
TUPPERWAREN LOISTAVA ATERIASUUNNITELMA
                                      

MAANANTAI

PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

Kvinoa Caprese -salaatti

Lohkoperunat ja Buffalo- 
kukkakaali

Luumukanansiivet Omenapannukakut

Thaimaalainen riisinuudeli- 
salaatti

Paahdettu bataattipiirakka Pohjaton Välimeren piirakka

Suuri 
EasyRice

Ultimate  
Vatkauskul-
hoon  3,5L

Ultimate  
Vatkauskul-
hoon  3,5L

Ultimate vatkauskulhot 
1 L, 3,5 L ja roiskesuoja

Handy
Spiralizer

Eazy
Sekoitin 6 dl

Eazy
Sekoitin 6 dl

ExtraChef Silikonivuoka 
Suorakulmainen 

U-Series 
kokkiveitsi

Silikoni  
reunuksellinen 

Leivinalusta

Silikoni  
reunuksellinen 

Leivinalusta

Suuri Paistin-
lasta

Apulainen II (5) Apulainen II (5)

MicroPro 
Grilli ja Ring

Ultimate vatkauskulhot 
2 L, 6 L ja roiskesuoja

Ultimate vatkauskulhot 2 L, 
3,5 L ja roiskesuoja



KVINOA CAPRESE -SALAATTI

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 140 g kvinoaa  
(kypsentämätöntä)

• 350 ml vettä  
(keittämiseen)

• ¼ tl suolaa
• 250 g kirsikkatomaatteja
• 225 g mozzarellaa
• 2 kypsää avokadoa (ilman 

kiveä)
• 10 g tuoretta basilikaa

Balsamikastike:
• 45 ml oliiviöljyä
• 45 ml valkoviinietikkaa
• 15 ml hunajaa tai  

vaahterasiirappia
• 2 tl dijoninsinappia 
• ¼ tl valkosipulijauhetta
• ripaus suolaa 

1. Laita kypsentämätön kvinoa Ultimate 
vatkauskulhoon 1 L ja täytä kulho vedellä 
huuhtelua varten. Valuta vesi roiskesuojan avulla.

2. Kypsennä huuhdeltu kvinoa, vesi ja suola 
mikroaaltouunissa suuressa EasyRicessä 
13 minuutin ajan 900 watin teholla. Kun valmista, 
poista kansi ja kuohkeuta haarukalla. Laita 
jääkaappiin jäähtymään. 

3. Sillä aikaa kun kvinoa kypsyy, paloittele 
kirsikkatomaatit ja mozzarella, kuutioi avokadot ja 
silppua basilika.

4. Laita keitetty kvinoa Ultimate vatkauskulhoon 
3,5 L -vatkauskulhoon, anna seistä 10 minuuttia ja 
jäähdytä sitten jääkaapissa 30 minuutin ajan.

5. Valmista kastike lisäämällä kaikki ainesosat 
Ultimate vatkauskulhoon 1L, sulje kansi ja ravista.

6. Ota kvinoa jääkaapista, lisää valmistetut ainesosat 
ja kastike, sulje kansi ja ravista sekoittaaksesi.

7. Tarjotaan jäähdytettynä.

MAANANTAI

Suuri 
EasyRice

Ultimate vatkauskulhot 
1 L, 3,5 L ja roiskesuoja



THAIMAALAINEN RIISINUUDELISALAATTI

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 250 g ohuita vermicelli- 
riisinuudeleita

• 1 punainen paprika 
• 1 keskikokoinen kurkku 
• 300 g kypsennettyjä  

katkarapuja tai kanaa
• 8 oksaa korianteria  

(hienonnettuna)
• 3 rkl seesaminsiemeniä

1. Laita riisinuudelit Ultimate vatkauskulhoon 3,5 L 
-vatkauskulhoon. Peitä nuudelit kuumalla 60-70 °C 
vedellä (ei kiehuvalla). 

