
Maanantai: Fetamakkara kasvispedillä
AINEKSET (4 annosta)

6 (n. 700 g) Pirkka perunaa (punainen pussi)
5 (n. 350 g) porkkanaa
2 punasipulia
2 rkl öljyä
1 tl suolaa
 mustapippuria 
1 tl paprikajauhetta 
1 pkt (580 g) HK Sininen lenkkimakkaraa
1 tl Pirkka pizzamaustetta

Täyte ja kastike

1 1/2 dl Pirkka salaattijuustokuutioita suolavedessä
1 tlk (200 g) Pirkka turkkilaista jogurttia

valmistus (yli 60 min)

1. Leikkaa kuoritut perunat, porkkanat ja sipulit reilun kokoisiksi lohkoiksi. Voitele 
laakea uunivuoka hyvin.

2. Levitä kasvikset vuokaan. Kaada pinnalle öljyä ja ripottele mausteeksi suolaa, 
mustapippuria ja paprikajauhetta. Sekoittele isolla lusikalla, jotta mausteet leviävät 
tasaisesti. Kypsennä vuokaa 200-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia.

3. Kuori lenkki ja paloittele neljään osaan. Vedä paloihin pitkittäinen viilto. Hienonna 
salaattijuusto haarukalla ja sekoita ruokajogurtin joukkoon. Täytä makkaroiden viillot 
juustotäytteellä. Tarjoa loppu täyte kastikkeena.

4. Pane makkarat kasvisten päälle vuokaan. Ripottele makkaroiden ja kasvisten 
pinnalle pizzamaustetta. Jatka kypsennystä vielä 30 minuuttia. Tarjoa raikkaan 
salaatin kanssa.

Tiistai: Mausteiset broileripyörykät
valmistus (30-60 min)

1. Ota liha huoneenlämpöön. Mittaa korppujauhot kulhoon ja sekoita joukkoon 
omenamehu. Hienonna sipuli ja kuullota se rasvassa pannulla.

2. Hienonna valkosipulinkynnet. Halkaise chili, poista siemenet ja hienonna.

3. Lisää korppujauhon joukkoon sipuli, valkosipuli, chili, sitruunankuori ja -mehu, 
inkivääri sekä suola. Sekoita joukkoon jauheliha ja muna.

4. Pyörittele murekemassasta kostutetuin käsin pyöryköitä leivinpaperin päälle 
pellille. Taikinasta tulee noin 35 pyörykkää.

5. Paista 200 asteessa hieman keskitasoa ylempänä noin 15 minuuttia. 
Tarjoa keitetyn riisin, turkkilaisen jogurtin ja värikkään salaatin kanssa.

AINEKSET (4 annosta)

500 g broilerin jauhelihaa
1/2 dl korppujauhoja
1 dl omenatäysmehua
1 pieni sipuli
1/2 rkl öljyä
1-2 valkosipulinkynttä
1 Pirkka punainen mieto chili
1/2 sitruunan raastettu kuori
1/2 sitruunan mehu
1 1/2 tl inkivääriä
1 tl suolaa
1 kananmuna

n. 1,35€
/annos

n. 1,35€
/annos

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

Sivu 1/2

Keskiviikko: Jalfrezi-kasviscurry
AINEKSET  (4 annosta)

1 (450 g) kukkakaali
2 (200 g) sipulia
1 valkosipulinkynsi
2-3 rkl öljyä
1 tlk (350 g) Pirkka Jalfrezi ateriakastiketta
1 dl vettä
1 tlk (380 g) Pirkka kikherneitä
1 dl Pirkka ruokakermaa
 suolaa
 tuoretta korianteria hienonnettuna

Lisäksi Pirkka pikariisiä
 Pirkka turkkilaista jogurttia
 Pirkka mangochutneya

valmistus (alle 30 min)

1. Paloittele kukkakaalinuput sekä kuorittu varsi. Suikaloi kuoritut sipulit ja 
hienonna valkosipulinkynsi.

2. Kuullota sipulia, valkosipulia ja kukkakaaleja pannussa tilkassa rasvaa 
noin 10 minuuttia.

3. Lisää pannulle ateriakastike. Huuhdo tölkki vedellä ja kaada pannulle. 
Sekoita ja anna hautua noin 5 minuuttia.

4. Lisää valutetut kikherneet ja ruokakerma. Kuumenna kiehuvaksi ja mausta 
suolalla. Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan.

