sämpylöiden ja juuston kanssa.

AINEKSET (5 annosta)

4-5 (400 g) Pirkka porkkanaa
3 (n. 300 g) perunaa (keltainen pussi)
1 (100 g) sipuli
pieni pala selleriä tai lanttua
7 dl vettä
1 Pirkka kana- tai kasvisliemikuutio
1/2-1 dl kermaa
1 tl rakuunaa
1 rs (450 g) Pirkka marinoimattomia broilerin fileesuikaleita
1 rkl öljyä
1 tl currya
1 tl kurkumaa

persiljaa 

Lisäksi Pirkka pehmopaloja
Valio Polar ohuen ohut viipale

n. 0,95€
/annos

n. 1,8 €
/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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Keskiviikko: Vuohenjuusto-portobellot
AINEKSET  (4 annosta)

1 rs (250 g) portobello -sieniä
1 (100 g) sipuli
n. 100 g Pirkka vuohenjuustoa
2 tomaattia
1 rkl oliiviöljyä
1/2 dl Pirkka pestoa

mustapippuria
2 rkl Pirkka pinjansiemeniä

Lisäksi tammenlehtisalaattia

valmistus (alle 15 min)

1. Puhdista sienet pullasudilla. Irrota sienistä jalat ja hienonna ne. Hienonna myös 
sipuli. Leikkaa vuohenjuusto ja tomaatit ohuiksi viipaleiksi.

2. Kuullota sipulia ja hienonnettuja sienten jalkoja öljy-pestoseoksessa. Mausta 
pippurilla.

3. Jaa sipuliseos portobellojen lakkien sisäpinnalle. Asettele tomaatti- ja vuohenjuus-
toviipaleet päälle. Ripottele pinnalle pinjansiemeniä. Gratinoi uunissa 225 asteessa 
noin 10 minuuttia. Tarjoa sienet salaatin kanssa alkuruoaksi.

n. 1,70€
/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: Helppo kinkkuohratto
AINEKSET (4 annosta)

12 dl vettä
3 dl Pirkka esikypsytettyjä, rikottuja ohrasuurimoita
1/2 Pirkka kasvisliemikuutiota
100 g purjoa
n. 200 g Pirkka ylikypsää saunapalvikinkkua (pala)
1 rkl rypsiöljyä
1 keltainen paprika
50 g (à 200 g) Pirkka aurinkokuivattuja tomaatteja
2 rkl sitruunanmehua
2 tl basilikaa

mustapippuria
Pirkka parmesaanijuustoa raastettuna
(suolaa)

valmistus (30-60 min)

1. Sekoita ohra kiehuvaan, kasvisliemikuutiolla maustettuun veteen. 
Keitä 25 minuuttia.

2. Suikaloi huuhdottu, halkaistu purjo. Kuutioi kinkku. Kuullota purjo rasvassa. Lisää 
pannulle kinkkukuutiot ja ruskista kevyesti. Suikaloi paprika ja valutetut, aurinkokui-
vatut tomaatit.

3. Lisää kattilaan kinkku-purjoseos, paprikat ja tomaatit. Anna ohraton kiehua noin 
5 minuuttia. Mausta sitruunanmehulla, basilikalla ja mustapippurilla. Jos ohra on 
imenyt kaiken nesteen, lisää hieman kiehuvaa vettä. Tarkista maku ja lisää suolaa 
tarvittaessa. Tarjoa kinkkuohratto parmesaanin ja raikkaan salaatin kanssa.

Perjantai: Tonnikala-makaronigratiini
valmistus (30-60 min)

1.  Keitä makaronit kypsiksi liemikuutiolla maustetussa vedessä pakkauksen ohjeen 
mukaan. Valuta makaronit ja tonnikala.

2. Kuullota kasvissuikaleet, sipulit ja hienonnettu valkosipuli öljyssä. Kaada joukkoon 
tomaattimurska. Mausta pizzamausteella, suolalla ja pippurilla.

3. Sekoita kasvisseos, makaronit ja tonnikala keskenään. Kaada seos uunivuokaan. 
Ripottele pinnalle juustoraaste. Gratinoi 225 asteessa 10-15 minuuttia, kunnes pinta 
saa kauniin värin.

AINEKSET (4 annosta)

4 dl (250 g) makaronia
1 kasvisliemikuutio
1 tlk (200 g) Pirkka tonnikalaa öljyssä
1 ps (250 g) Pirkka kasvissuikaleita (pakaste)
1/2 ps (à 200 g) Pirkka sipulikuutioita (pakaste)
1 valkosipulinkynsi
1 rkl öljyä
1 tlk (390 g) Pirkka yrtti-tomaattimurskaa
2 tl Pirkka pizzamaustetta
1/2 tl suolaa

mustapippuria

Pinnalle 1 ps (150 g)
Pirkka emmental-mozzarellajuustoraastetta

n. 1,05€
/annos

n. 1,40€
/annos