2. Annetaan seistä 5 minuuttia. Valuta vesi 
roiskesuojan avulla. Huuhtele kylmällä vedellä ja 
valuta uudelleen.

3. Leikkaa paprika ohuiksi siivuiksi. Leikkaa kurkku 
spagettimaiseksi Handy Spiralizerilla. Viipaloi 
katkarapu tai kana.

4. Lisää muut ainekset riisinuudeleiden joukkoon 
Ultimate vatkauskulhoon. Sulje kansi ja ravista 
reippaasti sekoittaaksesi aineosat.

5. Säilytä jääkaapissa ennen tarjoilua.

• 45 ml riisietikkaa
• 60 ml soijakastiketta
• 45 ml seesamiöljyä
• Chilijauhetta tai  

paprikahiutaleita maun 
mukaan

TIISTAI

Ultimate 
Vatkauskulhoon  

3,5 L  

Handy
Spiralizer

Eazy
Sekoitin 6 dl



PAAHDETTU BATAATTIPIIRAKKA

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

Piirakkataikina
• 115 g voileipäkeksejä
• 55 g tuorejuustoa
• 30 g voita 

(huoneenlämpöistä) 
Paahdetut bataatit
• 250 g bataattia (kuutioituna)
• 5 ml oliiviöljyä
• 1 valkosipulinkynsi 

(hienonnettuna)

1. Poista ritilä uunista ja esilämmitä 190 °C:een ilman 
kiertoilmaa. 

2. Laita voileipäkeksit ExtraChefiin, jossa 
leikkausterä.. Laita kansi kiinni ja vedä narusta, 
kunnes voileipäkeksit on hienonnettu. Lisää 
tuorejuusto ja voi ja sekoita tasaiseksi seokseksi.

3. Aseta Silikoni reunuksellinen Leivinalusta 
kylmälle uuniritilälle. Aseta MicroPro Ring Silikoni 
reunuksellisen Leivinalustan keskelle. 

4. Painele piirakkataikina napakasti MicroPro Ringin 
pohjalle ja sivuille, kunnes se on paksuudeltaan 
tasainen. Rei’itä pohja ja sivut haarukalla. Paista 12-
15 minuuttia. 

5. Sillä aikaa kun piirakkakuori paistuu, yhdistä 
kaikki paahdettujen bataattien ainekset Ultimate 
vatkauskulhoon 3,5 L ja ravistele, kunnes 
ainesosat ovat sekoittuneet hyvin. Aseta bataatit 
MicroPro Grillin pohjalle. Aseta kansi ala-/
grillausasentoon ja kuumenna mikroaaltouunissa 
8 minuutiksi 900 watin teholla. 
 
...JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

6. 

• 1 oksa rosmariinia 
(hienonnettuna)

• Suolaa ja pippuria
Täyte
• Paahdetut bataatit 
• 30 ml vispikermaa
• 1 kananmuna 
• Suolaa ja pippuria 
• 45 g fetaa
• 3 rkl karamellisoitua sipulia

KESKIVIIKKO

ExtraChef Silikoni  
reunuksellinen 

Leivinalusta

MicroPro 
Grilli ja Ring



7. Laita bataatit, vispikerma, kananmuna , suola ja pippuri 
puhtaaseen ExtraChefiin. Sulje ja vedä narusta, kunnes seos 
on tasaista. Sekoita feta joukkoon kaapimella. 

8. Kun olet ottanut piirakkapohjan uunista, laske lämpötilaa 
180 °C:een. 

9. Levitä karamellisoidut sipulit piirakkapohjan pohjalle ja 
täytä sitten bataattiseoksella. Paista 25-30 minuuttia. 

10. Anna vetäytyä 10 min ennen kuin irrotat vuoasta.

Vinkki: Karamellisoi sipulit MicroPro Grillissä! Kaada 1 rkl 
vettä yhden pienen viipaloidun sipulin päälle. Aseta kansi ala- / 
grillausasentoon ja kuumenna mikroaaltouunissa 8 minuutin 
ajan täydellä teholla, jonka jälkeen lisää vielä 1 rkl vettä 
MicroPro Grilliin ja sekoita kaapimella.

