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GOTT AV BÄR
Nu äter vi

MIDSOMMARDELIKATESSERNA 
GÖR VI TILLSAMMANS 

Smakande mellanmål 
för skoleleven

KRÄFTSKIVA

VI NJUTER AV 
GRILLSOMMAREN

Fantastisk servering 
på vårens fester

i K-matvaru-
aff ärerna
s. 68–69

NYHET 
S. 41
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INNEHÅLL

HAVRE-OSTKAKA

24
FESTSTUNDERNAS 

HÄRLIGHETER

40
NU GRILLAR VI!

2

30
PÅ MIDSOMMAREN 
TROLLAR VI FRAM 

LÄCKERHETER

72
RABARBER-

KOMPOTT

Bli en hemma-
kritiker även du och 
testa nya K-Menu-
produkter.
Läs mer på sidorna 68–69.
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VILKEN ÄR DIN 
FAVORITGLASS?

Snabba i vardagen 
SOMMARENS SMAKER PÅ TALLRIKEN

8  Mozzarellasallad med spetsig 
paprika 8.5.

9 Nypotatis med örter  10.6.

10  Tomat- och getostsallad  11.6. 
11  Blåbärs- och ostkaka med mint  9.5.

RÄDDARE I VARDAGEN

15  Köttbullar 
15 Tomatdipp
16  Zucchini-köttfärssås
16  Kycklingsås  6.5.

17 Tomat- och kycklingpasta  19.5.

17 Skink- och blåmögelostpizza 

ENKLA PIRKKA-TIPS

29  Pesto-mozzarellapålägg 
29  Tonfi sktapenade

Känsla av fest
SNABBSERVERAT

18  Croissanter med jordgubbs- 
och apelsinfyllning

VÅRENS FEST

23  Festlig laxcarpacciosallad 
23 Fruktig nöt-ostsallad 
23  Citronmarinerad grisfi lé 
23  Choklad-hjortrontårta 
24  Havre-ostkaka  23.5.

GRILLFEST

41  Grillbiff ar med kryddsmör 
42 Enkel Pulled pork dvs. 

långstekt karré  18.6.

43  Fräsch jordgubbsdryck  16.5.
44  Bärig ostsallad och grisfi lé  22.5.
45  Blåbärssemifreddo dvs. 

halvfrusen glass  20.5.

46  Tonfi skbiff ar med avokado- och 
tomatsallad  27.5.

ENKLA PIRKKA-TIPS

49  Stekta ostsmörgåsar  26.5.
49  Murbottenbröd 

KRÄFTSKIVA 

63  Kokta kräftor 
64  Vattenmelon-hallonsallad 
64  Biff ar med kantarellstuvning  25.8. 
64  Limeposset 

Standarder 
6     I SÄSONGEN

39    VID RÖTTERNA

52    BAKOM PRODUKTEN

VI GÖR TILLSAMMANS

33  Vattenmelon-fetaostsallad med 
grillkorv 

33  Wasabisill  
33  Potatissallad och enkla grillribs 
33  Murbottenplättar med två 

fyllningar  17.6.

35  Rabarbertiramisu  19.6.

36  Grönsakspinnar med rökt ost 

K-NÄRINGSEXPERTENS ÄGGFRIA

55  Havrefl arn
56 Enkel bärkaka 16.5.

58    VÅRENS NYHETER

SMAKER FRÅN VÄRLDEN

60  Mockarutor med apelsin  13.6.

61  Gryta med svarta bönor  12.6.

BLOGGBEKANT

67 Kycklingsmörgåstårta

ÖGONMAT

72  Rabarberkompott 

De enkla och snabba recepten känner du igen på det röda hörnmärket på sidan!

Källa: Pirkka.fi gallup

Hittade du inte det du sökte? 
Över 5 000 fl er recept på 
K-ruoka.fi /reseptihaku

KLASSISK STRUT

59%

Recept märkta med datum 
i programmet -Mitä tänään syötäisiin? 
Kom ihåg att titta varje vardag!
Programmet har sommaruppehåll 
20.6–22.8. 

EN LÄCKER PORTION UR 
PAKET ELLER BURK

21%
SÖT SORBET

VÄLSMAKANDE 
ISGLASS

14%

6%

KOLLA IN 
SOMMARENS 

NYHETSGLASSAR
S. 12

Alla över 5 000 Pirkka-

recept som har testats 

av Pirkka-provköket hittar 

du i den nya tjänsten 

K-ruoka.fi . (Tjänsten är på fi nska)

Ta dig en titt! 
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valio.fi/eila
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sommar

  

Blåvita sommardelikatesser
Vått gräs under tårna, en i solskenet skvalpande brygga och sommarens bästa delika-
tesser på tallriken. Nypotatis med dill, sill och en klick smör, biff ar och rökt fi sk som 
doftar på grillen. Till efterrätt glass som smälter i munnen och färska inhemska bär i en 
tårta, som bärmjölk eller kanske som sådana. Jag vet själv inget bättre än sommarens 
delikatesser som avnjuts i den fi nska sommaren!
 Om du inte ännu har prövat på pulled pork eller andra recept med isärdraget kött, 
kan jag varmt rekommendera det. Det är hänförande, åtminstone enligt mig! Det går 
bra att börja med pulled pork -receptet på sidan 42. Av härliga rabarber skapar du 
tiramisu (s. 35) eller den bakre pärmens rabaraberkompott. De här och alla andra över 
5 000 Pirkka-recept hittar du nu i den förnyade tjänsten K-ruoka.fi . 
 Och det underbaraste är att sommarens bästa råvaror är närproducerade: från 
fi nska gårdar och fält. Läs om vardagen hos potatisodlaren i Luvia på sidan 39. Visste 
du att om varje fi nländare skulle köpa fi nländska produkter för 10 euro mer i månaden, 
skulle det ge 10 000 fl er arbetsplatser i Finland? K-matvaruaff ärerna och Pirkka deltar 
i Förbundet för Finländskt Arbetes kampanj Sinivalkoinen jalanjälki (det blåvita fotav-
trycket). Låt dig utmanas på adressen sinivalkoinenjalanjälki.fi  och du deltar i att skapa 
arbetsplatser i Finland. 

Med önskan om delikata sommarstunder,

SANNA ANDERSSON
CHEFREDAKTÖR

Över 5 000 testade recept 
och en praktisk inköpslista 

för dig att använda. 
K-ruoka.fi eller ladda ner Pirkka-

appen. (Tjänsten är på finska.)

Utgivare Kesko Livs Ab  Sanna Andersson, 
Sanna Ellimäki, Tarja Sinkkonen
Recepten Pirkka-provköket: 
Leena Korkalainen, Laura Halonen, 
Sanna Huovilainen, Minna Rautio-Pakaste 
Matredaktör A-lehdet Dialogi Oy: 
Annika Elomaa, Susanna Katajisto 
Fotograf Satu Nyström, Tommy Selin
Baksidans illustration Sanna Mander
Fotoarrangör Anja Nurmela
Layout Media M1: Anne Kursu, 
Päivi Frangén, Kristiina Heikkinen, Jenni Järvinen
Tryckort Hansaprint Oy, Turku 2014

LEDARE

INSPIRATION 
FÖR MATLAGNING, VAR SÅ GOD!

SÅ HÄR ANVÄNDER DU EN QR-KOD
1. Installera läsprogrammet för 
    QR-koden i applikationsshoppen 
2. Öppna programmet med din telefon
3. Skanna in QR-koden

I tidningen hittar du QR-
koder, och när du skannar 
in dem kommer du in på 
extra innehåll, till exempel 
videor eller recept. 

* Måltidspriset har uträknats enligt K-markets prisnivå omkring en vecka innan kundbladet utkom.

• Programmet Mitä tänään syötäisiin? 
 varje vardag på vanligt vis på MTV3-  
 kanalen på morgnarna med repriser   
 på eftermiddagarna och kvällarna 
 kl. 17.55. Programmet har sommar-  
 uppehåll 20.6–22.8. 

• Pirkka-tidningens K-RuokaPirkka   
 bärs hem 10 gånger om året. 

Fråga om Pirkka-produkter 
och –nyheter i vår 
konsumenttjänst. 

Vi svarar alltid!  

kuluttajapalvelu.pirkka.fi

Pirkka med i sociala 
medier, delta även du 
i diskussionen!

P g t Mitä tä

Pirkka.fi

RUOAT, KATTAUKSET, LAHJAT, 

KAMPAUKSET, ASUT

9

Nyt on juhlat!

Ihana äitini: 
Sellat & 
Hetemajt 
kertovat

Kesätyö 
kasvattaa

parasta 
grillaus-
välinettä

Pirkka.fi

K-RYHM ÄN A SIAK A SLEHTI   

5/ 20 14

PS Ibland slinker det med mänskliga misstag i tidningen. Så hade det gått i vårnumret 
av K-MatBirka, där pasha-bilden på sidan 37 hade blivit spegelvänd. Vi beklagar det 
eventuella missnöje som detta kan ha orsakat. 
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Biff ar som fräser 
på grillen, nypota-
tis som kokar 
i kastrullen, färska 
örter och saftiga 
tomater som 
doftar i salladen. 
Och så ut och äta!

INHEMSKA 
BÄR
Inhemska jordgubbar kan fås allt tidigare under försommaren, 
eftersom odlingen av den i växthus har ökat och på friland 
använder man växtdukar som påskyndar mogningen. De första 
inhemska frilandsjordgubbarna mognar vanligtvis till midsom-
mar. I växthusen mognar jordgubbarna till försäljning redan 
i april-maj och hinner på så sätt bra till vårens festtårtor, salla-
der och drycker. De mest kända fi nländska sorterna är Jonsok, 
Polka, Bounty, Honeoye och Korona. Nya jordgubbssorter lan-
seras på marknaden hela tiden och de väljs så att de ska passa 
för både användning direkt och för konservering. 
 De första blåbären mognar redan i juli och plockningstiden 
fortsätter in i september. Blåbär innehåller rikligt med hälsonyt-
tiga ämnen. Den innehåller rikligt med A-, B- och C-vitaminer, 
fi brer som är nyttiga för matsmältningen samt magnesium och 
kalcium. Sommarens första blåbärspaj får det alltid att vattnas 

I säsongen

i munnen. Det lönar sig att lägga in blåbär genom att frysa in 
dem när de är färska eller torka dem så att de vitaminer bären 
innehåller bevaras väl. Blåbär passar även bra som saft eller 
sylt.
 I Finland odlas hallon på friland och i tunnel. Odling 
i tunnel gör en mångsidig användning av även utländska hal-
lonsorter möjlig i fi nländska förhållanden. Sorter som odlas är 
Ottawa, som ger klarröda bär, Muskoka med mörkt röda bär, 
Preussen som bäst lämpar sig att ätas färsk samt Veten med 
stora bär och den första fi nländska sorten Ville. För att bärens 
smak och utseende ska hålla sig ypperliga från plockning fram 
till konsumenten, plockas hallonen direkt i försäljningsaskar på 
gårdarna. Det lönar sig ändå att frysa ner, göra saft eller sylt 
snabbt efter köpet eller plockningen för att du ska kunna njuta 
av sommarens bästa aromer även senare.
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GRILLKÖTT På sommarkockens grill 
kan beroende på känslan antingen gris-, 
nöt-, kyckling- eller fårkött och förstås 
olika slags korvar grillas. Det fi nns mycket 
att välja på allt från färdigt marinerat och 
ytkryddat kött till okryddat. Åtminstone de 
här ska vi prova på i sommar: grillkött kryd-
dat på brasilianskt vis och pulled pork dvs. 
långstekt karré, recept på sidan 45.

NYPOTATIS  Att koka nypotatis är ingen 
ockultism, men det är bra att komma ihåg 
ett par saker. Lägg den vältvättade pota-
tisen i kokande saltat vatten som du har 
smaksatt med dillkvistar. Häll bort vattnet 
när potatisen är nästan färdig. Lägg några 
ark hushållspapper över potatisen och lägg 
på locket. Ångorna jämnar ut sig och po-
tatisen blir färdig.  Avnjuts med smör och 
sill, den äkta sommardelikatessen behöver 
inget annat. Pröva också med wasabisill, se 
recept på sidan 33.

GRILLOSTAR Väljer du den äkta cyprio-
tiska halloumin, smaksatt med mynta, eller 
grillosten med mildare smak och lägre fett-
halt? Bägge ostars verkliga karaktär kom-
mer fram när de värms. Du kan också steka 
eller grilla ostskivorna. Ostens inre mjuknar 
och ytan blir vackert gyllenbrun. 
Läs mer s. 47

TOMAT
Den solmogna, saftiga och doftande to-
maten är en himmelsk smakupplevelse. 
Det fi nns tomater av många olika färger, 
former och smaker. Den röda är den van-
ligaste, men det fi nns också gula, orange, 
gröna, svarta, vita, lila och randiga tomater. 
De gula och orange tomaterna samt biff -
tomaterna har mildare smak än de andra. 
Av gröna tomater används endast sådana 
sorter som är gröna även när de är mogna.  
Man rekommenderar att råa gröna tomater 
inte äts ens tillagade till mat. Mörka to-
matsorter som Kumato och Chocmande 
cherry är fylligt söta och saftiga. 
 Av tomatsorterna är de mest kända 
de stora biff tomaterna, de söta körsbärs-
tomaterna, de ovala plommontomaterna 
och kvisttomaterna. Stora och små kvist-
tomater kan användas på samma sätt som 
lösa tomater, men kvistarna är också vackra 
hela. De kan rostas i ugnen eller grillas till 
exempel som tilltugg till kött eller fi sk.
 De frodiga och saftiga oxhjärtetoma-
terna passar i all matlagning och speciellt 
i sallader. Tomaten innehåller rikligt med 
C-vitamin, folsyra och olika mineralämnen. 

L äs mer om olika 
tomatsorter 
på K-ruoka.fi  
(Tjänsten är på fi nska). 
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Mozzarellasallad 
med spetsig paprika 
4 PORTIONER   •  UNDER 30 MIN.

N. 3,15 € / PORTION*

1 påse (150 g) Pirkka Provence sallads-

blandning 

1 förp. (200 g) Pirkka spetsig paprika 

1 (150 g) gurka 

1 förp. (200/125 g) Pirkka mozzarella 

2 msk Pirkka rostade pinjefrön 

Pirkka extra jungfruolivolja 

rödvinsvinäger 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar 

DESSUTOM 

1 förp. (570 g) Pirkka kycklinglår, 

ytkryddade  

1��Häll salladsblandningen på ett serve-

ringsfat. Skiva paprikorna, gurkan och 

mozzarellan. Placera dem omlott ovanpå 

salladen.

2��Strö över pinjefrön. Ringla lite olja och 

vinäger över salladen. Salta och peppra.

3��Grilla eller stek kycklingen enligt 

anvisningen på förpackningen. Servera 

ett färskt bröd till.

I SÄSONGEN

Färska grönsaker och solen ger ny energi i sommarköket. 
Nypotatis, grilldelikatesser och matiga sallader spelar huvudrollerna 

i den enkla matlagningen. 

Sommarens smaker  
PÅ TALLRIKEN

8

tors 8.5.
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Nypotatis med örter   
5 PORTIONER   •  30–60 MIN.

N. 0,50 € / PORTION*

1 kg Pirkka nypotatisar 

2 msk Crème Bonjour 

smör & rypsoljeblandning, havssalt 

1/2 dl färska örter, t.ex. persilja, 

gräslök, dill 

DESSUTOM

HK Kabanossi Kolbaz-korv 

Åbo senap (stark) 

1��Koka eller ånga de tvättade potatisarna 

tills de är mjuka. Häll bort kokvattnet och 

tillsätt fett och finhackade örter i kastrul-

len. Vänd potatisarna så att örterna 

fastnar på dem.

2��Grilla eller stek korvarna. Servera med 

senap.

Tips
Smula fetaost 

över potatisarna. 

tis 10.6.