5. Koristele curry korianterilla. Tarjoa riisin, jogurtin, ja mangochutneyn kanssa.

n. 1,60€
/annos



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

Sivu 2/2

Torstai: Sieni-pekonikeitto
AINEKSET (4 annosta)

1/2 pkt (à 140 g) Pirkka pekonia
1 sipuli
200 g Pirkka Luomu siitakesieniä (tai herkkusieniä)
3/4 dl vehnäjauhoja
9 dl vettä
1 tl suolaa
1/2 tl timjamia
 mustapippuria
2 tl soijakastiketta
1 dl kermaa
 persiljaa

valmistus (alle 30 min)

1. Suikaloi pekoni, hienonna sipuli ja paloittele puhdistetut sienet. Ruskista pekoni 
leveäpohjaisessa kattilassa. Kuullota sipulia pekonin rasvassa pari minuuttia. Lisää 
joukkoon sienet ja kiehauta niitä niin kauan että sienistä irtoava neste on haihtunut.

2. Ripottele sieniseoksen päälle vehnäjauhot. Lisää vesi kolmessa erässä sekoittaen. 
Mausta suolalla, timjamilla ja pippurilla. Anna kiehua miedolla lämmöllä noin 10 
minuuttia. Lisää soijakastike ja kerma. Älä enää keitä. Koristele persiljalla. Tarjoa 
sieni-pekonikeitto ruisleivän tai bruschettojen kanssa.

Perjantai: Tonnikalalasagne
valmistus (30-60 min)

1. Valuta tonnikalat. Hienonna kuorittu sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota sipulia 
ja valkosipulia öljyssä. Lisää joukkoon tonnikalat, tomaattimurska, kaprikset ja 
mausteet. Hauduta kannen alla 5-10 minuuttia.

2. Sulata rasva kattilassa, lisää jauhot ja sekoita. Kaada maito kahdessa erässä 
kattilaan sekoittaen. Keitä 2-3 minuuttia, kunnes kastike sakenee. Lisää 
juustoraaste. Mausta suolalla ja pippurilla.

3. Kaada lasagnevuoan pohjalle 1/2 tonnikalakastikkeesta ja 1/3 juustokastikkeesta. 
Levitä päälle puolet lasagnelevyistä. Tee seuraava kerros samoin. Viimeisen lasagne-
levykerroksen päälle tulee vain juustokastiketta ja pinnalle juustoraastetta.

4. Paista 200 asteessa noin 25 minuuttia. Anna lasagnen vetäytyä peitettynä noin 10 
minuuttia ennen tarjoamista.

AINEKSET (4 annosta)

6-8 Pirkka pinaattilasagnelevyä

2 tlk (à 200 g) Pirkka tonnikalapaloja öljyssä
1-2 (150 g) sipulia
2 valkosipulinkynttä
1/2 rkl öljyä
1 tlk (500 g) Pirkka tomaattimurskaa
2 rkl Pirkka kapriksia
1 tl oreganoa
3/4 tl suolaa
 mustapippuria

Juustokastike

2 rkl (30 g) Pirkka meijerivoita tai margariinia
3 rkl vehnäjauhoja
8 dl maitoa
2 dl (100 g) Pirkka emmental-mozzarellajuustoraastetta
1/2 tl suolaa
 musta- tai valkopippuria myllystä

Pinnalle

1 dl (50 g) Pirkka emmental-mozzarellajuustoraastetta

n. 1,25€
/annos

n. 1,90€
/annos