PAAHDETTU BATAATTIPIIRAKKA
OHJEET (JATKUU)

KESKIVIIKKO



POHJATON VÄLIMEREN PIIRAKKA

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 200 ml maitoa 
• 100 ml vispikermaa 
• 2 keskikokoista 

kananmunaa 
• 1/2 tl kuivattua timjamia
• 70 g vehnäjauhoja 
• Suolaa ja pippuria 

1. Lämmitä uuni 200 °C:een ilman kiertoilmaa.
2. Kaada maito, vispikerma, kananmunat, timjami, 

jauhot, suola ja pippuri Eazy Sekoittimeen 6 dl. 
Sulje Sekoitin ja ravista hyvin n. 20 sekunnin ajan.

3. Kuutioi fetajuusto U-Series kokkiveitsellä.
4. Aseta Silikonivuoka Suorakulmainen kylmälle 

uuniritilälle. Aseta kuutioitu feta, kirsikkatomaatit ja 
oliivit paistovuokaan ja kaada Sekoittimen sisältö 
niiden päälle.

5. Nosta uuniritilä uuniin sen alimmalle tasolle. 
Paista noin 40 minuuttia.

6. Anna seistä 15 minuutin ajan ennen vuoasta 
poistamista ja tarjoa vihersalaatin kanssa.

*Voit korvata kirsikkatomaatit 150 grammalla 
pilkottua kesäkurpitsaa.

• 200 g fetajuustoa 
• 150 g kirsikkatomaatteja 
• 50 g mustia kivettömiä 

oliiveja 

TORSTAI

Eazy
Sekoitin 6 dl

Silikonivuoka 
Suorakulmainen

U-Series 
kokkiveitsi



LOHKOPERUNAT

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 900 g keskikokoisia 
perunoita

• 30 ml oliiviöljyä
• 2 tl kuivia yrttejä (timjami, 

oregano ...)
• 1 tl kurkumaa, paprikaa tai 

curryjauhetta
• Suolaa ja pippuria maun 

mukaan 

1. Esilämmitä uuni 210 °C:een kiertoilmalla.
2. Puhdista perunat juoksevan veden alla tai hiero 

ne puhtaaksi liinalla, jossa on merisuolaa. Pese ja 
kuivaa ne hyvin. Älä kuori. Leikkaa neljästä kuuteen 
lohkoon pituussuunnassa.

3. Aseta ne Mixing Bowl 3,5 L -vatkauskulhoon, lisää 
öljy, yrtit ja haluamasi mausteet, suola ja pippuri. 
Sulje kansi ja ravista, kunnes ainesosat ovat 
sekoittuneet kunnolla.

4. Levitä perunat tasaisin välein Silikoni 
reunukselliselle Leivinalustalle.

5. Paista n. 30 minuuttia käännellen niitä 10 minuutin 
välein.

PERJANTAI

Ultimate  
Vatkauskul-
hoon 3,5 L

Silikoni  
reunuksellinen 

Leivinalusta

Suuri Paistin-
lasta



BUFFALO-KUKKAKAALI

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 2 kukkakaalin päätä 
• 130 g vehnäjauhoja
• 4 tl valkosipulijauhetta
• 2 tl suolaa
• 2 tl paprikajauhetta
• 1 tl jauhettua pippuria
• 240 ml maitoa

1. Lämmitä uuni 230 °C:een ilman kiertoilmaa.
2. Leikkaa kukkakaalit kukinnoiksi. Aseta sivuun.
3. Yhdistä kuiva-aineet Mixing Bowl 3,5 L 

-vatkauskulhoon. Lisää maito ja yhdistä 
sekoittamalla.