9

K-AFFÄRENS 
GÄNG TIPSAR

Jag grillar helst min sommarpotatis. 
Tvätta potatisarna noga och koka dem 
i ca tio minuter. Lägg dem på grillen 
och låt dem vara tills de är färdiga och 
skalet är knaprigt. Njut med smör, salt 
och örter, till exempel med gräslök.  
 Det andra alternativet är att äta 
sommarpotatisen med Pirkka lätt-
saltad sillfi lé.

FRUKT- OCH GRÖNSAKS

-ANSVARIG REETTA TUOMINEN, 

K-SUPERMARKET ANTINKATU, 

BJÖRNEBORG

Potatis

HK KABANOSSI 
KOLBÁSZ

Smaka på den köttiga 
nyheten

HK Kabanossi 
Kolbász  är en korv 
av ungersk typ med 
fyllig smak av färsk
paprika. Kolbászen 

har en kötthalt 
på 80%.

Pirkka lättsaltade sillfi léer passar bra i 
olika sillrätter, till exempel i sillsallader, till 
marinering och på sillsmörgåsar. Sillfi lée-
rna behöver inte blötläggas, utan de kan 

användas direkt ur förpackningen.

PIRKKA LÄTTSALTADE 
SILLFILÈER

2 kpl / n. 160 g
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I SÄSONGEN

Tomat- och getostsallad 
4–5 PORTIONER   •  UNDER 5 MIN. 

CA 2,00 € / PORTION*

1 kruka Pirkka salladsmix 

5 (500 g) tomater 

1/2 (150 g) gurka 

1 burk (365/150 g) Pirkka getosttärningar 

Pirkka färsk, finhackad timjan 

1–2 msk Pirkka extra jungfruolivolja 

1 msk Pirkka mörk balsamvinäger 

en nypa svartpeppar 

DESSUTOM

Dr Oetker Casa di Mama 

pepperoni & salami -pizza 

rucola 

keramisk pizzasten, t.ex. Emily Henry

1��Riv salladen på ett fat. Skär tomater och 

gurka i skivor. Placera dem omlott ovanpå 

salladen. Låt getosttärningarna rinna av 

och strö dem över salladen.

2��Finhacka färsk timjan ovanpå. Smaksätt 

med olja, balsamicosås och peppar.

3��Hetta upp gasgrillen till 250 grader, med 

locket nere. Om du har temperaturmätare 

i din grill kan temperaturen kontrolleras i 

den.

4��Hetta upp pizzastenen i grillen i ca 10 

minuter.

5��Ta ut pizzan ur frysen och avlägsna 

förpackningsmaterialet. Ta också bort det 

bakplåtspapper som finns under pizzan. 

Strö rejält mjöl  över pizzastenen så att inte 

bottnen fastnar i stenen.

6��Lyft pizzan på stenen. Grädda pizzan i 

grillen under kupan i ca 10–12 minuter. Följ 

med gräddningen av pizzan. Strö rucola 

över den färdiga pizzan. Servera med en 

sallad.

TIPS! Gräddningsanvisningarna är 

riktgivande. Alla grillar är olika och därför 

lönar det sig att kontrollera gräddningsre-

sultatet under gräddningen. Kontrollera 

även bruksanvisningen för din pizzasten 

innan du använder den. Du kan också 

grädda pizzan i ugn enligt anvisningen på 

förpackningen. 

DR OETKER
CASA DI MAMA

Också Dr. Oetker 
Tradizionale fryst pizza 

passar bra att grillas 
på grillen. Vrid då ner 

temperaturen till 
230 grader. 

Grilla en pizza 
till salladen!

ons 11.6.

I sommar grillar vi också pizza på grillen! 
Tack vare pizzastenen gräddas även pizzabottnen jämnt. 
Att servera och skära pizzan lyckas ovanpå pizzastenen, 
den värmemagasinerande stenen håller grilldelikatessen varm längre. 



11

Blåbärs- och ostkaka 
med mint 
12 PORTIONER   •  UNDER 15 MIN.

CA 0,90 € / PORTION*

1 förp. (345 g) Fazer Marianne fyllda kex 

75 g smör 

FYLLNING

2 dl Pirkka vispgrädde 

1 ask (180 g) Pirkka färskost, naturell 

1/2–3/4 dl socker 

1 tsk Pirkka vanillinsocker 

OVANPÅ

400 g (ca 8 dl) Pirkka blåbär (djupfrysta) 

3/4 dl socker 

1 1/2 msk potatismjöl 

 

1��Börja med att tillaga krämen som ska 

komma på ytan. Hetta upp de frusna bären 

i en kastrull på låg värme tills vätskan börjar 

komma ut. Blanda socker och potatismjöl 

och rör ner dem i bären.. Koka under 

omrörning tills krämen tjocknar och bubblar 

en gång. Lyft kastrullen för att svalna till 

exempel i ett kallt vattenbad.

2��Finfördela kexen i en matberedare. Tillsätt 

smält smör och blanda jämn. Tryck ut B lir det här din nya favorit på     

sommarens kaffebord?
fre 9.5.

blandningen i bottnen (inte på kanterna) av en 

pajform (∅ 26 cm). Ställ formen i kylskåp.

3��Vispa grädden. Blanda grädde, färskost samt 

socker och vanillinsocker. Bred ut blandningen 

ovanpå kexbottnen. Ös den tjocka, ljumma 

krämen ovanpå ostlagret och bred ut till ett jämnt 

lager. Låt kakan få smak i kylskåp i ca en timme 

innan du serverar den. Servera kall till kaffe.
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BEN & JERRY´S Core All or Nut-Ting 
500 ml/425 g
Choklad- och hasselnötsgräddglass, bitar med 

smak av choklad och ett hjärta av kakao- och has-

selnötssås i mitten. 

”Stark och god smak av hasselnötter • Stark och 

äkta smak • Passar som dessert • Dryg”

KINGIS mjölkchokladpinne
78 ml/53 g
Glassen har mjölkchoklad med det traditionella 

chokladhjärtat och chokladöverdraget.

”Glassen för den verkliga vännen av mjölkchok-

lad • Hjärtat är välbekant från tidigare Kingis 

Det tunna skalet går lätt i bitar • Smakar av 

kakao • Gott även på vintern”

DEL MONTE Smoothiepinne, mango 
3 × 90 ml
En mjölkfri och fettfri smoothiepinne, som 

innehåller äkta mango. Sammansättningen är 

glassaktigt mjuk. Inga konstgjorda färger, aro-

mer eller tilläggsämnen. 

”Bra retroaktig förpackning • Från doften direkt 

in i värmen • Mangoformad, som en äkta fräsch 

mango • Ger den heta sommardagen fräschör 

Elegant • Sommardelikatess även för bantaren 

• Känslan i munnen är glassaktig”

CLASSIC Vitchoklad-Salmiak 
1,1 dl/76 g
Vaniljgräddglass med överdrag av vitchoklad 

och krossad salmiak samt lakritssås. Över-

draget har den för Classic-glassen typiska 

knapriga ytan. Förtjusar med kombinationen 

av salt och sött.

”Förvånande utseende • Knaprig yta 

• Ett stänk av barndomens salmiakpulver 

• Smakerna är i balans • Förstklassig smak 

• Inte för söt”

Redaktion på tidningen K-MatBirka fi ck utföra ett drömjobb 
genom att de fi ck smaka på sommarens 10 nyhetsglassar. 

De hittade många favoriter bland glassarna, men två stack ut mer än de andra.

9+9
FAVORIT

FAVORIT

PINGVIINI Toff eehjärta
 1,9 dl/106 g
Vaniljgräddglass med toff eehjärta, toff eesås, dra-

géer och våffl  a med chokladsmakande överdrag.

”Imponerande storlek • God och knaprig våffl  a 

Härligt söt toff eehjärta • Toff een smakar som 

en pepparkaka • Smaknjutningen avslutas med 

choklad”

FAZER Pantteri
 1,6 dl/91 g
Salmiak- och vaniljgräddglass, salmiaksås, 

lakritsöverdrag och våffl  a

”Energisk förpackning • Salmiakfantastens 

dröm • Saltigt sött lakritsöverdrag, som 

Pantteri-godis • När du är snål på godis”

MAGNUM Silver marc de Champagne 
100 ml/86 g 
Magnums Limited Edition nyhet 
inför 25-års jubileet  
”Silver Marc de Champagne” innehåller Marc de 

Champagne-glass och –sås samt ett överdrag av 

mjölkchoklad med ytterligare ett övre lager i silver. 

”En exklusiv och förfi nad förpackning • Bling 

bling • Stark chokladsmak • Det tjocka chokladö-

verdraget • Mjukt gräddig glass • I vuxen smak 

smaknyans av punsch”

JÄTTIS Sour 
216 ml/114 g
Under det gula citronöverdraget fi nns 

citronglass samt ett syrligt fräscht och rött 

Sour-såshjärta. 

”Stadigt förpackad • Man kunde hitta på lekar 

åt barnen av locket • Som ett citronmuffi  ns 

• Spännande smakkombination • God våffl  a 

• Fräsch färg” 

GLASS NYHETER

PINGVIINI Tiikeri Laktosfri 
1,2 dl/68 g
En fruktig kombination av gräddglass med 

smak av vanilj och apelsin samt apelsinsås. 

Struten är laktosfri.

”Klassikersmak • Mjuk sammansättning 

• Fräsch • Delikatess en solig dag • Mjuk 

våffl  a Skulle köpa den igen • Som solen själv”

PINGVIINI Toff ee Räpylä 
0,8 dl/49 g
På den handskformade pinnen har vaniljgrädd-

glassen ett toff eesmakande överdrag.

”Man kommer att tänka på barndomen

Formen tilltalar • Smakar mycket av toff ee 

Överdraget går trevligt i bitar • Till sitt utseende 

liknar glassen en tass av en björnunge • Trevlig 

storlek åt ett litet barn”

Sommaren smakar glass
Glass-

juryn 
2014

År 2014 
endast i 
K-mat-

aff ärerna!
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S k p
n e g s ar

Sortimentet varierar per affär.
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semesterrätter
SMAKLIGA 

VAD SKA VI ÄTA IDAG?

14

I programmet Mitä tänään 
syötäisiin? är det toppkockarna 
Aki Wahlman och Alex Nurmi som 
lagar maten. Förutom recept får du 
tips på råvaror och idéer i anslut-
ning till matlagning. Kom ihåg att 
titta – varje vardag på vanligt vis på 
MTV3-kanalen på morgnarna med 
repriser på eftermiddagarna och 
kvällarna kl. 17.55.
K-ruoka.fi /mitatänaansyotaisiin.fi 

Har du hungriga sommarlovsfi rare hemma? Pastarätter 
och såser är enkla rätter som barnen kan laga själva och 

att göra pizza av pizzadegsingredienser lyckas säkert.

Psst..Nya Pirkka-knivar 
nu i butiken!

Skriv under ditt löfte på adressen: 

SINIVALKOINENJALANJÄLKI.FI/

HAASTE

Finländskt välmående uppkommer 

av fi nländskt arbete. Dess arbetare 

behöver dig. Bygg upp ditt eget blå-

vita fotavtryck genom att köpa mer 

fi nländskt arbete. Om vi alla börjar 

köpa fi nländskt arbete för tio euro mer 

i månaden, uppkommer 10 000 nya 

arbetsplatser i vårt land varje år.

Det lönar sig att dra rejält hemåt på 

butiksresan och alltid välja fi nländskt 

arbete. Följ de blåvita fotavtrycken i 

K-matvaruaff ären och plocka alltid 

med dig ett alternativ som stöder 

fi nländskt arbete. 

Delta du också!
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Pirkka Finska tomater
500 g 1 kl.

Pirkka Finks 
basilika i kruka

Pirkka svartpepparkvarn
120 g

+

+

+

+

Köttbullar   
4 PORTIONER   •  UNDER  30 MIN.

CA 1,25 € / PORTION*

400 g Pirkka nötfärs 

1 påse (57 g) Pirkka lök-

soppingredienser 

2 msk skorpmjöl eller 1 skiva 

toast, finhackad 

1 burk (200 g) Pirkka lätt 

gräddfil 

1 ägg 

1��Blanda löksoppingredien-

serna, skorpmjölet eller det 

finhackade brödet, gräddfilen 

och ägget med varandra. 

Tillsätt köttfärsen och blanda 

till en jämn smet.

2��Forma köttbullar eller biffar 

av smeten. Stek dem tills de 

är genomstekta i stekpanna 

eller i 225 graders ugnsvärme 

ca 15 minuter. Servera med till 

exempel tomatdipp.

Tomatdipp  
4 PORTIONER   •  UNDER 15 MIN.

CA 0,55 € / PORTION*

3 (ca 300 g) tomater 

1 skiva toast 

1/2 dl basilikablad 

svartpeppar 

en nypa salt 

en nypa socker 

1��Koka upp vatten i en kastrull. 

Gör ett korssnitt i tomaternas 

yta och skålla tomaterna, dvs. 

lägg tomaterna en stund i 

kokande vatten. 

2��Låt dem svalna genast i 

kallt vatten. Skala tomaterna 

och avlägsna fröna. Skär bort 

kanterna från brödet och skär 

det i bitar.

3��Purea tomaterna med en stav-

mixer tillsammans med brödet 

och färsk basilika. Smaksätt med 

svartpeppar, salt och socker. Låt 

svalna före serveringen. Servera 

med till exempel köttbullar.

Tips
Servera kött-
bullarna med 

tomatdipp!

Symbolerna som används på Pirkka produkter: laktosfriL låg laktoshaltLL mjölkfriM glutenfriG fi berrikK

Pirkka malen nötkött 17 %
400 g

Pirkka löksoppa
57 g

Pirkka Lät gräddfi l
200 g
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Pirkka malet nötkött
17 % 400 g

Pirkka spanska 
zucchiner  1 lk

Pirkka krossade tomater 
500 g

+

+

Zucchini-
köttfärssås  
4 PORTIONER   •  UNDER  30 MIN.

CA 1,70 € / PORTION*

400 g Pirkka nötfärs 

1 (300 g) Pirkka zucchini 

1 (120 g) lök 

2 vitlöksklyftor 

1−1 1/2 tsk salt 

1/2 tsk svartpeppar 

1 burk (500 g) Pirkka krossade 

tomater 

2 tsk oregano 

1–2 tsk timjan 

1/2 tsk mynta 

en nypa socker 

1��Ta fram köttfärsen i 

rumstemperatur. Tärna 

zucchinin. Finhacka löken och 

vitlöksklyftorna.

2��Bryn köttfärsen i sitt eget fett. 

Tillsätt zucchini, lök och vitlök. 

Salta och peppra. Låt sjuda i 

cirka 10 minuter.

3��Häll ner de krossade toma-

terna och resten av kryddorna. 

Låt koka i cirka 5 minuter. 

Servera med ris, potatis eller 

pasta.

Kycklingsås  
4 PORTIONER   •  UNDER  30 MIN.

CA 2,35 € / PORTION*

1 förp. (450 g) Kariniemen strimlade 

kycklingfiléer (omarinerade) 

1–2 msk olja 

1/2 tsk salt 

en nypa svartpeppar 

2 msk Maille Dijon senap med 

hela frön 

1 1/2 dl vatten 

1 förp. (2 dl) Pirkka matlagnings-

grädde eller vegetabilisk 

fettblandning 

2–3 (250 g) tomater 

1/2–1 dl finhackad gräslök 

1��Bryn kycklingen i ett par 

omgångar i fett i en stekpanna och 

flytta dem i en traktörpanna. Salta 

och peppra.

2��Tillsätt senap, vatten och 

matlagningsgrädde. Låt koka sakta 

i 5 minuter.

3��Skär tomaterna i små tärningar. 

Tillsätt tomater och gräslök i såsen. 

Servera med kokt potatis, ris eller 

pasta.

Kariniemen strimlad 
kycklingfi lé, naturell

450 g

Maille Dijon 
kokojyväsinappi 210 g

Pirkka laktosfattig 
matlagningsgrädde 10%
2 dl, ultrapastöriserad

+

+

tis 6.5.

VAD SKA VI ÄTA IDAG?

