
Maanantai: Juustoinen currykala mikrossa
AINEKSET (4 annosta)

1 pkt (400 g) Pirkka alaskanseitifileepaloja (pakaste)     
1/2 tl suolaa   
1 rs (200 g)  Pirkka kevätsipulisulatejuustoa     
1 dl  maitoa   
1 1/2 tl  Pirkka currya     
ripaus  mustapippuria   
2 (n. 50 g)  kevätsipulin vartta hienonnettuna   

valmistus (alle 30 min)

1. Sulata kalat mikrossa sulatusteholla (150 W) 2 minuutin erissä yhteensä noin 
8 minuuttia välillä kääntäen tai anna sulaa jääkaapissa. Kaada irronnut neste pois 
vuoasta. Mausta kalat suolalla.

2. Sekoita sulatejuusto ja maito keskenään kierrevatkaimella. Mausta currylla ja 
mustapippurilla, sekoita tasaiseksi. Lisää seos vuokaan kalojen päälle.

3. Kypsennä mikrossa (600 W) kuvulla peitettynä 8–10 minuuttia. Anna lämmön 
tasaantua hetki ja tarkista kalan kypsyys. Ripottele pinnalle kevätsipulinvartta. Tarjoa 
perunasoseen kanssa.

Vinkki! Helppo lisäke syntyy mikrossa Pirkka perunasoseaineksista (pakaste).

Tiistai: Helppo lihapullapasta 
valmistus (30-60 min)

1. Sekoita jauhelihan joukkoon suola ja pippuri. Pyörittele massasta 20 lihapul-
laa. Paista lihapullat kypsiksi pannulla rasvassa. Kaada joukkoon tomaattikeitto ja 
kuumenna.

2. Keitä spagetti pakkauksen ohjeen mukaan. Tarjoa pasta ja lihapullakastike heti 
esimerkiksi parmesaaniraasteen kanssa.

AINEKSET (4 annosta)

1 prk (450 ml) Knorr tomaattikeittoa   
1 rs (400 g)  Pirkka naudan jauhelihaa (17 %)     
1/2 tl  suolaa   
ripaus  mustapippuria   

Flora kokin salaisuutta paistamiseen   

Lisäksi 300 g Pirkka spagettia  

n. 1,50€
/annos

n. 1,65€
/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: Juurespyttipannu
AINEKSET  (4 annosta)

8 (n. 600 g) Pirkka perunaa (vihreä pussi)
1/2 l vettä
1 kasvisliemikuutio
1 Pirkka laakerinlehti
4 rkl Pirkka ekstra neitsytoliiviöljyä
1 ps (200 g) Pirkka sipulikuutioita (pakaste)
2 ps (à 200 g) Pirkka keittojuureksia (pakaste)
1 tl suolaa
ripaus mustapippuria
1/2 dl persiljaa hienonnettuna

Päälle

4 kananmunaa

valmistus (alle 30 min)

1. Kuori pestyt perunat ja leikkaa sentin kuutioiksi. Kiehauta vesi. Lisää liemikuutio 
ja laakerinlehti. Keitä perunoita noin 5 minuuttia, jotta ne hiukan pehmenevät. Kaada 
liemi pois.

2. Kuullota sipulit rasvassa. Lisää keittojuurekset ja sekoita niitä pannulla, kunnes 
neste haihtuu ja kuutiot alkavat ruskistua. Mausta suolalla ja pippurilla. Pidä lämpi-
mänä kannen alla.

3. Ruskista perunat rasvassa. Sekoita perunat ja juurekset keskenään. Lisää persilja. 
Hyydytä kananmunat pannulla niin, että keltuaiset jäävät pehmeiksi. Annostele 
pyttipannu lautasille ja nosta päälle hyydytetty muna.

n. 0,70€
/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

Sivu 2/2

Torstai: Helppo curry-kanakastike
AINEKSET (4 annosta)

1 rs (450 g) Pirkka broilerin fileesuikaleita, maustamaton
1/2 rkl öljyä
1/2 tl suolaa
1 (150 g) punainen paprika
1 tlk (2 1/2 dl) Flora Ruoka pehmeä curry -ruokakermaa
2 kevätsipulin vartta hienonnettuna

Lisäksi Pirkka tummaa riisiä

valmistus (alle 15 min)

1. Ruskista broilerin fileesuikaleet pannulla rasvassa. Mausta suikaleet suolalla. 
Kuutioi paprika ja lisää ne pannulle.

2. Lisää ruokakerma pannulle ja anna hautua muutaman minuutin ajan. Sekoita 
lopuksi joukkoon kevätsipulit. Tarjoa currynmakuinen kanakastike esimerkiksi riisin 

kanssa.

Perjantai: Omenainen makkaragratiini 
valmistus (30-60 min)

1.  Poista lenkkimakkarasta kuori ja leikkaa makkara noin sentin paksuisiksi 
viipaleiksi. Poista omenoista siemenkodat omenaporalla, kuori ja viipaloi omenat. 
Leikkaa kuoritut sipulit ja paprika ohuiksi renkaiksi.

2. Kiehauta sipulirenkaat pannussa tilkassa öljyä tai kypsennä niitä mikrossa muuta-
ma minuutti. Lado ainekset limittäin laakeaan voideltuun uunivuokaan.

3. Mausta tomaattimurska chilikastikkeella, sinapilla, omenaviinietikalla, hienon-
netulla valkosipulinkynnellä ja ripauksella suolaa. Kaada maustettu tomaattimurska 
makkara-, omena- ja vihannesviipaleiden päälle. Ripottele pinnalle juustoraastetta.

4. Kypsennä 200-asteisessa uunissa keskitasolla noin 30 minuuttia. Tarjoa makkara-
gratiinin kanssa keitettyjä perunoita tai perunasosetta sekä raikasta salaattia.

AINEKSET (4 annosta)

1 pkt (580 g) HK Sininen lenkkimakkaraa   
2  omenaa   
2  sipulia   
1 iso  keltainen paprika   
1 rkl  öljyä   
1 tlk (500 g) Pirkka tomaattimurskaa     
3 rkl  Pirkka makeaa chilikastiketta     
2 rkl  sinappia   
1 rkl  omenaviinietikkaa   
1–2  valkosipulinkynttä   
1/2 tl  suolaa   
n. 2 dl (100 g) Pirkka emmental-mozzarellajuustoraastetta

n. 1,95€
/annos

n. 1,50€
/annos