4. Lisää kukkakaalin kukinnot Ultimate 
vatkauskulhoon, sulje kansi ja ravista hyvin.

5. Levitä kukkakaalin kukinnot tasaisesti Silikoni 
reunukselliselle Leivinalustalle ja paista 25 
minuuttia kääntäen ne puolivälissä.

6. Huuhtele Vatkauskulhot 3,5 L -vatkauskulho ja lisää 
kastikeainekset. Sekoita yhdistääksesi.

7. Lisää keitetyt kukkakaalin kukinnot Ultimate 
Mixing Bowl -vatkauskulhoon, sulje kansi ja ravista 
puolelta toiselle, ylös ja alas 1 minuutin ajan ja 
toista kulho ylösalaisin käännettynä.

8. Kaada kukinnot takaisin leivinalustalle ja laita 
takaisin uuniin. Paista 20 minuuttia ja käännä ne 
puolivälissä.

9. Tarjoa lämpimänä mieleisen  
dippikastikkeen kanssa.

Kastike
• 60 ml buffalokastiketta** 
• 2 rkl öljyä 
• 1 rkl hunajaa
** Sekoita keskenään 3 rkl 
tulista kastiketta, 1½ rkl 
voisulaa ja veitsenkärjellinen 
valkosipulijauhetta 
(halutessasi).

PERJANTAI

Ultimate  
Vatkauskul-
hoon 3,5L

Silikoni  
reunuksellinen 

Leivinalusta

Suuri Paistin-
lasta



LUUMUKANANSIIVET

AINESOSAT (4 HENKILÖLLE)

OHJEET

• 60 ml kasviöljyä 
• 24 kokonaista kanansiipeä 
• 2 rkl maissitärkkelystä 
• 2 tl suolaa
• 1 tl pippuria
Kastike:
• 400 ml luumu- tai 

ankkakastiketta 
• 90 ml tamaria (tummaa 

soijakastiketta)

1. Lämmitä uuni 200 °C:een ilman kiertoilmaa.
2. Esilämmitä uuniin soveltuva paistinpannu (n. 5 L) 

keskilämmöllä ja lisää pannulle kasviöljyä.
3. Laita kanansiivet, maissitärkkelys, suolaa ja pippuria 

Ultimate Mixing Bowl 6 L -vatkauskulhoon. Sulje 
kulhon kansi ja ravista sekoittaaksesi.

4. Laita kanansiivet paistinpannulle ja ruskista niitä n. 3 
minuuttia molemmilta puolin.

5. Samalla, kun kanansiivet ruskistuvat, valmista 
kastike. Laita luumukastike, soijakastike ja punaiset 
chilihiutaleet Ultimate Vatkauskulhot  2 L.

6. Aseta roiskesuoja Ultimate Vatkauskulhot 2L 
-vatkauskulhon päälle ja purista appelsiini Apulaisen 
Sitruspusertimella suoraan kulhoon. Poista Apulainen 
ja vaihda tilalle Apulaisen Raastin ja raasta inkivääri. 
Sekoita yhdistääksesi.

7. Lisää luumukastikeseos paistinpannulle ja sekoita 
kaapimella peittäen kanansiivet.

8. Laita paistinpannu uuniin ja paista 20 minuuttia.
9. Tarjoile siivet silputun korianterin ja basilikan  

kanssa. 

Vinkki: Ajan säästämiseksi, silppua korianteri  
ja basilika yrttileikkurissa.

• 2 tl punaisia 
chilihiutaleita

• 2 appelsiinia (leikattuna 
kahtia)

• 10 cm pala inkivääriä 
(kuorittuna)

• 20 g korianteria 
(hienonnettuna) 

• 20 g basilikaa 
(hienonnettuna)

LAUANTAI

Apulainen II (5)Ultimate vatkauskulhot 
2 L, 6 L ja roiskesuoja



OMENAPANNUKAKUT

AINESOSAT (15 PANNUKAKKUA)

OHJEET

• 400 g omenoita 
• 1/2 sitruunaa (raastettu kuori 

ja mehu*)
• 3 kananmunaa 
• 150 ml maitoa
• 120 g sokeria
• 250 g vehnäjauhoja
• 1 ripaus suolaa 

1. Kuori omenat, poista niiden karat ja raasta ne 
karkeaksi raasteeksi Ultimate vatkauskulhoon 2L.

2. Lisää sitruunan raastettu kuori ja mehu* 
raastettuihin omenoihin, sulje kulhon kansi ja 
ravista, jolloin omenat sekoittuvat sitruunamehuun 
ja välttyvät hapettumiselta. Aseta sivuun.