Symbolerna som används på Pirkka produkter: laktosfriL låg laktoshaltLL mjölkfriM glutenfriG fi berrikK

FINLÄNDSKT VÄLMÅENDE 
UPPKOMMER AV 
FINLÄNDSKT ARBETE

sinivalkoinenjalanjälki.fi 
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Pirkka pizzadeg
360 g

Pirkka tunn gristek
150 g

Pirkka smulad blåmögelost
150 g

+

+

Skink- och 
blåmögelostpizza  
1 PLÅT  • 30–60 MIN.

CA 9,00 € / PLÅT*

1 förp. (360 g) Pirkka pizzadeg 

2 dl vatten 

3 msk olja 

FYLLNING

150 g Pirkka tunn grisstek 

1 burk (227 g) Pirkka ananas i bit 

2 dl Pirkka krossade tomater 

med örter 

1 påse (150 g) Pirkka smulad 

blåmögelost 

15 st. Pirkka kärnfria 

kalamataoliver 

1–2 tsk Pirkka pizzakrydda 

1 påse (150 g) Pirkka riven 

emmentaler-mozzarellaost 

1��Förbered degen enligt förpack-

ningens anvisningar.

2��Strimla grissteken och låt ana-

nasen rinna av. Kavla ut degen 

på ett bakplåtspapper till storlek 

av en plåt. Bred ut den krossade 

tomaten över pizzabottnen och 

de övriga fyllningarna ovanpå. 

Strö över riven ost.

3��Grädda i 225 grader i ca 15 

minuter på ugnens lägsta fals.

Tomat- och 
kycklingpasta  
4 PORTIONER   • UNDER  30 MIN.

CA 2,05 € / PORTION*

300 g Pirkka pasta 

(gnocchi, farfalle eller penne) 

1 förp. (450 g) Pirkka strimlade 

kycklingfi léer i honungsmarinad 

1 (120 g) lök 

1 msk olja 

1 burk (390 g) Pirkka krossade 

tomater med örter 

1 dl vatten 

1/2 tsk socker 

1/2–1 burk (à 200 g) Valio Crea 

crème fraîche, peppar eller 

rostad lök 

lök 

OVANPÅ

1 kruka rucola

1��Koka pastan enligt anvisningen på 

förpackningen.

2��Bryn kycklingen och flytta till en 

tallrik. Fräs den finhackade löken. 

Tillsätt kycklingen i pannan. Tillsätt 

krossade tomater, skölj ur burken 

med vatten och häll vattnet i 

pannan. Tillsätt sockret. Låt koka på 

svag värme i ungefär 5 minuter.

3��Tillsätt crème fraîche. Hetta upp 

rätten, men låt den inte längre koka. 

Dekorera med rucola. Blanda såsen 

i pastan eller servera den separat.

+

+

Pirkka farfalle fi gurpasta
500 g

Pirkka strimlad kycklingfi lé 
i honungsmarinad

450 g

Valio Creme fraiche, 
peppar eller rostad lök

200 g
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Vi skämmer bort 

GÖR DIN MAMMA GLAD MED DESSA LÄCKERHETER

Pirkka mascarpone
250 g

Pirkka fransk rostning 
bryggmalet kaff e 

500 g UTZ

Pirkka apelsin-
marmelad

350 g

Pirkka smörcroissanter
6 st./330 g djupfryst

Pirkka jordgubbe
250 g

Pirkka brie 
vitmögelost

200 g

1 CROISSANTER MED JORDGUBBS- 
OCH APELSINFYLLNING 

Stek de knapriga smörcroissanterna enligt 

anvisningen på förpackningen och låt dem 

svalna. Dela croissanterna försiktigt med 

en vass kniv så att de behåller sin form. 

Rensa och skär de färska jordgubbarna i 

skivor. Blanda 1 dl Pirkka apelsinmarmelad 

med Pirkka mascarpone (125 g). Pensla 

mascarpone-marmeladblandning inuti 

croissanterna och fyll dem med jordgubbs-

skivor. 

2 SERVERA DESSUTOM
Lägg fram resten av jordgubbarna för 

servering. Croissanterna kan även fyllas 

med skivad Pirkka brie vitmögelost. Brygg 

fransk mjölkkaff e och avnjut med crois-

santerna. Koka stark kaff edryck (1 1/2 mått 

Pirkka franskrostat bryggkaff e/kaff ekopp). 

Värm upp mjölken. Häll 2/3 kaff edryck och 

1/3 mjölk i kopp, mugg eller glas. Smaksätt 

med socker om så önskas.

3DUKA UPP
Lägg upp på en bricka och dekorera 

med rosenblad. Servera läckerheterna till-

sammans med blommor i sängen eller duka 

upp frukosten på terrass eller balkong om 

vädret tillåter.

Ge mamma en öm väckning 
genom att bjuda henne på en 
härlig frukost i sängen. Det kan 
ju hända att du får något gott 
själv också.

SNABBSERVERAT

MAMMA
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En liten, pigg 
     överraskning
Mangopannacotta serverad på ett nytt sätt 
är den kommande festsäsongens säkra favorit. 
Med Dansukker Gelésocker Multi tillreder 
du pannacotta snabbt och enkelt. 
Pröva genast och charmera dina gäster!

Snabb mangopannacotta
12–16 shotportioner

5 dl vispgrädde
1 dl Dansukker Gelésocker Multi
1 dl mangopuré (100 %)
1 tsk Dansukker Vaniljsocker
rivet skal av en lime

Garnera med t.ex.
ca 2 dl mangopuré
mangobitar, färsk mynta

Mera pannacotta-recept på
dansukker.fi

Du
behöver

inget 

gelatin!Blanda ingredienserna i en kastrull. Hetta upp till kokpunkt 
och låt sjuda en halv minut. Häll upp i shotglas och ställ 
ett par timmar i kylskåpet. Garnera före servering.

Tips! 
Gör mangopuré genom att mosa frysta mangotärningar 
eller använd färdig puré.
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TID FÖR FEST

Fruktig nöt-ostsallad s. 23

Festlig 
laxcarpacciosallad

Fruktig nöt-ostsallad   

Citronmarinerad 
grisfi lé 

Choklad-hjortrontårta 

Havre-ostkaka 

Firar ni en student, någon som fått 
en examen eller någons födelsedag i vår? 
Oavsett orsaken så är den läckra serveringen 
en viktig del av den roliga dagen. 

Hos oss 
är det fest

MOUSSERANDE FÖR 
VÅRENS FESTER

Mousserande vin Campo 
Viejo Cava Brut Reserva
Torrt, fräscht, exotiskt fruktigt, 
milt citrusaktigt och piggt syrligt 
mousserande vin. Med en dröjande, 
mjuk och mycket ren eftersmak. 
Campo Viejo Cava är en ypperlig 
aperitif, men passar också för ljust 
kött och till salladerna på festbordet. 
Alko 38677, 10,30€

Champagne Mumm 
Cordon Rouge Brut
Tack vare sin fyllighet passar denna 
fruktiga och mjukt syrliga champagnen 
bra med olika fi sk-, skaldjurs- och 
fågelrätter. Den är naturligtvis även 
en fi n dryck att skåla med på fester. 
Pröva med laxcarpacciosalladen. 
Alko 008741, 42,90€

Mousserande rosévin 
Rotari Rosé Brut 2009
Det italienska mousserande rosévinet 
har en genomskinligt laxröd färg 
och smaken är yppigt fruktig och 
bärig. Detta intensiva och eleganta 
mousserande vin passar ypperligt som 
aperitif, men även att drickas med 
smakliga förrätter eller sallader.  
Alko 571007, 14,90€

R ött och s
ött 

Visste du att?

Bubblorna i mousserande vin kom-
mer traditionellt till som resultat av 
en andra jäsning. När man blandar 
en portion socker och jäst i ett vin 
som har jäst en första gång, börjar 
det jäsa på nytt. Koldioxiden som 
uppkommer som en följd av jäs-
ningen slipper inte att rymma ut ur 
den tätt förslutna fl askan utan löser 
sig i vinet som kolsyra. Denna jäs-
ning får drycken att bubbla i glaset. 

För de spec
iella stu

nderna

DET BJUDS PÅ



CITRONMARINERAD GRISFILÉ 

CHOKLAD-HJORTRONTÅRTA 

PRÖVA!
Dekorera dina fester med de förtjusande 

pom pom -kulorna, receptet hittar du 
på K-ruoka.fi /pompompallot

(Tjänsten är på fi nska.)

Tips
Använd fruktig olivolja. Du 
kan också göra olivoljans 
smak mildare genom att 

ersätta en del av den med 
rypsolja. 

FESTLIG LAXCARPACCIOSALLAD   

TID FÖR FEST

22
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Choklad-hjortrontårta  
20 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

BOTTEN

4 ägg 

1 1/2 dl socker 

1 1/2 dl vetemjöl 

3 msk Pirkka kakaopulver (mörkt) 

1 1/2 tsk bakpulver 

FÖR FUKTNING

1 dl Pirkka äppeljuice 

1/2 dl hjortronsaft av tinade hjortron 

FYLLNING

200 g (ca 2 dl) hjortron (djupfrysta) 

2 dl Pirkka vispgrädde 

1 msk socker 

2 tsk Pirkka vanillinsocker 

2 dl Pirkka hjortronsylt 

GLASYR

100 g Pirkka mörk choklad för bakning 

1/2 dl Pirkka vispgrädde 

TILL KANTERNA

3 1/2 dl Pirkka vispgrädde 

2 msk socker 

2 tsk Pirkka vanillinsocker 

FÖR DEKORATION

hjortron (djupfrysta) 

1��Smörj en jämnbottnad kakform (3 l) och bröa 

den med skorpsmulor. Vispa de rumstemperera-

de äggen och sockret till ett fast skum. Blanda de 

torra ingredienserna. Sikta ner mjölblandningen 

i skummet med lätta lyft. Häll smeten i formen. 

Grädda i cirka 30 minuter i 175 graders värme 

på den nedersta falsen. Kontrollera att kakan är 

färdig. Stjälp upp kakan och låt svalna.

2��Skär kakan i tre delar. Ta vara på saften från de 

tinade hjortronen för fuktningen. Vispa grädden 

och smaksätt den med socker och vanillinsocker. 

Blanda i hjortronen.

3��Bygg upp kakan på ett serveringsfat. Fukta 

kakbottnarna med saftblandningen. Bred ut 

hälften av hjortronsylten och gräddblandningen 

på bottenplattan. Fyll också nästa botten på 

samma sätt. Fukta den översta kakan underifrån 

och lyft den på plats. Placera en lätt vikt på kakan 

och lyft den i kylskåp för att få smak.

4��Bryt chokladen i en kastrull och tillsätt grädde. 

Hetta upp under omrörning tills chokladen löser 

upp sig. Koka på svag värme ett par minuter. Häll 

chokladglasyren ovanpå kakan, börja från mitten. 

Vispa grädden, smaksätt med socker och spritsa 

skummet på kanterna. Dekorera med hjortron.

Festlig laxcarpacciosallad   
5–6 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

300 g Pirkka gravad regnbågslax eller lax 

i skivor 

MARINAD

1/2 dl citronsaft 

3 msk Pirkka grekisk extra jungfruolivolja 

rivet skal av 1 citron 

1 tsk rosépeppar 

DESSUTOM

1 påse (100 g) issallat 

1/2 ask (à 250 g) Pirkka körsbärstomater 

3/4 dl Pirkka rostade pinjefrön 

ca 50 g Pirkka Grana Padano ostflagor 

1 kruka ruccola 

1��Blanda marinadingredienserna, krossa 

rosépepparn i en mortel. Bred ut fiskski-

vorna på ett lågt fat. Halvera skivorna om 

du vill. Häll marinaden ovanpå. Täck med 

plastfolie och låt stå i svalt för att dra åt sig 

smak i 1–2 timmar.

Citronmarinerad grisfilé  
6 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

ca 800 g innerfilé av gris 

ca 1 msk smör 

svartpeppar 

MARINAD

Skal och saft av 1 citron. 

1 msk färska rosmarinblad eller 

1 tsk torkad rosmarin 

1 vitlöksklyfta  

3/4 dl Pirkka extra jungfruolivolja 

(en del kan vara rypsolja) 

1 tsk salt 

kryddtimjam

1��Rengör filén från hinnorna och bryn den i 

fett på alla sidorna i en stekpanna. Mal över 

rikligt med svartpeppar och placera biten i 

en lämplig ugnsform. Tryck in stektermome-

tern i den tjockaste delen av filébiten och 

tillaga i 125 grader tills innertemperaturen 

är 68–70 grader. Beroende på tjockleken tar 

det ca 35–45 minuter.

2��Tvätta citronen med varmt vatten och 

en borste. Riv skalet till strimlor med ett 

citronskalsrivjärn eller skala den gula delen 

med en potatisskalare och strimla ytterligare 

skalet. Finhacka rosmarinen och vitlöken. 

Blanda marinadingredienserna.

3��Linda in köttet i folie och låt stå och dra 

i ca 20 minuter innan du skär det. Skär 

filén mot fiberriktningen i 1/2–1 centimeter 

tjocka skivor och varva dem omlott i formen. 

Pensla med marinad. Täck formen med 

folie och ställ kallt. Låt få smak helst över 

natten. Pensla skivorna några gånger med 

marinaden.

4��Ställ fram köttskivorna och pensla över 

marinad. Dekorera med kryddtimjam. 

Servera potatis och en sallad till.

Obs! Olivoljan kan stelna något i kylskåp, 

men blir åter rinnande i rumstemperatur. 

Fruktig nöt-ostsallad  
CA 10 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

1 påse (100 g) Pirkka issallat 

1 kruka Pirkka rucola 

1/2 ask (à 500 g) mörka vindruvor 

1 (ca 200 g) gurka 

1 (ca 200 g) äpple 

1 förp. (200 g) Pirkka brieost 

1 dl Pirkka pekan- eller valnötter 

DRESSING

3 msk olja 

2 msk vit balsamvinäger 

1 msk senap 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar  

1��Riv salladerna på ett fat. Halvera 

vindruvorna. Skär itu gurkan på längden 

och därefter i skivor. Tärna äpplet. Fördela 

grönsakerna på ett fat.

2��Blanda dressingingredienserna och ringla 

över salladen.

3��Skär osten i bitar och hacka nötterna 

grovt. Lägg dem på salladen.

2��Skölj och torka issallaten och riv den på ett 

serveringsfat. Dela körsbärstomaterna eller 

skär dem i klyftor. Lyft laxskivorna med ma-

rinad på salladen. Strö över körsbärstomater, 

pinjefrön, ostflagor och rucola.
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Havre-ostkaka 
15 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

BOTTEN

150 g Pirkka digestivekex 

150 g Pirkka mejerismör 

1/2 dl socker 

2 dl Pirkka havreflingor 

FYLLNING

5 gelatinblad 

2 Pirkka ägg 

1 förp. (200 g) Valio Viola vaniljfärskost 

1 burk (250 g) Pirkka kvarg 

1 dl socker 

1 tsk vaniljsocker 

1 förpackning (2 dl) Pirkka vispgrädde 

saft av 1 citron (3/4 dl) 

OVANPÅ

1 påse (400 g) Pirkka bärblandning 

(djupfryst) 

3/4 dl Dan Sukker gelésocker 

1��Krossa kexen till pulver (till exempel med 

en stavmixer eller i matberedare). Smält 

fettet i en kastrull. Rör ner socker, finmalda 

kex och havreflingor. Fäst ett bakplåtspap-

per på bottnen till en form med löstagbar 

botten (diameter 24 cm). Tryck ut 

kexblandningen på formens botten och 

kanter. Ställ formen för att stelna i kylskåp 

medan du tillreder fyllningen.

2��Blötlägg gelatinbladen i en riklig mängd 

kallt vatten i cirka 10 minuter. Separera 

äggulorna från vitorna. Rör ner gulor, kvarg, 

socker och vaniljsocker i färskosten. Vispa 

grädden till skum, likaså vitorna.

3��Krama vattnet ur gelatinbladen och lös 

upp dem i citronsaft som du kokat upp. 

Rör ner gelatin- och citronblandningen i 

ostblandningen när den svalnat något. Rör 

ner grädd- och äggviteblandningen i lätta 

lyft i ostmassan. Häll ostblandningen på 

kexbotten och ställ i kylskåp för att stelna 

över natten.

