
Maanantai: Kreikkalaiset uunisilakat 
AINEKSET (4 annosta)

600 g silakkafileitä
1/2 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria
4 rkl sitruunanmehua
5 valkosipulinkynttä
2 rkl tuoretta minttua
1/2 dl Pirkka minioliiveja
1 rkl minioliivitölkin öljyä
1/2 rs (à 250 g) Pirkka miniluumutomaatteja tai
2 ( n. 150 g) tomaattia
1/2 sitruunan raastettu kuori

valmistus (alle 30 min)

1. Levitä silakkafileet työlaudalle nahkapuolet lautaa vasten. Mausta suolalla ja 
pippurilla. Taita silakat takaisin kalan muotoon ja lado matalaan uunivuokaan, joka on 
voideltu minioliivitölkin öljyllä.

2. Raasta sitruunan kuorta koristelua varten ja purista sitruunasta mehu. Valele 
kalafileet mehulla.

3. Kuori valkosipulinkynnet. Hienonna 1 valkosipulinkynsi ja jätä 4 kynttä kokonaisik-
si. Hienonna mintunlehdet. Levitä kaloille hienonnettu valkosipuli, valkosipulinkynnet 
ja minttu. Lusikoi kalojen päälle oliivit ja hiukan öljyä purkista. Halkaise miniluumu-
tomaatit tai leikkaa isommat lohkoiksi ja levitä vuokaan.

4. Kypsennä 200 asteessa uunin keskitasolla 15-20 minuuttia, kunnes kalan liha 
muuttuu läpikuultamattomaksi. Ripottele sitruunankuoriraaste koristeeksi. Tarjoa 
keitettyjen perunoiden ja vihersalaatin kanssa.

Tiistai: Juustoinen makaronilaatikko
valmistus (30-60 min)

1. Kuori ja hienonna sipuli. Ruskista jauheliha omassa rasvassaan. Lisää sipuli ja 
anna kuullottua. Mausta tomaattipyreellä, oreganolla ja mustapippurilla.

2. Kiehauta vesi. Murenna veteen liemikuutiot. Lisää kattilaan makaronit ja 
jauhelihaseos. Keitä noin 6 minuuttia.

3. Paloittele sulatejuusto ja sekoita makaronien joukkoon, kunnes juusto on sulanut. 
Tarkista maku ja lisää suolaa halutessasi.

4. Siirrä makaroni-jauhelihaseos uuninkestävään vuokaan ja paista 200 asteessa noin 
30 minuuttia. Anna vetäytyä kannen alla noin 10 minuuttia ennen tarjoamista.

AINEKSET (4 annosta)

400 g Pirkka naudan jauhelihaa
1 (100 g) sipuli
3 rkl Pirkka tomaattipyreetä
1 rkl oreganoa

mustapippuria
1 1/2 l vettä
2 Pirkka lihaliemikuutiota
1 ps (400 g) Pirkka tummia makaroneja
150 g Koskenlaskija-sulatejuustoa (voimakas)

(1/2 tl suolaa)

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

Sivu 1/2

Keskiviikko: Tomaattikeitto ja kurkkuhöystö
AINEKSET  (4 annosta)

1 (100 g) sipuli
2 valkosipulinkynttä
1 rkl Pirkka ekstra neitsytoliiviöljyä
2 tlk (à 390 g) Pirkka chilitomaattimurskaa
5 dl vettä
1/2 tl suolaa
1/2 tl sokeria

mustapippuria

Kurkkuhöystö

1/2 (150 g) kurkkua
1 ruukku tuoretta korianteria
1 prk (200 g) Pirkka raejuustoa
suolaa
mustapippuria

valmistus (alle 30 min)

1. Hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota sipuleita rasvassa kattilassa. 
Lisää tomaattimurskat ja vesi. Keitä noin 10 minuuttia.

2. Mausta suolalla, sokerilla ja pippurilla. Soseuta keitto halutessasi sauvasekoitti-
mella.

3. Kuutioi kurkku ja hienonna korianteri. Sekoita keskenään kurkkukuutiot, korianteri 
ja raejuusto. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Tarjoa kurkkuhöystö erikseen keiton 
kanssa.

n. 1,45€
/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: Maissi-broilerijauhelihapihvit
AINEKSET (4 annosta)

250 g broilerin paistijauhelihaa
1 dl korppujauhoja
2 dl vettä
1/2 ps (à 200 g) Pirkka sipulikuutioita (pakaste)
1 rkl juoksevaa rasvaseosta
1 ps (200 g) Pirkka maissia (pakaste)
2 kananmunaa
1 tl suolaa
1 tl currya
1/2 tl mustapippuria

kurkumaa

Paistamiseen juoksevaa rasvaseosta

Kastike

1 tlk (200 g) Pirkka Kevyt kermaviiliä
1 tlk (227 g) Pirkka ananaspaloja
1 nippu ruohosipulia
1 rkl omenaviinietikkaa
2 rkl sinappia

suolaa ja mustapippuria

Lisäksi Pirkka kukkavihanneksia (pakaste)

valmistus (30-60 min)

1. Sekoita korppujauhot veteen ja anna turvota noin 10 minuuttia. Kuullota sipulit 
pannussa tai kypsennä pari minuuttia mikroaaltouunissa. Lisää turvonneisiin 
korppujauhoihin sulatetut maissit, sipulit, munat, mausteet ja broilerin jauheliha. 
Sekoita massa tasaiseksi.

2. Kuumenna rasva ohukaispannussa. Annostele jauhelihaseosta ruokalusikalla 
ohukaispannulle ja painele pihveiksi. Paista jauhelihapihvit pannussa molemmin 
puolin kauniin vaalean ruskeiksi. Jauhelihaseoksesta tulee noin 16 pihviä.

3. Sekoita kermaviiliin hyvin valutetut ananaspalat, hienonnettu ruohosipuli ja 
mausteet. Tarjoa lisäksi keitettyjä kukkavihanneksia.

Perjantai: Punainen makkarasalsa
valmistus (alle 30 min)

1.  Kuori makkara, halkaise ja viipaloi se vajaan sentin paksuisiksi viipaleiksi. 
Ruskista makkarat kevyesti pannulla. Siirrä makkarat lautaselle.

2. Kuullota sipulit. Lisää makkarat ja tomaattimurska. Mausta kastike 
chilikastikkeella, timjamilla ja suolalla.

3. Kiehauta kastike. Ripottele pinnalle runsaasti hienonnettua persiljaa. 
Tarjoa makkarasalsa perunoiden tai riisin, salaatin ja leivän kanssa.

AINEKSET (4 annosta)

1 pkt (580 g) HK Sininen lenkkimakkaraa

1-2 rkl  juoksevaa kasviöljyvalmistetta

1 ps (200 g)  Pirkka sipulikuutioita (pakaste)

1 tlk (500 g)  Pirkka tomaattimurskaa

2 rkl  Pirkka makeaa chilikastiketta

1 tl timjamia

suolaa

persiljaa

n. 1,65€
/annos

n. 1,35€
/annos