3. Lisää loput ainekset Ultimate vatkauskulhoon 
3,5 L, sulje kansi ja ravista puolelta toiselle 10 
kertaa, sitten vuorotellen ylös ja alas ja puolelta 
toiselle 30 sekunnin ajan. Taikinan tulisi olla melko 
nestemäistä.

4. Lisää karkea omenaraaste ja sekoita lopuksi hyvin 
kaapimella.

5. Paista seos vähässä öljyssä tai tarttumattomalla 
paistinpannulla (n. 28 cm.) keskilämmöllä, kaada 
pannulle pieninä määrinä, n. 2 ruokalusikallista 
kerrallaan. Paista 3 pannukakkua kerralla, n. 2 
minuutin ajan per puoli. Seoksesta saadaan viisi 
kolmen pannukakun erää.

VINKKI: *Käytä kulhossa roiskesuojaa ja  
Apulaista omenan raastamiseen sekä  
½ sitruunan raastamiseen ja puristamiseen.

• ½ tl leivinjauhetta 
• ½ tl kanelia 

(valinnainen)

SUNNUNTAI

Apulainen II (5)Ultimate vatkauskulhot 2 L, 
3,5 L ja roiskesuoja



HEDELMÄT & KASVIKSET
• 400 g kirsikkatomaatteja
• 1 keskikokoinen kurkku
• 2 kypsää avokadoa
• 1 punainen paprika 
• 2 kukkakaalin päätä 
• 2 sipulia
• 900 g keskikokoisia perunoita
• 250 g bataattia
• 2 appelsiinia
• 400 g omenoita 
• 1/2 sitruuna
• 10 cm pala inkivääriä
• 1 valkosipulinkynsi
• 50 g mustia kivettömiä oliiveja 

YRTIT
• 30 g tuoretta basilikaa
• 1 oksa rosmariinia
• 30 g korianteria 
• 4¼ tl valkosipulijauhetta
• 2 ½ tl timjamia
• 3 tl paprikajauhetta
• 2 tl punaisia chilihiutaleita
• ½ tl kanelia

Oletamme, että sinulla on: 
• Suolaa
• Pippuria
• Oliiviöljyä
• Kasviöljyä

OSTOSLISTA

LIHAT
• 300 g kypsennettyjä katkarapuja tai 

kanaa
• 24 kokonaista kanansiipeä 

MAITOTUOTTEET
• 225 g mozzarellaa
• 55 g tuorejuustoa
• 245 g fetajuustoa  
• 590 ml maitoa
• 6 kananmunaa
• 130 ml vispikermaa 
• 55 g voita 

KUIVA-AINEET
• 450 g vehnäjauhoja
• 120 g sokeria
• ½ tl leivinjauhetta 
• 2 rkl maissitärkkelystä 
• 140 g kvinoaa (kypsentämätöntä)
• 250 g ohuita vermicelli-

riisinuudeleita
• 3 rkl seesaminsiemeniä
• 15 g voileipäkeksejä

KASTIKKEET
• 45 ml valkoviinietikkaa
• 30 ml hunajaa tai vaahterasiirappia
• 2 tl dijoninsinappia 
• 45 ml riisietikkaa
• 45 ml seesamiöljyä
• 60 ml soijakastiketta
• 90 ml tamaria (tummaa 

soijakastiketta)
• 400 ml luumu- tai ankkakastiketta
•  45 ml tulinen kastike