4��Häll bären i en kastrull och låt dem 

smälta på medelhög värme medan du 

rör om emellanåt. Vatten behöver inte 

tillsättas, den vätska som kommer av bären 

räcker till. När bären har tinat, koka dem 

ytterligare i 3–5 minuter. Rör om emel-

lanåt. Bären får bli till mos. Flytta kastrullen 

från plattan och rör ner gelésockret. Lyft 

kastrullen tillbaka på plattan och koka upp. 

Låt bärkompotten kallna.

5��Ta kakan ur kylskåpet och lösgör den 

försiktigt ur formen. Flytta den på ett 

serveringsfat och bred ut ca hälften av 

bärkompotten ovanpå ostkakan precis före 

serveringen. Servera resten av bärkompot-

ten separat. Dekorera med färska bär om 

du så önskar.

fre 23.5.

TID FÖR FEST

24
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TIPS FÖR EN SNYGG DUKNING
• Vik servetten dubbel fyra gånger så att du får en liten   

 kvadratformad duk av den. 
• Vik det översta hörnet snett nedåt och dekorera med de  

 blommor som du önskar. I det här arrangemanget har man  
 använt en björkkvist samt blommor av en murklocka.

KÖP 
SOMMARENS 

BÄSTA TÖRST-
SLÄCKARE!

Goda cookies

Kex med mörk choklad, ekologiska!

Roliga läckerheter 
på barnkalaset

5x COOKIES
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Härliga tårtor till sommarens alla fester.

Choklad- och tryff eltårta  
Chokladupplevelsen smälter i munnen och lockar 

vänner av choklad. 

Fransk bärtårta
Den härligt bäriga tårtan kröner 

sommarens fest. 
Hemmets fester
Morsdag, examen, konfirmation, 
födelsedag… De bästa tårtorna och 
andra Pirkka-recept för hemmets 
fester på nya K-ruoka.fi!

På K-ruoka.fi  fi nns över 

200  
tårtrecept.

Drottningens tårta 
Den imponerande tårtan döljer 

jordgubbe och mango.
LL

Chokladtårta 
Den saftiga chokladtårtan har en 

fyllning med hallon och choklad samt 

en glasyr med choklad.

LL

Älvtårta
En fräsch och söt tårta som faller alla älvor 

i smaken.

Hallonkladdkaka
Mudcake eller kladdkaka med hallon och som 

avnjuts tillsammans med färska hallon låter sig väl 

smaka på sommaren.

Frusen 
vitchoklad-ostkaka

En läcker dessert som kan lagas i god tid 

på förhand.  
G

Britakaka à la Romanov
En traditionell sommardelikatess, fylld med 

citrusmarinerade jordgubbar à la Romanov.

26

TID FÖR FEST

Symbolerna som används på Pirkka-recept: laktosfriL låg laktoshaltLL mjölkfriM glutenfriG fi berrikK

Tjänsten är på fi nska.
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Sommarens bästa plättar steker du med

Flora fl ytande!

Bränns inte 
som smör, 
skvätter inte 
som olja.

Amerikanska pan
nkakor (6-8 pers.)

2 ägg
2 dl gräddfil
2,5 dl Flora Kuohu

0,5 dl mjölk
0,5 dl Flora Kulta flytande

5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver

1 tsk mat soda

1 tsk salt
1 dl socker
2 tsk vaniljsocker

Fyllning:
5 dl bär (blåbär, hallon, 

   smultron el. dyl.)

2,5 dl Flora Vispi  

3 msk lönnsirap

Blanda ihop torrvarorna. Blanda 

ihop ägg, gräddfil, Flora Kuohu, 

mjölk och fett i en annan skål. 

Blanda väl torrvarorna med det 

flytande till en tjockare smet. 

Låt smeten stå i 15 minuter före 

gräddningen.

   Vispa upp Flora Vispi och smak-

sätt med lönnsirapen.

   Stek tjockare pannkakor i blini 

eller plättpanna, även en liten 

stekpanna går bra. Servera pann-

kakorna heta med bär och lönnsi-

rapsskummet.

 Vink! Du kan om du vill, krydda 

smeten med 1 tsk kardemumma.



28

ENKLA PIRKKA-TIPS

28

PÅ PICKNICK VIA GRÄDDNINGSPUNKTEN

När ni är på väg på picknick lönar det sig att svänga in på K-matvaruaff ären och 
hämta med nygräddat bröd. Pesto-mozzarellapålägg och tonfi sktapenade smakar, 

åh, så gott med färskt bröd.



2929

+ + +

+ + +

Pesto-mozzarellapålägg   
8 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN  •  0,60 / PORTION*

1/2 ask (à 180 g) Pirkka naturell 

färskost 

1 förp. (125 g) Pirkka mozzarella-

bollar 

ca 1/2 dl Pirkka pesto 

DESSUTOM

Pirkka glutenfritt majsknäckebröd 

eller Pirkka glutenfritt skärgårds-

bröd 

issallat 

tomater 

Pirkka soltorkade tomater 

1��Mjuka upp färskosten. Rör ner finhackade mozzarellabollar och pesto.

2��Bred ut pålägget, salladsblad och tomatskivor på bröden. Dekorera 

med skivade soltorkade tomater.

OBS! Pirkka glutenfritt skärgårdsbröd hittar du i butikens gräddnings-

punkt. 

Tonfisktapenade  
6 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN  •  0,45 / PORTION*

1 burk (200/150 g) Pirkka 

tonfisk i olja 

3/4 dl Pirkka gröna paprikafyllda 

oliver 

1 dl Pirkka tomatpuré 

1 msk Pirkka kapris 

1 finhackad vitlöksklyfta 

DESSUTOM

Pirkka baguette eller annat bröd 

1��Låt tonfisken och oliverna rinna av. Spara en del av tonfiskens 

olja. Purea tonfisk, oliver och tomatpuré till en jämn pasta med en 

stavmixer. Om det behövs kan tonfiskpastan tunnas ut med olja.

2��Tillsätt den finhackade kaprisen och vitlöksklyftan. Servera med 

färskt bröd.

Alla Pirkka-produkter har 
nöjdhetsgaranti. 

Om du inte är nöjd med en Pirkka-

produkt som du har köpt kan du returnera 

den med kassakvittot inom två veckor 

till vilken K-matvaruaff är som helst 

och du får dina pengar tillbaka. Fråga 

mer om Pirkka-produkter på Pirkka-

konsumenttjänst.

Pirkka karelska- och cocktail-
piroger passar som grund i salta 

mellanmål eller att njutas av 
som sådana.

Pirkka tonfi skbitar i olja
200 / 150 g

Pirkka mozzarella-
kulor 17 %

låg laktoshalt

Pirkka pesto
185 g

Pirkka lätt naturell färskost
180 g

Pirkka gröna oliver med 
paprikafylling

350 / 200 g

Pirkka tomatpuré
140 g

Pirkka glutenfri 
skärgårdsbröd

500 g

Pirkka kapris
50 / 35 g

LL LL LL G

Pirkka rispirog
73 g

Pirkka cocktailrispirog
35 g

Symbolerna som används på Pirkka produkter: laktosfriL låg laktoshaltLL mjölkfriM glutenfriG fi berrikF
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VI GÖR TILLSAMMANS

 Högsommarens 

glädje syn
s, hörs 

  och smakar
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Tillsammans grillar vi saftiga ribs och köttiga korvar, rör ihop ett par 
sallader och bakar en drömlikt mjuk rabarbertiramisu som dessert. 

De minsta i familjen kan trä på ost och grönsaker på pinnar. 
Högsommarens fest kan börja.

MIDSOMMAR  – 
sommarens höjdpunkt

K orv på 
grilliin

Pirkka grillmix är ett paket 
med sex korvar och med 
tre olika smakalternativ: 
ost-, bacon- och tradi-
tionell grillkorv. Passar 
även för ett större gäng 
speciellt när korvsmak-

erna är olika. Produkten är 
laktos- och glutenfri.

GRILLIMIX 
MATKORV

600 g
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VI GÖR TILLSAMMANS

VATTENMELON-FETAOSTSALLAD MED GRILLKORV POTATISSALLAD OCH ENKLA GRILLRIBS 

WASABISILL

MURBOTTENPLÄTTAR MED TVÅ FYLLNINGAR 

Pirkka Ivana Helsinki -engångskärl 
i nya färger.

tis 17.6.
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Wasabisill  
8 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

1 förp. (370 g) Pirkka alrökt ost 

1 (200 g) röd eller gul paprika 

1 ask (250 g) körsbärstomater 

1 kruka basilika 

cocktailpinnar 

1��Tärna osten. Skär paprikan i bitar.

2��Trä växelvis med paprika, ost, körsbärstomater och basilikablad 

på cocktailpinnarna. Servera som förrätt eller som ett salt tilltugg.

Potatissallad och enkla grillribs  
3–4 PORTIONER  •  30–60 MIN

RIBS

ca 1,4 kg HK Rybsgris ribs, cajunmarinerade 

SALLAD

700 g nypotatis 

2 knipplökar med stjälkar 

2–3 msk Pirkka kapris 

1–2 krukor rucola 

2–3 (250 g) tomater 

DRESSING

1/2 dl Pirkka extra jungfruolivolja 

2 msk citronsaft 

2 tsk flytande honung 

1 tsk oregano 

1/2 tsk salt 

en nypa svartpeppar 

 

Vattenmelon-fetaostsallad med grillkorv    
CA 4 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

ca 1/2 kg vattenmelon 

2–3 (250 g) tomater 

ca 100 g gurka 

1–2 Pirkka knipplökar med stjälkar 

1–2 påse (à 100 g) Pirkka issallat 

1 burk (366 g) Pirkka salladsosttärningar i saltlag 

DRESSING

2 msk Pirkka extra jungfruolivolja 

1–2 msk Pirkka mörk balsamvinäger 

en nypa svartpeppar 

DESSUTOM

Pirkka grillimix matkorv  

1��Skär melonen, tomaterna och gurkan i tärningar eller bitar. 

Skiva löken med stjälken.

2��Riv salladerna på ett lågt fat. Fördela melon, tomater, gurka, lök 

och avrunnen salladsost ovanpå.

3��Spritsa olja och balsamvinäger över salladen precis före 

serveringen. Mal över peppar.

4��Grilla eller stek korvarna.

Murbottenplättar med två fyllningar    
4 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

SMET FÖR MURBOTTENPLÄTTAR

8 dl mjölk 

1 burk (200 g) Pirkka lätt gräddfil 

3 ägg 

3 1/2 dl vetemjöl 

2 dl kornmjöl 

1−1 1/2 tsk salt 

1/2 dl Valio Oivariini flytande fettblandning 

FÖR STEKNING

Valio Oivariini flytande fettblandning 

SKINKFYLLNING

200 g Pirkka övermogen basturökt skinka 

ca 2 dl skivad kryddgurka 

1–2 (ca 50 g) lökar med stjälkar 

1 burk (200 g) Valio Crea crème fraîche, rostad lök eller 

svartpeppar 

JORDGUBBSFYLLNING

250 g jordgubbar (färska eller djupfrysta) 

2 dl jordgubbssylt 

1 förp. (300 g) Pirkka mandarinklyftor i juice eller 

1 färsk persika eller nektarin  

vaniljglass eller vispad grädde 

 

1��Blanda ihop smetingredienserna och låt den svälla i minst en halv 

timme. Hetta upp murbottenpannan och tillsätt lite fett. Pannan ska 

vara het. Häll smeten i pannan i en ring av plättstorlek. Smeten rinner 

ner mot mitten till en tunn plätt. Vänd plätten med en stor spade. 

Servera med en salt eller söt fyllning.

2��Skinkfyllning: Strimla skinkan, gurkan och rädisorna. Finhacka löken 

med stjälkar. Blanda ingredienserna i en skål. Tillsätt crème fraîche.

3��Jordgubbsfyllning: Skär de aningen frusna jordgubbarna i bitar och 

rör ner dem i jordgubbssylten. Tillsätt också avrunna mandariner eller 

persikan eller nektarinen som du tärnat. Servera med glass eller vispad 

grädde och murbottenplättar.

1��Låt köttet stå i rumstemperatur ungefär en halv timme innan 

det ska tillredas. Bred ut kotletterna på ett bakplåtspapper på en 

ugnsplåt. Tillred i 125 grader i cirka 1,5 timme. Grilla ribsen precis 

före serveringen ca 4 minuter/sida tills ribsen är vackert bruna på 

bägge sidorna. Skär ribsen i bitar.

2��Tvätta potatisarna omsorgsfullt och koka dem mjuka i saltat 

vatten. Finhacka lökarna. Skär de svalnade potatisarna i skivor 

eller klyftor. Vänd potatisen, löken och kaprisen i en skål. Blanda 

ingredienserna till såsen och ös den över potatisen. Låt få smak i 

kallt fram till servering.

3��Häll potatisblandningen på ett salladsfat. Skär tomaterna i 

tärningar eller klyftor. Lägg tomater och rucola ovanpå potatisen.

TIPS! Du kan också tillreda grillribsen redan dagen innan så att 

endast grillningen återstår. 

33
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VI GÖR TILLSAMMANS

Rabarbertiramisun får 
sin fulländning av kanel

Rabarbern är trädgårdens första vårde-
likatess. Dess skördetid infaller i maj och 
fortsätter hela sommaren. Det lönar sig 
att frysa ner rabarbern inför vintern på 
försommaren när skörden är som bäst. 
 Rabarbern med den fasta stjälken 
skalas tunt före tillagning. Den syrliga 
rabarbern behöver vanligen lite sötma, till 
exempel socker, honung, sirap eller tjin-
uski. Även vanilj, kanel och ingefära samt 
vitchoklad och söta bär passar ypperligt 
tillsammans med rabarbern. 
 Mina egna favoriter är utan tvivel 
rabarber- och jordgubbskräm och ra-
barberpaj som avnjuts tillsammans med 
vaniljglass eller –sås. Rabarbern ger också 
en fräsch sommardryck. Den kryddiga 
rabarberchutneyn passar som tilltugg till 
grillrätter eller med getost ovanpå Pirkka 
lanthavrebröd som en delikat förrätt. 
Pröva också rabarberbitar som du stekt i 
stekpanna och lägg dem i en somrig sallad. 

K-GRÖNSAKS- OCH 

FRUKTMÄSTARE SARI KIVIOJA, 

K-MARKET LOHTAJA KAJANA

Raparber

Rabarber i glasen!

34

PIRKKA EKOLOGISK  KONCENTERAD 
RÖDVINBÄRS-RABARBERSAFT

0,5 l

 K-AFFÄRENS 
GÄNG TIPSAR
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Pirkka murklocka och krukros 
blommar utomhus hela sommaren! 
När det blir kallare utomhus trivs 
de här skönheterna inomhus. För-
vara blommorna i rumstemperatur 
eller något lägre, i ca 15-20°C på 
en mycket ljus plats, men skyddade 
för direkt solljus. Vattna regelbun-
det från fatet med ljummet vatten. 
Blommorna får inte torka ut men 
inte heller stå i vatten. Gödsla 
regelbundet. 

Rabarbertiramisu 
12 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

BOTTEN

4 ägg 

1 1/2 dl socker 

1 1/2 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

FÖR FUKTNING

1 1/2 dl Pirkka ekologisk äppeljuice eller 

stark kaffedryck 

2 msk mandellikör 

RABARBERFYLLNING

1 l (400 g) rabarber i bitar 

1/2–1 dl vatten 

1 dl socker 

FYLLNING

1 förp. (2 dl) Pirkka vispgrädde 

2 förp. (à 200 g) Valio Viola vaniljfärskost 

1 burk (200 g) Pirkka turkisk yoghurt 

3 msk socker 

OVANPÅ

1–2 tsk kanel   

1��Förbered rabarberfyllningen först. Koka 

rabarber, vatten och socker i ca 5 minuter tills 

rabarbern har mosat sig. Låt svalna. (Du kan koka 

sylten redan föregående dag.)

2��Vispa de rumstempererade äggen och sockret 

till hårt skum. Blanda vetemjöl och bakpulver. Rör 

ner mjölblandningen i ägg- och sockerskummet. 

Blanda degen lätt tills den är jämn. Bred ut 

smeten på ett bakplåtspapper i en långpanna. 

Grädda i ugnens mitt i 225 grader i ca 7 minuter.

3��Stjälp upp den gräddade bottnen ovanpå ett 

sockrat bakplåtspapper. Lösgör stekpappret. Skär 

bottnen i två delar. Lyft den platta som ska vara 

underst direkt på ett serveringsfat.

4��Blanda juice eller kaffe med likören. Fukta 

bottenplattan med blandningen.

5��Vispa grädden. Rör ner färskost, yoghurt och 

socker i skummet.

6��Bred ut hälften av rabarberfyllningen och ca 

1/3 av ostblandningen ovanpå plattan. Lyft den 

andra plattan ovanpå och fukta den. Bred ut 

rabarberfyllningen över. Ös resten av ostbland-

ningen i en plastpåse och skär ett litet hål i ett 

hörn. Spritsa ostblandningen ovanpå kakan i små 

klickar.

7��Låt tiramisun stå och dra i kylskåp i ca 4 timmar 

eller över en natt. Sikta över lite kanel på ytan 

med hjälp av till exempel en tesil.
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Grönsakspinnar med rökt ost    
8 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

1 förp. (370 g) Pirkka alrökt ost 

1 (200 g) röd eller gul paprika 

1 ask (250 g) körsbärstomater 

1 kruka basilika 

cocktailpinnar  

1��Tärna osten. Skär paprikan i bitar.

2��Trä växelvis med paprika, ost, körsbärstomater och basilikablad 

på cocktailpinnarna. Servera som förrätt eller som ett salt tilltugg.

VI GÖR TILLSAMMANS

Pirkka alrökt ost är 
en mild ost, rökt i en 
ugn med äkta alrök. 

Även god grillad.

ALRÖKT
OST

370 g
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Nyhet!
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Tomi Björck,  
köksmästare

De bästa recepten 
och tipsen för 

sommarens 
grilldelikatesser 

finns på HooKoo.fi 
(endast på finska)

Pulled Pork 
-ingredienser
En praktisk hink med 
allt du behöver för att 
tillreda härlig Pulled 
Pork: Rybsgris® nacke, 
kryddsåserna och tydliga 
instruktioner.

Bergsaltad tunn
ytterfilé
Tunt skuren och mörad ytterfilé 
som har kryddats med aroma-
tiskt bergsalt och peppar. Tilla-
gas på traditionellt vis genom att 
flamsteka eller grilla snabbt.

Grillbox
Kombiförpackning 
med grillribs, karré- 
och grillbiffar i 
härlig marinad.

Filébiffduo
En praktisk hink med 
separat förpackade ytter-
filébiffar i Karamell- och 
Senap-BBQ-marinad.

Prova på 
sommarnyheterna!



FINLÄNDSKT VÄLMÅENDE UPP
KOMMER AV FINLÄNDSKT ARBETE

sinivalkoinenjalanjälki.fi 
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VID RÖTTERNA

Närproducerad KVALITETSPOTATIS
Potatis är sommarmat när den är som bäst. Av samma åsikt är också potatisodlare 
Heikki Tienhaara från Luvia och Reetta Tuominen, som ansvarar för frukt- och 
grönsaksavdelningen på K-supermarket Antinkatu i Björneborg. Tillsammans ser 
de till att det fi nns ett läckert sortiment av närodlad potatis i butiken.

TEXT Riikka Hollo FOTON Harri Joensuu

–Vi levererar potatis efter tillgång på som-
maren, ibland varje dag. På vintern går 
leveranserna cirka en gång per vecka. För-
utom K-supermarket Antinkatu, skickar vi 
leveranser till två K-matvaruaff ärer i Björ-
neborg och till en i Luvia. Luvia är en popu-
lär sommarstugekommun och speciellt så 
här sommartid är åtgången på potatis stor 
även tack vare stuggästerna, säger Heikki 
Tienhaara.

SMAK OCH KVALITET AVGÖR 
En lokal producent betyder närproducerad 
kvalitet. Våra kunder berömmer den goda 
smaken och kvaliteten på Tiehaaras gårds 
potatis. Siikli är hos oss en obestridd favorit, 
säger Reetta Tuominen på K-supermarket 
Antinkatu.

På Tienhaaras gård lyfts potatisen alltid 

för hand. Heikki Tienhaara, som sysselsatt 
sig som potatisodlare från 1995, jobbar på 
sin gård i huvudsak med sin fru, men hjälp 
av 4–5 personer behövs när sommartiden 
är som livligast.

Tienhaaras gård har en odlingsareal på 
sex hektar, på vilket man odlar potatis på 
fyra hektar åt gången. 

–Av oss får man 15 olika potatissorter. 
Sorterna är allt från mjölig till fast potatis 
och efter kundernas önskemål. Timo, 
Carrera, Velox, Annabelle, Arielle och den 
bästa sommarpotatisen Siikli är våra van-
ligaste sommarpotatissorter, säger Heikki 
Tienhaara.

ARBETE ÅRET OM
Heikki Tienhaara arbetar med potatis året 
om. Man kan skörda vinterpotatissorter 

från slutet av augusti. I Tienhaaras vinter-
potatissortiment ingår bland annat Van 
Gogh och Victoria. Vad gör en potatisod-
lare på vintern? Han sorterar och levererar 
potatis till butikerna och väntar förstås på 
våren. Den ’nationella delikatessen’ från 
Luvia som smälter i munnen säljs förutom 
i K-matvaruaff ärerna även på Luvias och 
Euraåminnes torg. 

K-ruoka.fi /K-kaupassa
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NU GRILLAR VI

bästa
För att du inte alltid ska grilla likadana bitar på din grill, 
få tips om nya idéer här och sätt ny fart på grilltången!

GRILLSOMMARENS
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Grillbiffar med kryddsmör   
4 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN.

4 st. (à 150 g) möra nöt inner- eller 

ytterfilébiffar 

CHILIMARINAD

1 dl olja 

1 dl rödvinsvinäger 

4 msk Pirkka chilisås 

4 msk finhackad lök 

2 tsk finhackad timjan 

2 krossade lagerblad 

SENAPSMARINAD

1 dl olja 

1 dl vitvinsvinäger 

5 vitlöksklyftor 

2 msk sojasås 

2 msk senap 

KRYDDSMÖR

50–70 g smör 

1 vitlöksklyfta  

1 msk finhackad persilja 

1/4 tsk svartpeppar 

DÄRTILL

majskolvar 

tomater  

1��Tillred kryddsmöret först. Finhacka vitlöksklyftan och blanda alla ingredienser 

till en jämn pasta. Forma kryddsmöret till en stång i folie och låt stelna i kylskåp.

2��Tryck ut eller bulta biffarna lätt till ca 1–1 1/2 cm tjocka biffar.

3��Blanda ingredienserna till chili- eller senapsmarinaden. Lägg köttet i en plastpåse 

och häll marinaden i påsen. Låt biffarna marineras i minst två timmar, gärna över 

natten i kylskåp. Vänd påsen några gånger under marineringen.

4��Ta fram köttet i rumstemperatur ca 1/2 timme före grillningen. Ta vara på resten av 

marinaden. Pensla biffarna med marinad och grilla relativt nära glöden, först i ca 4–5 

minuter, tills de första köttsaftsdropparna stiger till köttets yta. Vänd biffarna och grilla 

i någon minut på andra sidan. Pensla ytan med marinadsåsen under grillningen. Se upp 

så att du inte grillar biffarna för länge.

5��Pensla också majskolvarna med marinadsåsen. Grilla kolvarna och vänd dem emellanåt 

så att de grillas runt om. Tomaterna blir fort färdiga på grillen. Placera dem på grillgallret 

efter att du har vänt biffarna. Servera biffarna med majskolvar, tomater och kryddsmör 

som du skurit i skivor.

Tips 
Senapsmarinaden 
passar särskilt för 

marinering av 
griskött. 

RÖDA VINER 
MED GRILLAT

Famiglia Bianchi Malbec
Den argentinska fylliga Malbecen 
och en grillad biff  är en klassiker.
Alko 456707, 11,99€

Grillat nötk
ött

Grillad gris

Med lättare grillrätter, som kyckling och 
grönsaker passar ett lättare, färskt fruktigt 
rött vin med låg tanninhalt. Mediumstekt 
nötkött kräver åter ett något fylligare vin 
som sällskap. Det grillade köttets mörka 
yta har en besk smak vilket framhäver 
beskheten i viner med hög tanninghalt. 
Som universalvin till grillrätter passar ett 
medelfylligt bärigt fruktigt rött vin.

Grillad kyck
ling 

och grönsa
ker

Sartori Rosso Veronese
Sartori RV, som producerats av delvis torkade 
druvor, är tack vare sin yppiga och mogna 
fruktighet ett ypperligt val till lättare grillrätter.
Alko 453767, 8,99€

Mont´Albano Nero d´Avola
Det sicilianska, rostade och robusta ekologiska 
vinet passar ypperligt som universalvin till ljusa 
kötträtter.
Alko 484097, 8,65€

41
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Enkel Pulled pork 
dvs. långstekt karré
5 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN.

1 förp. (ca 1,2 kg) HK Rybsgris pulled pork 

ingredienser (ingår kött och BBQ-sås) 

DESSUTOM

2 (à 300 g) Pirkka ciabatta-bröd 

1 förp. (200 g) Crème Bonjour-färskost, 

BBQ  eller Rostad lök 

issallat 

gurka 

rödlökar 

rädisor 

1��Tillred grisköttet enligt förpackningens 

anvisningar. Tillredningstiden i 150 grader 

är ca 5 timmar.

2��Placera köttet på en skärbräda. Riv köttet 

med till exempel två gafflar eller med fing-

rarna till strimlor. Tillsätt den bbq-sås som 

medföljer. Håll köttet varmt till serveringen.

3��Grädda eller grilla bröden, skär dem 

i bitar och klyv dem. Riv salladen och 

skiva gurkan, löken och rädisorna. Pensla 

bröden med färskost och fyll med kött och 

grönsaker.

Välj den
starkare Rökt BBQ 
eller den mildare 

Rostad lök 
–färskosten.

Piff a upp din pulled 
pork med Crème 
Bonjour färskost 

nyheterna!

NU GRILLAR VI

AKI TIPSAR

    Vad är 
pulled pork? 

PULLED PORK OCH 
ANNAT ISÄRDRAGET KÖTT
Pulled pork, som är populärt på amerikanska 
barbequefester, har även förtjusat fi nländar-
na. Pulled pork eller långstekt fl äskkarré dvs. 
isärdraget fl äsk ska tillagas länge och i rätten 
används benfri grissida eller kassler. Pulled 
pork fi nns nu på menyn i varje sommarkök. 
Pulled pork är inte vilket som helst mört kött, 
utan fi nessen med det hela är att använda 
mycket kryddor och sen syra av det hela med 
till exempel äppelvinäger eller citronsaft. 
Syran har som uppgift att bryta av fl ottigheten 
i rätten och göra smaken fräschare.

• • •

AV VILKET KÖTT?
Det överbräserade dvs. det dragna fl äsket kan 
tillagas av gris-, nöt- och fårkött som innehål-
ler insprängt fett. Man kan också laga rätten av 
anklår eller fårlägg. Lämpliga delar av kroppen 
är till exempel bog, framrygg, nacke eller lägg. 
Lammstek passar ypperligt för rätten. Köt-
tet kan vara med ben eller benfritt, men när 
kött med ben används ska det färdiga köttet 
separeras noggrant från ben så att inga brosk 
följer med. I butikerna säljs även färdigt pulled 
pork-kött.

• • •

HUR SKA DET TILLAGAS? 
Du kan förkrydda köttet genom att sänka ner 
det i kryddad saltlake i några timmar. Alterna-
tivt kan du gnida in köttet med kryddor som 
salt, peppar, senap och chilipasta och låta det 
få smak i rumstemperatur i en timme. Häll 
därefter i vätskan i grytan, täck med lock och 
lyft i ugnen. Tillred tills köttets innertempera-
tur är minst 93 grader, helst över.

HUR SKA DET SERVERAS?
Det vanligaste sättet att servera det 
möra köttet är att fylla en burgare med 
det. Förutom semlor kan även andra 
bröd som ciabatta, brioche och lantbröd 
användas. Det lönar sig att ösa steksky 
över köttet för att öka saftigheten.  Som 
tilltugg passar olika sallader, till exempel 
coleslaw, örter, bräserade eller marine-
rade lökar samt olika såser. Lökarna som 
fått koka i grytan kan blandas färdigt med 
köttet. 

• • •

SE ÄVEN DESSA RECEPT 
PÅ K-RUOKA.FI
❊ Pulled pork dvs. långstekt karré

❊ Pulled lamb dvs. långstekt lamm

Se videon om hur man tillagar pulled 
pork. K-ruoka.fi /mitatanaansyotaisiin 
eller skanna in QR-koden.
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Fräsch jordgubbsdryck 
6 PORTIONER  •  UNDER 5 MIN.

1 påse (500 g) Pirkka finländska jordgubbar 

(djupfrysta) 

ca 4 dl Valio Päivänpaiste juice 

(fruktjuice + mynta) 

1��Häll de frusna jordgubbarna i mixerns skål, 

tillsätt juice och kör mixern.

2��Häll drycken i glas. Servera genast.

fre 16.5.

ons 18.6.

Tips 
Köttet kan tillredas i förväg. 
Värm upp det rivna köttet på 
låg värme i en kastrull eller i 

ugnen under folie. Ös stekspad 
över köttet om det behövs. 

Köttet kan också ätas 
i tortillor. 

43

4x CIDER

TORRT ÄPPLE
PÄRON

40 cl

JORDGUBB-LIME LIGHT
ANANAS LIGHT

40 cl

Light
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Bärig ostsallad och grisfilé 
4 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

1 påse (150 g) Pirkka Toscana salladsblandning 

1 (200 g) färsk persika eller nektarin  

1/2 (150 g) gurka 

ca 100 g Pirkka skärgårdsgräddost 

ca 100 g färska buskblåbär eller hallon 

DRESSING

Pirkka extra jungfruolivolja 

Pirkka ljus eller mörk balsamvinäger 

salt 

svartpeppar 

DESSUTOM

HK Rybsgris bergssaltad flamrökt filé 

1��Bred ut salladsblandningen på ett lågt fat. 

Skär persikan, gurkan och osten i bitar.

2��Bred ut alla ingredienser ovanpå salladen. 

Servera dressingingredienserna separat så att 

alla kan smaksätta sin sallad på det sätt de 

önskar.

3��Stek köttet enligt anvisningen på 

förpackningen. Servera med nypotatis.tors 22.5.

Tips
Du kan ersätta de odlade 

blåbären med skogsbär. Strö 
dem på salladen genast före 

serveringen så att de inte 
färgar salladen. 

44
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Blåbärssemifreddo 
dvs. halvfrusen glass
5 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN.

2 ägg 

1/2 dl socker 

1/2 dl Dansukker glukossirap 

2 dl Pirkka vispgrädde 

1 dl Pirkka turkisk yoghurt 

2 tsk vaniljsocker 

3 dl (150 g) Pirkka finska blåbär (djupfrysta) 

1/2 tsk kardemumma 

(ca 2 msk likör, t.ex. vanilj- eller blåbär) 

1��Vispa ägg, socker och glukossirap till poröst skum. Vispa äggen 

separat i egen skål. Blanda ihop de båda skummena. Blanda i 

yoghurt och vaniljsocker.

2��Purea de frusna blåbären med en stavmixer och smaksätt med 

kardemumma. Rör ner bärblandningen med glassen. (Tillsätt likör.

3��Tillaga glassen enligt glassmaskinens instruktioner. Glassen kan 

också lagas utan glassmaskin. Skydda skålen med plastfolie eller 

aluminiumfolie och ställ den i frysen. Låt frysa i 3–4 timmar. Vispa 

blandningen några gånger i början av frysningen, helst med elvisp. 

Servera den mjuka glassen genast.

tis 20.5.

Sommardagens 
perfekta dessert

Maten smakar bäst 
utomhus och i gott 
sällskap.

45



46

Tonfiskbiffar med 
avokado- och tomatsallad   
2–3 PORTIONER  •  UNDER 30 MIN.

1 förp. (250 g) Pirkka tonfiskbiffar, 

MSC (djupfrysta) 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar 

1 kruka ruccola 

1 (ca 250 g) Pirkka ätmogen avokado 

1/2 ask (à 250 g) Pirkka körsbärstomater 

BASILIKADRESSING 

1 burk (200 g) Pirkka laktosfri gräddfil 

1/2 dl finhackad basilika 

1/2 msk citronsaft 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar 

(lite socker) 

1��Tina tonfiskbiffarna enligt anvisningen 

på förpackningen och torka ytan med ett 

hushållspapper.

2��Riv rucolan på ett serveringsfat. Dela 

avokadon, avlägsna stenen och gröp ur 

fruktköttet från skalet med hjälp av en sked. 

Skiva avokadon, dela körsbärstomaterna och 

lägg dem i salladen.

3��Blanda ingredienserna till dressingen.

4��Stryk stekpannan eller grillen lätt med 

olja och hetta upp väl. Pensla biffarna med 

olja och tillred dem i 1 1/2–2 1/2 minuter på 

vardera sidan beroende på hur tjock biffen 

är och hur genomstekt man vill ha den. 

Smaksätt med salt och svartpeppar.

5��Lägg de färdiga tonfiskbiffarna ovanpå 

salladen och servera dem med basilikadres-

singen.

tis 27.5.

Tips
Tonfi skbiff arna är 

saftigare om de 
får bli lite 

rödaktiga inuti. 

PIRKKA TONFISKBIFFAR
2 st. / 250 g MSC, djupfryst

Enkla att laga i pannan samt 
utmärkta att grilla. Produkten är 

benfri och passar således även för 
barnfamiljer. MSC-certifi erad. 

    

NYT GRILLATAANNU GRILLAR VI

Så här rengör du grillen rätt! 
Se Akis tips på videon.
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PIRKKA GRILLOST 
PIRKKA HALLOUMI-OST 

250 g

Vilket är skillnaden mellan 
Pirkka-halloumi och Pirkka-grillost?

Pirkka halloumiost är en äkta cypriotisk speciali-
tet. Halloumin är framförallt känd för sin säregna 

kryddiga smak av färsk, fi nhackad mynta. 
Halloumi tillverkas av får-, get- och komjölk.

Pirkka grillost är tillverkad av komjölk och vid 
tillverkningen av den används inte mynta. 

Grillosten innehåller mindre salt och fett än hal-
loumin. Grillosten är mildare än halloumin och 

passar därför för fi nländsk smak. Till sin struktur 
är grillosten mjukare än halloumin.

När det gäller matlagningsegenskaperna liknar 
grillosten och halloumin varandra. Ostarna kan 

ätas kalla i en sallad, men deras verkliga karaktär 
kommer fram först när de värms upp. Ingen av 
ostarna smälter helt när de steks eller grillas. 

Osten smälter inuti och ytan blir vackert brun.

Ingen kan motstå doften av grillat.

O st på grillen
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ENKLA PIRKKA-TIPS

FÖRTJUSANDE GRILLSMÖRGÅSAR

När grillen är het låt köttet vänta ännu en stund. 
Grilla först bröden eller de fyllda ostbröden. Vilken perfekt början på grillmåltiden!

Tips
Du kan även 

använda bröd som 
torkat något.   

mån 26.5.
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49Symbolerna som används på Pirkka produkter: laktosfriL låg laktoshaltVL mjölkfriM glutenfriG fi berrikK

Pirkka gröna jalapenoskivor
225 g / 125 g

Pirkka ägg från
frigående höns

10 st. 580 g

Pirkka smältost cheddar
200 g

Pirkka mainio fl ytande 
matfettsblandning

500 ml

Pirkka halvgrovt 
vetemjöl

2 kg

Pirkka jästbrödsvetemjöl
2 kg

Pirkka torrjäst
4 x 11 g

Pirkka mejerismör
400 g, normalsaltat

Vem skulle väl inte vilja vara mer ansvars-

full? Äta hälsosammare eller efterlämna 

ett mindre avtryck på miljön? Att känna 

till varifrån maten kommer och arbeta för 

de rätta frågorna. De goda gärningarna 

fi nns ofta i närheten. Små, men när de 

utförs tillsammans får de kraft.

Läs mer på: K-ruoka.fi /K-kaupassa

+

+ + +

+ +

Stekta ostsmörgåsar 
4 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN.  •  CA   1,00 € / PORTION*

8 skivor (ca 150 g) Pirkka 

ciabatta (förgräddad) 

ca 100 g Pirkka cheddar smältost 

1/2 (ca 70 g) paprika 

ca 8 Pirkka jalapeñoskivor 

rucola 

1 ägg 

2 dl mjölk 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar 

FÖR STEKNING 

Pirkka Mainio flytande 

matfettsblandning 

1��Skär ca 1 1/2 cm tjocka skivor av brödet (brödet behöver inte stekas). 

Pensla alla bröden med ett tjockt lager smältost. Tärna paprikan och finhacka 

jalapeñona. Lägg paprika, jalapeño och rucola på fyra bröd och lägg resten av 

bröden ovanpå som lock.

2��Vispa ägg och mjölk. Salta och peppra. Doppa bröden på bägge sidorna 

i äggmjölken. Stek dem vackert gyllenbruna på medelhög värme i fett i en 

murbotten- eller stekpanna. Servera med en fräsch sallad.

Murbottenbröd
10 PORTIONER  •  30–60 MIN..  •  CA  0,05 € / PORTION*

2 dl vatten 

2 tsk Pirkka torrjäst 

1/2 tsk salt 

2 1/2 dl Pirkka vetemjöl 

2 dl Pirkka jästbrödsvetemjöl 

2 msk olja 

Pirkka mejerismör 

1��Värm vattnet till cirka 42 grader. Blanda torrjästen, saltet och vetemjölet i 

vattnet. Knåda in jästbrödsvetemjölet i degen litet åt gången. Tillsätt oljan i 

slutskedet av knådningen.

2��Täck skålen med en bakduk och låt degen vila i 10–20 minuter.

3��Mjöla bordet, knåda bort luftbubblorna ur degen och dela den i 10 delar. 

Tryck ut runda ca ½ cm tjocka bröd av degbitarna.

4��Stek bröden utan fett i en murbotten- eller gjutjärnspanna på låg värme. Stek 

bröden på båda sidorna i ca 4 minuter. Brödet kan vändas när ytan blir bucklig. 

Servera varma med smör.

Pirkka ekologiska ägg nu i två 
förpackningsstorlekar.

10  
st.

6  
st.

VL

VL

VL
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Piffa upp dina grilldelikatesser med 
de läckra nyheterna Rökt BBQ och 

Rostad lök -färskostarna.
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Lägg såsens ingredienser i en skål och rör om 

tills såsen är jämn. Tillsätt grovt riven kål, 

morot och hackad rödlök. Rör om väl. Krydda 

salladen med salt och vitpeppar. 

Låt den få smak ett par timmar. Servera som 

fyllning i hamburgare eller med grillade 

rätter.

TIPS: Använd rostat VAASAN Grillityynyt 

Chili –bröd i stället för vanliga hamburger-

bröd. Använd HK Rypsiporsas® Baconbiff ar 

som hamburgerbiff ar.

SÅS
1 ask (200 g) Crème Bonjour Rostad lök -färskost

1 dl  Flora matlagnings grädde

1 msk  vinäger

2 tsk  senap

2 tsk  pepparrotspasta

3 msk  hackad persilja

1 tsk  honung

FÖR SALLADEN
250 g  vitkål

2  morötter

1  liten rödlök

 salt, grovmalen vitpeppar

BRYNT VITLÖKSSMET

3  vitlöksklyftor

1 msk  olja

1 ask (200 g) Crème Bonjour Rökt BBQ -färskost

3 msk Hellmann´s REAL majonnäs

 krossad svartpeppar

Klyv vitlökarna och koka dem i olja i en aluminiumform på grill eller halster 

i medelvärme. Låt svalna tills de är ljumma. Skala de mjuka och på snittytan 

brynta vitlöksklyftorna och skär dem i små bitar. 

Mjukgör färskosten och tillsätt vitlök, majonnäs och svartpeppar. Låt smeten

 få smak i 30–60 minuter.

FÖR PORTIONERNA
6 stora skivor lantbröd

brynt vitlökssmet

1 portion pulled chicken

1 kruka krasse eller oregano

Grilla eller halstra brödskivorna. Bred vitlökssmeten på brödskivorna och 

portionera pulled chicken ovanpå. Dekorera med krasse eller oregano.

TIPS: Tillred pulled pork med samma recept. Använd grisbog eller 

framrygg. Stek i ugn 120–150 °C 4–5 timmar.

Lättlagad pulled 
chicken och smet 
av brynt vitlök (6 portioner)

PULLED CHICKEN
1 ask (c. 1,1 kg) Kariniemis bitar av kycklinglårben okryddade

1 tsk  salt

5 dl  barbecuesås

1 dl  vinäger

4  vitlöksklyftor

3 msk  sambal oelek -smet eller 1 tsk krossad chilipeppar

Avlägsna skinnet av kycklinglårbensbitarna, lägg dem i en ugnsform och strö på salt. 

Rör ihop barbecuesåsen, vinägern, de krossade vitlöksklyftorna och sambal oelek 

eller den krossade chilipepparn. Häll såsen på kycklinglårbenensbitarna i formen. 

Täck formen med ett lock eller folie och stek i ugn i 200 grader 60–70 minuter. Låt 

kallna 15 minuter. 

Lägg bitarna på en tallrik och riv loss köttet t.ex. med gaff el. Lägg det rivna köttet 

tillbaka i såsen för att få smak.

I  samarbete

3  grillade jumbochampinjoner

3  HK Amerikan Pekoni® Original 

 -grillade baconskivor 

½  grillad vitlök

1 ask (200 g)  Crème Bonjour Rostad lök -färskost

2 msk  hackad persilja

 krossad svartpeppar

Rör om ingredienserna i en mixer till en smet. 

Servera med korv. Grilla eller halstra korvarna 

med kvistar av rosmarin och timjan. Servera 

med sallad och bröd.

TIPS: Servera med HK Kabanossi® Original 

och HK Lång knackkorv BBQ.

Kolla de andra topprecepten för sommaren: ideakeittio.fi/BBQ

Hamburgare och Coleslaw-sallad (6 portioner) 

Champinjon-baconsmet (6–12 portioner)



TEXT Minttu Tirkkonen 
FOTON Ruokakesko, Shutterstock

Se vilka betydelser Pirkka-produkter-
nas ansvarsfullhetsmärken har.

I FINLAND
P irkka ger arbete

Pirkka-produkter tillverkas i 150 företag runt om i Finland. 
Tillverkningen av Pirkka-produkter ger många regionala företag en möjlighet att expandera 

sin marknad till att omfatta hela landet. I Pirkka-serien fi nns redan över 1 000 produkter 
som antingen har växt eller tillverkats i Finland och fl er är på kommande.

BAKOM PRODUKTEN

Pirkka socker 

SUOMEN 

SOKERI OY

Kyrkslätt

PirkkaEkologisk 

morotspure

LIEKSAN 

LAATUHERKUT OY

Lieksa

Pirkka franska 

pastiller

OY PANDA AB

Vaajakoski

Pirkka mintchoklad-

dragéer

NAMELLI OY

Suomussalmi

Pirkka karelska piroger

PIELISPAKARI OY

Nurmes

Pirkka potatischips

REAL SNACKS OY

Pyhäntä

Pirkka skärgårdsgräddost 

ÅLANDS CENTRAL-

ANDELSLAG, ÅCA 

Åland 

Pirkka lätt färskost 

med gräslöksmak

ORKLA FOODS 

FINLAND OY 

Lahtis

Pirkka mejerismör

OSUUSKUNTA 

MAITOKOLMIO

Toholampi

Pirkka vitlökspålägg

OY SNELLMAN AB

Jakobstad

Pirkka sopsäckar 

HP RANI PLAST AB

Teerijärvi

Pirkka  vaniljlängd

F.K. TRUBE OY

Kuopio

Pirkka tulpaner

LEPOLAN PUUTARHA 

Åbo

Pirkka malet kött av ren 

KYLMÄNEN FOOD OY

Frantsila

Pirkka fi nska 

jordgubbar, djupfryst

PAKKASMARJA OY 

Suonenjoki

Pirkka bruna 

champinjoner 

MYKORA OY

Kiukais

Pirkka laktosfri 

persikokvark och äppel-

havre-rabarberkvark

JUUSTOPORTTI 

FOOD OY

Jalasjärvi

Pirkka  tunnpannkaka 

RIITAN HERKKU OY 

Mustasaari
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Läs mer om hur Pirkka 
låglaktos mild mjölkkvarg 
blev en Pirkka-product på 
en kunds önskemål.
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Det fi nns ett omfattande urval av Pirkka-produkter i 
varje K-matvaruaff är. Sammanlagt fi nns det redan 
över 2 200 produkter och ca hälften av dem är till-
verkade i Finland. Pirkka är en betydande sysselsät-
tare i Finland. Vad allt görs bakom Pirkka-serien och 

vid inköpet innan den fi nländska produkten fi nns på butikshyllan?  
Till Pirkka-serien väljs alltid i första hand inhemska produkter för-
utsatt att kvalitets- och prisförutsättningarna uppfylls. För närva-
rande produceras Pirkka-produkter i 150 företag runt om i Finland. 
I serien fi nns över 400 fi nländska ursprungsmärkta produkter: 
nästan 300 Gott Från Finland-produkter, ca 40 produkter märkta 
med Sirkka-lövet och ca 60 Nyckelmärkta produkter. 
 Finländarna uppskattar inhemska produkter, vilket gör det även 
ett viktigt värde i Pirkka-serien. Att produkten är fi nländsk räcker 
inte enbart för att produkten ska tas i sortimentet. På samma vis 
kontrolleras fi nländska produkter noggrant innan de väljs in i se-
rien. Det är inte oväsentligt vem som tillverkar Pirkka-produkterna 
eftersom det i slutändan är Ruokakesko som ansvarar för produk-
ternas kvalitet för konsumenterna, säger försäljningschef Jussi 
Tolvanen på Ruokakeskos inköpsavdelning. 

EN STOR GRUPP EXPERTER OCH EXPERTIS BAKOM
Det är en lång process innan en produkt tas med i Pirkka-serien. 
Idéer för nya produkter får vi från olika håll. På Ruokakesko följer 
man noggrant med olika mattrender och även varuleverantörer 
och konsumenter ger direkta förslag på nyheter.  Produkten ham-
nar inte på butikshyllan över en natt. I det första skedet när man 
har kartlagt de lämpliga förslagen på nya produkter, ordnas ett 
smakningstillfälle för produkterna, där man bedömer och jämför 
alternativen med sinnena. På så sätt garanterar man att den nya 
produkten passar i fi nländsk smak. Efter detta börjar det egentliga 
arbetet för den nya Pirkka-produkten. Ett stort antal experter från 
olika branscher förenar sina expertiser för att vi ska få Pirkka-

produkten på butikshyllan. Rentav enbart på Ruokakesko arbetar 
över 100 experter med Pirkka-produkter. 

MÖJLIGHET FÖR SMÅPRODUCENTER
Pirkka erbjuder många små fi nländska företag en möjlighet att kun-
na sälja produkterna nationellt. De egna märkena ger små aktörer 
en möjlighet att få sin produktion att öka kontrollerat. Dessutom 
är fördelen att de inte behöver ta hand om marknadsföringen, 
utan att det är Ruokakesko som ansvarar för Pirkka-produkternas 
marknadsföring. 
 –Vi kräver lika mycket av Pirkka-leverantörerna som av oss 
själva. Även varuleverantören ska förbinda sig till våra inköpsprin-
ciper, kvalitetskriterier och till Pirkka-ideologin och värderingarna. 
Kunderna litar på Pirkka och på dess tillgång, och därför är även 
varuleverantörens leveranssäkerhet viktigt för oss, säger Tolvanen. 
 –Samarbetspartnerskapet är alltid ömsesidigt. Pirkka-serien 
utvecklas med hjälp av varuleverantörerna och vi hoppas också på 
att vi ska få aktiv respons av vår verksamhet även av dem, fortsätter 
Tolvanen. 

Finländarna uppskattar inhemska produkter, vilket 
gör det även ett viktigt värde i Pirkka-serien. Att 
produkten är fi nländsk räcker inte enbart för att 
produkten ska tas i sortimentet. På samma vis 

kontrolleras fi nländska produkter noggrant innan 
de väljs in i serien. Det är inte oväsentligt vem som 
tillverkar Pirkka-produkterna eftersom det i slutän-
dan är Ruokakesko som ansvarar för produkternas 

kvalitet för konsumenterna

• • •

Jussi Tolvanen är 

försäljningschef 

på Ruokakeskos inköpsavdelning.

FRAMGÅNG MED PIRKKA-SAMARBETE
Pielispakari Oy:s bageriverksamhet 

inleddes 1993 i ett garage. Steg för steg har 
bageriet byggts ut och fått växa: från en 
lokal till en regional och från en regional 

till en nationell aktör. 
År 2006 inledde vi ett nationellt samarbete 
med Ruokakesko och en produktserie med 
tre produkter med Pirkka-karelska piroger 
kom till. Produkterna och deras innovativa 

produktförpackningar kom till som ett resul-
tat av samarbetet, och de traditionella pro-

dukterna i sina moderna förpackningar kunde 
börja säljas över hela Finland. Det långa 

samarbetet fortsätter och de traditionella 
och för fi nländsk smak passande lax- och 

köttvatruskorna samt karelska piroger bakade 
av Pielispakari har införts i butikens sortiment 

i Pirkka-gräddningspunkterna. 

• • •

Erkki Timonen

verkställande direktör för Pielispakari Oy

PIRKKA DELTAR I KAMPANJEN 
SINIVALKOINEN JALANJÄLKI
Läs mer på: sinivalkoinenjalanjälki.fi 



Lyckas  
utan ägg

K-NÄRINGSEXPERTEN

Ägg har många uppgifter i matlagning, men det går 
att klara sig utan. Läs hur du lyckas med kakan och 

makaronilådan utan ägg.
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R ecept på bärtårta på sidan 56.

VISSTE DU 
att det på K-matvaruaff ärer fi nns 
K-näringsexperter som är insatta 
i specialdieter och som kan hjälpa 
dig? Fråga dem om hjälp och tips 
för produkter och matlagning för 

olika specialdieter. 



TIPS FÖR ÄGGFRI MATLAGNING

Det är mycket vanligt att barn är allergiska mot ägg. Allergin är 
mycket individuell och de mest känsliga kan få symptom redan 
av att hantera ägg.  Äggulan innehåller mer allergener än vitan. 
Förutom stekta och kokta ägg fi nns det ägg i många rätter, t.ex. 
i bakverk, gratänger och köttfärslimpor. 
 Det går dock relativt lätt att genomföra en äggfri diet, efter-
som det fi nns fl era möjligheter till att ersätta ägg i matlagning. 
I bakning och matlagning ger ägg fl uffi  ghet, tjockhet, den emul-
gerar och gör att rätten stiger. Ägg ger rätter färg, smak och glans. 
I den allergiska personens rätter ska dessa ersättas med andra 
metoder.
 Den äggallergiska ska kontrollera förpackningspåskrifterna 
noggrant. Förutom äggvita och äggula kan allergin orsakas av ägg-
proteiner, såsom albumin och lecitin, torkat äggpulver samt ägg av 
andra fåglar. Äggbaserade ingredienser och tillsatsämnen märks 
alltid ut med egna namn på förpackningarna.

❊ I pannkaks- och plättsmetar kan ägg ersättas med banan-, 
äppel-, potatis-, batat- eller annan grönsakspuré, med kvarg eller 
mjölkpulver. 1 dl puré motsvarar ett ägg. Låt alltid smeten svälla 
väl före stekning.

❊ Även bulladegen lyckas utan ägg. Du kan använda mjölk, vat-
ten- och sirapsblandning eller smält fett för att pensla bullarna.

❊ I lådrätter, till exempel lever-, kålrots- och morotslåda kan 
ägget lämnas bort helt. 

❊ Äggstanningen i lådrätter kan ersättas med en blandning av 
mjölkpulver och vatten (1 dl mjölkpulver och 2 dl vatten) eller 
med en blandning av sojamjöl och vätska (1 1/2 dl sojamjöl och 
4 dl vätska, t.ex. vatten, havre-, soja- eller risdryck). I lådor kan 
som vätska även mjölk- eller ostsås (1 dl vetemjöl och 1 l mjölk 
eller 200 g smältost och 1 l vätska) användas.

❊ I färsdegar kan ägget ersättas genom att man använder pota-
tis- och rotfruktspuréer eller rivna rotfrukter, mjölkpulver, majs-
stärkelse eller sojamjöl.

Havreflarn
CA 30 ST.  •  UNDER 30 MIN

100 g Pirkka mejerismör 

3 dl Pirkka Ekohavreflingor 

1 dl socker 

1/2 dl farinsocker 

1 msk vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

1 tsk Pirkka vanillinsocker 

Tips
Tillsätt 1/2 dl 

solrosfrön 
i degen.

1��Smält fettet och låt det svalna en aning. Blanda ihop de torra 

ingredienserna i en skål. Tillsätt fett och blanda till en jämn deg. Låt 

smeten vila i cirka 10 minuter.

2��Använd två teskedar för att lyfta klickar av smet på en plåt med 

bakplåtspapper. Lämna utrymme emellan så de kan breda ut sig. 

Grädda i ugnens mitt i 200 grader i 5–7 minuter. Låt svalna på 

plåten.
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Enkel bärkaka
12 BITAR  •  ÖVER 60 MIN

100 g smör 

3 dl vetemjöl 

1 dl socker 

1 tsk soda 

1 tsk Pirkka vanillinsocker 

1 1/2 dl naturell yoghurt eller surmjölk 

1 dl sirap 

GLASYR

1 förp. (2 dl) Pirkka vispgrädde 

1 burk (200 g) Valio smaksatt kvarg, citron eller 

päron-tjinuski 

OVANPÅ

säsongens färska bär eller frukter 

1��Fäst ett bakplåtspapper på bottnen av en form med löstagbar 

botten (ø 24 cm) och pensla kanterna.

2��Smält fettet och låt det svalna en aning. Blanda vetemjöl, socker, 

soda och vaniljsocker. Tillsätt yoghurt eller surmjölk samt sirap och 

fett. Rör lätt om ingredienserna med en trägaffel eller skrapa så att 

de nätt och jämnt blandas, så att degen inte blir seg. Häll smeten i 

formen. Grädda på ugnens lägsta fals i 200 grader 20–25 minuter 

tills bottnen är färdig. Låt svalna.

3��Vispa grädden. Tillsätt kvarg. Bred ut glasyren luftigt ovanpå kakan. 

(Lämna kanterna utan glasyr.) Dekorera kakan med rikligt med färska 

bär eller frukter. Låt få smak i ca en timme innan du serverar den. 

TIPS Bottnen kan bakas i förväg och frysas ner när den är färsk. 

fre 16.5.

Baka pärmens 

härliga bärtårta.

KOM  IHÅG  ATT  TITTA!
Vinnarna av Ruokavisa, Suvi, 

Sofi a, Miriam och Satu från 

skolan Vinkkilä i Vehmaa bakar 

tillsammans med Aki. 
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NYHETnu i butikerna 

Vi skapar smakupplevelser

Fazerina 
-smakar nu som kex 



58 Nyheterna finns att få på K-matvaruaffärerna. Sortimentet varierar beroende på butik.

SOMMARENS NYHETER

Nyhet  
Valio Crea® crème fraîche 
– enkelt god smak

Valio Crea® crème fraîche har en fyllig konsistens och 
läcker smak. Sortimentet innehåller tre smaker: vitlök, 
peppar och rostad lök. Produkten innehåller 15 % fett och 
är laktosfri.
 Produkten är mångsidig i användningen och 
lämpar sig både till varm- och kallrätter. Pröva som dippi, 
som kall sås till grillat kött eller broiler eller som fyllning 
till ugnsbakad potatis. Valio Crea® crème fraîche hämtar 
även smak och fyllighet till såser, soppor och saltiga 
piroger.

TIPS Lägg till t.ex. skinka eller böckling och riven rotfrukt 
eller grönsaksstrimlor – en mättande fyllning till ugnsba-
kad potatis är färdig. Använd även som tilläggssallad.

SMAKA 

PÅ NY ENERGI!
Gainomax Energy bar fi nns i tre nya smaker.

• Hasselnöt & Mandel
• Äppel-kanel
• Tränbär
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Nyheter från Dr. Oetker
Klassiska efterrätter lätt och enkelt

Läckra Dr. Oetker Panna Cotta (198 g) och Dr. Oetker Crème 
Brûlée (200 g) är lätta att tillaga och de lämpar sig väl som 
efterrätter också till festmåltider. Panna Cotta-förpackningen 
innehåller två portioner för sex personer samt en färdig karamell-
sås. Crème Brûlée-förpackningen innehåller två portioner för 
fyra personer samt socker som ska brännas på puddingarnas yta. 

Mandelmassan och marsipanerna
fick nya, behändiga förpackningar.

Dr. Oetker Mandelmassa (200 g) är en traditionell, högklassig 
mandelmassa. Den lämpar sig utmärkt för bakning, som fyllning i 
bakverk och bullar samt för dekorationer och tårtöverdrag. Den kan 
också färgas. Dr. Oetker Marsipaner (200 g) är särskilt behändiga 
som överdrag och för dekorering av kakor, tårtor och bakelser. 
Det är till exempel lätt att göra marsipanöverdraget och rosdeko-
rationerna till den traditionella prinsesstårtan av grön och pink 
marsipan. Mandelmassan innehåller 53 procent och marsipanerna 
27 procent mandel.

Precis som hemmalagad 
gräddpotatis 

Pirkka gräddpotatis (800 g) och 
Pirkka potatisgratäng med vitlök (800 g) 
utan tillsatsämnen och med låg laktos underlättar matlagningen 
på vardagar och på fester.
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Ställ in dig på brasiliansk fotbollsyra 
genom att grilla saftiga biff ar, njuta av 
välsmakande fi skar och skaldjur samt 
exotiska frukter. 

Mockarutor med apelsin 
12 BITAR  •  30–60 MIN

BOTTEN

150 g Pirkka mejerismör eller margarin för bakning 

3 ägg 

2 dl socker 

3 dl vetemjöl 

1/2 dl Pirkka kakaopulver (mörkt) 

2 tsk bakpulver 

1 tsk Pirkka vanillinsocker 

1 dl apelsinjuice 

GLASYR

50 g Pirkka mejerismör eller margarin för bakning 

ca 1/2 dl apelsinjuice eller starkt kaffe 

ca 4 dl florsocker 

2 msk Pirkka kakaopulver (mörkt) 

OVANPÅ

ca 1 dl Pirkka apelsinmarmelad 

1 förp. Dr Oetker-dekorationsströssel  

1��Smält fettet och låt det svalna en aning.

2��Vispa de rumstempererade äggen och sockret till skum. Tillsätt 

fettet under försiktig omrörning.

3��Blanda de torra ingredienserna. Tillsätt mjölblandningen genom 

en sil i smeten turvis med saften. Undvik att röra om i onödan.

4��Bred ut smeten i en smord rektangulär ugnsform (t.ex. ett 

Teema-fat) och grädda nertill i ugnen i 200 grader i ca 20 minuter.

5��Smält fettet för glasyren i en kastrull. Tillsätt juice, florsocker och 

kakaopulver.

6��Börja med att breda ut ett tunt lager apelsinmarmelad på den 

avsvalnade bottnen och sedan den mjuka glasyren. Dekorera 

genast med strössel till en fotbollsplan.

fre 13.6.

SMAKER FRÅN VÄRLDEN

RioOHOJ

Mockarutorna, som 
får sin saftighet av 
apelsin, dekoreras som 
fotbollsfantasternas fa-
voritställe. Gräsmattan 
består av grönt strössel 
och fältlinjerna ritas 
med vit sockerglasyr. 
Dekorationen avslutas 
med 12 fotbollsfi gurer 
av socker.

FOTBOLLS VM I BRASILIEN
Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelas 
i Brasilien 12.6–13.7.
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tors 12.6.

Gryta med svarta bönor  
6 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

stor lök 

2 vitlöksklyftor 

1 msk olja 

1 (150 g) morot  

2 (ca 100 g) Pirkka bladselleristjälkar 

1 tsk apelsinskal 

1 msk apelsinjuice 

1 tsk spiskummin 

1 tsk oregano 

1 Pirkka mild röd chili 

1 förp. (285/170 g) svarta bönor 

(konserv) 

2 msk Pirkka tomatpuré 

1/2 tsk salt 

4 dl vatten 

1 förp. (140 g) Pirkka bacon 

1/2 dl Pirkka finhackad koriander 

OVANPÅ

1 dl finhackad persilja eller 

koriander 

DESSUTOM

1 förp. (ca 1 kg) Kariniemi 

kyckling grillbiffar 

på brasilianskt vis 

1��Skala och finhacka lökarna. Skala moroten och tärna den och 

selleristjälkarna smått. Fräs lökarna, morots- och selleritärningarna i 

olja i ca 5 minuter. Tillsätt apelsinskal och –juice, spiskummin, oregano 

samt finhackad chili. Låt sjuda i några minuter.

2��Tärna och stek baconet. Tillsätt baconet i röran. Rör också ner de 

avrunna bönorna, tomatpurén samt vattnet och saltet. Låt sjuda i cirka 

20 minuter. Smaka av och tillsätt salt vid behov. Strö över koriander.

3��Tillred kycklingen enligt anvisningen på förpackningen. Servera med 

smaksatt ris om du så önskar.

BRASILIENS MÅNGA SMAKER 

Lättast får du smak för den brasilianska maten 
genom att laga landets nationalrätt feijoada, som 
är en stuvning på svarta bönor, ris, korv, bacon och 
gris- och nötkött.

• • •

Bland annat de afrikanska infl yttarna samt det 
långa koloniförhållandet till Portugal har påverkat 
den färgglada matkulturen. Tack vare den över 
1 000 kilometer långa strandlinjen används mycket 
fi sk och skaldjur i kustområdena. Fisken och skal-
djuren grillas eller serveras i mjuk kokosmjölksås. 
Användningen av saltad torsk har sina rötter hos 
portugiserna. Brasilianernas barbecue är churrasco. 
På glöden eller grillen steks saftiga biff ar och spett 
med kött av köttboskap, gris eller kyckling. 

• • •

Brasilien är världens största producent av kaff e och 
således är också kaff e landets nationaldryck.  Som 
desserter låter sig olika choklad- och kokossötsaker 
samt puddingar väl smaka.  Man äter mycket tropisk 
frukt som sådan eller i olika drycker. Frukterna an-
vänds också för att dekorera söta tårtor och bakverk.
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TID FÖR FEST

Efter den 21 juli fi nns de inhemska kräftorna 
åter hos oss och kräftskivorna kan börja. 

Poks, vi lyfter på glasen för kräftorna och för 
de stämningsfulla sommarnätterna!

Kräft-
ohoj!

KRÄFTOR ENKELT 

Du kan beställa kräftor till vilken dag du vill i din egen K-
mataff är. I vissa butiker fi nns kräftor även i kräftkar eller 
färdigkokta. Kräftorna är i huvudsak signalkräftor, men 
även fl odkräftor kan fi nnas att köpa.  Kräftorna säljs till 
styckepris. Priset bestäms enligt kräftsort och längden 
på kräftan.

• • •

De färdigt kokta kräftorna som säljs i butiken är numera 
mycket populära. Då behöver man inte fundera på om 
det fi nns en tillräckligt stor kastrull hemma eller håller sig 
kräftorna levande under transporten hem.

• • •

Kräftor fi nns att få djupfrysta året om. De utländska 
djupfrysta kräftorna kommer vanligtvis från Kina och 
Spanien. Skillnaden mot de inhemska kräftorna är att 
varmvattenkräftorna har ett hårdare skal och att det inte 
fi nns något kräftsmör under ryggskölden. De djupfrysta 
kräftorna är färdigkokta och kan avnjutas genast efter 
upptiningen. 

• • •

Om du vill smaksätta kräftorna efter tycke och smak kan 
du koka upp ett spad och tillsätta de frusna kräftorna 

direkt ur förpackningen för att tina och få smak.
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Kokta kräftor    
4 PORTIONER   •  ÖVER 60 MIN

5 l vatten 

1 1/2 dl (ca 160 g) grovt havssalt 

2–4 sockerbitar 

rejält med färsk krondill 

DESSUTOM

ljust bröd 

smör 

1–2 citroner

1��Kontrollera att kräftorna lever. Tvätta 

dem före kokning. Det räcker oftast med 

att skölja dem i kallt vatten, men om kräf-

torna är mycket smutsiga kan du använda 

till exempel en ren diskborste som hjälp. Ta 

en tillräckligt stor kastrull för kokningen så 

att vattnet täcker kräftorna.

2��Koka upp vatten, salt och socker. Lyft 

de levande kräftorna snabbt en och en i 

det kokande vattnet. Lägg inte för många 

kräftor i vattnet, eftersom vattnet ska 

koka hela tiden. Koka helst kräftorna i flera 

omgångar.

3��Lägg en knippa krondill som du knutit 

med en bomullstråd ovanpå kräftorna. 

Kräftorna blir färdiga på 8–10 minuter. 

Koktiden räknas från det att vattnet börjar 

koka på nytt. Man kan trycka ner kräftorna 

under kokningen så att de hålls under 

vattnet. En genomkokt kräftas ryggsköld 

stiger upp vid stjärten.

4��Lyft kastrullen av plattan och kyl ner 

kräftorna i kokspadet så fort som möjligt. 

Du kan till exempel lyfta kastrullen i en 

vattenbassäng i kallt vatten. Ersätt dillen 

som använts vid kokningen med ny, färsk 

dill. Det går bra att koka kräftorna på mor-

gonen så att de hinner svalna och smaken 

bli jämn lagom inför kvällens njutning.

5��Lyft kräftorna ur kokspadet. Låt kräftorna 

rinna av väl och placera dem vackert på ett 

serveringsfat eller bygg upp dem på hög. 

Dekorera med dillblommor. Servera rostat 

bröd, smör, citronklyftor och finhackad dill 

till kräftorna.

OBS! Mängden salt beräknas utifrån hur 

många liter vatten som används, inte 

antalet kräftor. 1 l vatten + 32–40 g salt. 

SÅ HÄR SKALAR DU 
KRÄFTOR! 
SE BILDANVISNING 
BAKOM QR-KODEN

Som förrätt på kräftskivor bjuder jag 
ofta på grönsakspurésoppa smaksatt 
med stekta kammusslor. Det ska fi nnas 
en tillräcklig mängd rostat bröd, smör 
och dill att serveras med kräftorna. Vid 
dukningen är det också viktigt att lägga 
fram skålar med citronsaft, där var och 
en kan skölja av sina fi ngrar. Ett säkert 
val som huvudrätt är coeur de fi let, som 
jag tillreder av den mittersta delen av nöt 
innerfi lé och skivar på ett fat för serve-
ring. Dessutom lagar jag en god sallad. 
För gäster som inte äter kräftor serverar 
jag tapas. På bordet kan det fi nnas ett 
urval olika delikatesser, till exempel oliver, 
skinka, soltorkade tomater, konserverade 
hjärtan av kronärtskocka och olika pastor 
samt baguette. Matgästen kan själv kom-
ponera olika munsbitar av tilltuggen.
 Det viktigaste på min egen kräftskiva 
är en viss sorts värdighet, men även att 
man har kul och skämtar och dit hör 
bland annat kräfthattar. Och förstås ingår 
också goda matdrycker inklusive snapsar 
i kräftskivan. Det tyska Rieslingvinet är 
min favorit med kräftor.

K-FISKMÄSTARE 

ANTTI REINIKAINEN 

KCM BJÖRKBY, VANDA

K räftfi sket av 

inhemska kräftor börjar 

den 21 juli kl. 12.  

Kräftor

K-AFFÄRENS 
GÄNG TIPSAR
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Vattenmelon-hallonsallad     
5 PORTIONER  •  UNDER 15 MIN

1 påse (150 g) Pirkka Provence 

salladsblandning 

en bit (ca 500 g) vattenmelon 

1/2 (150 g) gurka 

1 ask (125 g) färska hallon (eller jordgubbar) 

Pirkka grana padano ostflagor 

DRESSING

1 msk Pirkka extra jungfruolivolja 

1 msk vit balsamvinäger 

en nypa salt 

en nypa svartpeppar 

en nypa socker 

1��Bred ut salladen på ett fat. Skär melonen 

och gurkan i bitar och bred ut dem över 

salladen.

2��Strö hallonen och ostflagorna på ytan.

3��Blanda dressingingredienserna och 

droppa på salladen. Servera som förrätt 

eller till varmrätt.

Biffar med kantarellstuvning     
4 PORTIONER  •  UNDER 30 MIN

4 st. (à 150 g) HK biffar av nöt innerfilé 

eller nöt innerfilé 

i bit salt 

svartpeppar 

1–2 msk smör 

1 msk olja 

4 kvistar timjan 

2–4 vitlöksklyftor 

STUVNING

1 l (ca 200 g) kantareller 

1 (100 g) lök 

2–3 msk smör 

2 msk vetemjöl 

ca 1 dl vatten 

1 burk (2 dl) Pirkka visp- eller lättgrädde 

1/2 tsk salt 

en nypa svartpeppar 

1/2–1 msk sherry eller 

balsamvinäger 

1/2 dl finhackad persilja  

1��Salta och peppra biffarna. (Om du an-

vänder filébiten ska du skära den i 4 biffar.) 

Låt biffarna stå i rumstemperatur 

i en 1/2 timme.

2��Tillred stuvningen. Skölj svamparna och 

skär dem i bitar. Finhacka den skalade 

löken. Smält fettet i en traktörpanna, tillsätt 

lök och låt fräsa. Tillsätt svamparna och 

stek tills den mesta vätskan har avdunstat 

från kantarellerna. 

3��Strö över vetemjöl och rör om. Häll 

vatten och grädde i pannan. Låt koka på 

svag värme i ca 5 minuter. Smaksätt med 

salt, peppar, sherry eller balsamvinäger. 

Strö över persilja.

4��Stek biffarna. Hetta upp smör och 

olja i en stekpanna tills bubblorna börja 

avdunsta. Lägg 2–4 biffar åt gången i pan-

nan beroende på pannans och spisens 

stekegenskaper. Stek i 2–4 minuter. Tillsätt 

timjankvistar och skivade vitlökar. Vänd 

biffarna och stek i 2–4 minuter. Mal över 

svartpeppar. 

Limeposset 
4 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

1 burk Pirkka vispgrädde 

3/4 dl socker 

1/2 dl limesaft 

1 tsk Pirkka vanillinsocker  

1��Mät upp grädde och socker i en liten 

kastrull. Koka i ungefär 3 minuter under 

omrörning. Blandningen får puttra ordentligt.

2��Lyft kastrullen från plattan. Blanda ca 1 

msk gräddblandning i limesaften, som ska 

ysta sig. Häll därefter limeblandningen i 

gräddblandningen i en tunn stråle under 

ständig omrörning. Smaksätt med vanilj-

socker.

3��Fördela blandningen i små glas eller 

portionsskålar. Låt stelna i kylskåp i minst tre 

timmar. Servera med färska bär, till exempel 

jordgubbar, (busk)blåbär eller hallon som du 

skurit i bitar.

5��Lägg biffarna ovanpå folien och häll det 

spad som finns i pannan samt timjan och 

vitlök ovanpå biffarna. Slut knytena tätt. 

Låt biffarna vila i cirka 5 minuter. Servera 

kokt potatis och en sallad till.OBS! Stekti-

den påverkas av bl.a. hur genomstekta man 

vill ha biffarna, köttets temperatur när man 

börjar steka samt biffarnas tjocklek. 

mån 25.8.

TID FÖR FEST
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Tips
Du kan låta posseten stelna 

snett. Ös blandningen i 
botten av lutande glas. 
Ställ dem i kylskåp där 

de får stelna 
lutande. 

TWININGS EARL GREY TE, 
NÄR SMAKEN ÄR VIKTIG FÖR DIG

Twinings_EarlGrey_RuokaPirkka_RU_206x140_5_14.indd   1 17.4.2014   13.03
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ROSTAD SOM SÅDAN
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BLOGGBEKANT

Har föreslagit: Anu Lahti
Föreslogs av: Marianne Koskinen
Blogg: Kääpiölinnan köökissä:
kaapiolinna.blogspot.fi /
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Kääpiölinna är den blogg som fick 

mig på allvar att bli inspirerad av 

både bakning och matlagning och 

så klart även av att blogga. Blogg-

texterna har alltid så härliga rub-

riker att man riktigt väntar på vad 

som härnäst ska hända i Kääpiö-

linna. Varierande kost av förmån-

liga råvaror. Dessutom rakt på sak 

om vanlig vardag i en familj, utan 

att försköna eller nedvärdera nå-

got. En livssmakande blogg. Jag 

gillar! <3

 –Marianne Koskinen

Föreslå din favoritbloggare!

Svämmar din kompis blogg över av det ena matreceptet mer läckert än det 
andra? Eller fi nns de smaskigaste bakverken på din systers blogg? Föreslå 
en bekant till dig med blogg eller annars en matblogg som imponerat på 
dig och motivera varför just denna blogg är värd att bekanta sig med. Den 
person som väljs får sitt recept med i K-MatBirka SÄSONG -tidning samt 
på K-ruoka.fi .  Förslag på adressen: Pirkka.fi /blogituttavuus

VILKEN SMÖRGÅSTÅRTA!
Anu Lahtis blogg inspirerar Marianne både att laga mat 
och att blogga och kvinnorna har också blivit vänner i och 
med blogghobbyn. Denna kycklingsmörgåstårta är 
Anus dotters absoluta favorit. 

strimlorna. Komponera tårtan ovanpå 

pappren så blir den enkel att paketera in.

4��Lägg två rader av toast ovanpå bakplåts-

pappret och 3-3 1/2 toast efter varandra.

5��Fukta bröden lätt med hönsbuljongen 

och bred ut hälften av kycklingfyllningen 

ovanpå. Lägg nästa lager med bröd ovanpå, 

fukta dem och bred ut grönsaksfyllningen 

helt. Lägg på ytterligare ett lager av toast, 

fukta även dem och lägg på resten av 

kycklingfyllningen. Lägg på ytterligare ett 

lager toast och fukta dem.

6��Linda in tårtan tätt i bakplåtspapper och 

folie. Ställ i kylskåp under en lätt vikt och 

låt dra åt sig fukten till följande dag. Klipp 

upp folien och bakplåtspappret och stjälp 

upp kakan försiktigt på ett serveringsfat. 

Om du vill hålla fatet rent medan du 

dekorerar tårtan kan du skjuta in små 

strimlor av bakplåtspapper under tårtans 

kanter. Tunna ut färskosten med crème 

fraîche och bred ut över tårtan. Dekorera 

på önskat sätt.

Kycklingsmörgåstårta
CA 20 PORTIONER  •  ÖVER 60 MIN

28 stora skivor av toast (fullkorn och vetekli) 

FUKTNING 

ca 2 dl hönsbuljong 

FYLLNING 1 

450 g kycklingfiléstrimlor, marinerade  olja

1 rödlök

3 dl majonnäs

1 burk (200 g) gräddfil

FYLLNING 2

1 kryddgurka

1 röd paprika

200 g Pirkka naturell färskost

1 förp. (150 g) crème fraîche

1/2–1 dl finhackad persilja 

FÖR DEKORATION

400 g afrikanska paprika-färskost

1 dl crème fraîche

ärtskott

körsbärstomater

Tunn kycklingskinka

1��Gör fyllningarna först. Bryn kycklingstrim-

lorna i en skvätt olja. Låt svalna och finhacka 

strimlorna. Skala och finhacka rödlöken. 

Blanda majonnäs, gräddfil, kyckling och lök.

2��Finhacka kryddgurkan och paprikan för 

den andra fyllningen. Blanda ingredienserna 

till fyllningen.

3��Koka stark hönsbuljong av en buljongtär-

ning och låt den svalna. Skär bort kanterna 

från brödskivorna. Lägg ett par långa strimlor 

av plastfolie bredvid varandra på tvären på 

ett bord och två strimlor på längden i mitten 

av de första strimlorna. Då bildas så att säga 

ett kors. Lägg ett bakplåtspapper ovanpå 

Tips
Tårtan kan också lagas direkt på 

serveringsfatet och då behöver den inte 
stjälpas upp. Skydda fatet med strimlor 
av bakplåtspapper före du börjar bygga 

upp tårtan.  Täck den fyllda tårtan 
omsorgsfullt med plastfolie och låt få 
smak i kallt under en vikt. Avlägsna 

plasten, dekorera och avlägsna 
strimlorna av bakplåts-

papper.
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Vårt fina nya märke K-Menu erbjuder en ständigt växande serie av billiga 

basvaror att ha hemma. K-Menu-sortimentet innehåller allt från hushållspapper 

till sylt och kostar inte skjortan. Lågprisseriens produkter 

är märkta med en stor K-bokstav. 

”Prima varor för hela slanten”

NYHET
I  K-BUTIKER
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K-Menu – lågprisbordet är dukat.

Vi vill att K-Menu står för prima varor och välkomnar dig att bedöma 
dem i egenskap av hemmakritiker. Som hemmakritiker påverkar du K-Menu-sortimentet 

och dess framtida produkter. Hyllorna fylls hela tiden med färska K-Menu-nyheter.
Nedanstående dukning kan du till exempel bedöma redan nu. 

Bli hemmakritiker! 
Vinn ett matpresentkort 

värt 50 €: k-menu.fi

K-Menu rökländ,
400 g, Finland

K-Menu medvurst,
100 g, Finland

K-Menu malet svin- 
och nötkött, 400 g

Finland

K-Menu marinerad
strimlad kycklingfilé, 

500 g, Finland

K-Menu ugnsbitar av 
kyckling i grillmarinad, 

ca 1,5 kg, Finland

K-Menu gris
ugnsfilé i marinad,
ca 1,2 kg, Finland

K-Menu 
senapsdressing, 1 kg

Finland

K-Menu Thousand
Island dressing

1 kg, Finland

TILL STRIMLAT 

PRIS
BILLIGT

BEDÖM SJÄLV
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Fullända sommar-
delikatesserna 
med Philadelphia!

Portioner: 4 | Tillagningstid: 15 min

4 skivor fl äskkarré (eller ytter-/innerfi lé)
1 ask Philadelphia Vitlök & Örter (200 g)
50 g rumstempererat smör
salt och peppar

1. Grilla köttet som marinerats och kryddats enligt 
 egen smak 
2. Låt köttet vila några minuter efter grillningen. 
3. Vispa under tiden Philadelphia-osten och smöret
 luftigt, krydda med salt och peppar. 
4. Toppa köttet med blandningen och servera med 
 potatis, sallad och kokt sparris.

Grillad fl äskkarré
med vitlök

Utbudet kan variera i olika affärer.

Se fl er färska och

krämiga Philadelphia-recept

samt somriga idéer på adressen

www.philadelphia.fi 



SKÖRDE-     
  tid

I NÄSTA NUMMER

HÖST-
NUMRET 

UTKOMMER

26.8.

Det bästa av spannmål
Häftiga läckerheter 
för halloween
Goda proteiner 
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• HÖSTENS SVAMPAR
• HÄRLIGT AV ÄPPLEN
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