
TARJOA RAIKAS, HOUKUTTELEVA JA KEVEYDELLÄ YLLÄTTÄVÄ  
BRUNSSIKATTAUS: KASVIKSISTA JA VEGYU-TUOTTEISTA VALMISTETUT  

ANNOKSET YHDISTÄVÄT TUTTUJA MAKUJA MEILTÄ JA MAAILMALTA.

_______BRUNSSI
KEVYT JA VÄRIKÄS
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PUNAJUURINÄKKILEIPÄ
10 annosta, annoskoko 90 g 

0,250 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474)
0,050 kg vettä
0,380 kg  ruisjauhoja
0,220 kg  vehnäjauhoja
0,040 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  hiivaa
0,010 kg  suolaa
0,005 kg  leivinjauhetta

• Laita punajuuripyre, vesi, oliiviöljy, hiiva ja suola yleis- 
 koneen kulhoon ja sekoita, kunnes hiiva on liuennut.
• Lisää kuivat aineet ja vaivaa yleiskoneessa puolella  
 teholla noin 5 minuuttia, kunnes taikinassa on sitkoa  
 ja se on kimmoisaa.
• Peittele taikina kelmulla ja laita noin tunniksi kylmään.
• Kauli ohueksi ja pyöritä pastakoneessa paksuuteen 6.
• Leikkaa levyt pellin pituisiksi ja sivele valkuaisella, johon  
 on lisätty ¼ osa kylmää vettä.
• Pistele haarukalla muutama reikä ja ripottele päälle  
 sormisuolaa ja painele hellästi kiinni näkkärin pintaan.
• Paista 225 asteessa noin 10 minuuttia. Jos tuntuu, että  
 näkkäri ei ole tarpeeksi rapsakkaa, käännä levyt ja paista  
 vielä pari minuuttia.

_____________________________

_____________________________
PALSTERNAKKAHUMMUS
10 annosta, annoskoko 90 g

0,300 kg  Vegyu 2 x 1 kg Palsternakkapyre (5480) 
0,400 kg  kikherneitä
0,100 kg  tahinia
0,050 kg  sitruunamehua
0,050 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  jeeraa
0,002 kg  mustapippuria

• Laita pyre kattilaan ja keitä sitä kokoon miedolla  
 lämmöllä 10 minuuttia.
•  Laita kaikki ainekset kutteriin ja aja pyreeksi.
•  Laita kulhoon ja koristele yrteillä ja oliiviöljyllä.

 
PORKKANAHUMMUS
10 annosta, annoskoko 90 g

0,300 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyre (5470) 
0,400 kg  kikherneitä
0,100 kg  tahinia
0,050 kg  appelsiinimehua
0,050 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  jeeraa
0,002 kg  mustapippuria

•  Laita pyre kattilaan ja keitä sitä kokoon miedolla  
 lämmöllä 10 minuuttia.
•  Laita kaikki ainekset kutteriin ja aja pyreeksi.
•  Laita kulhoon ja koristele yrteillä ja oliiviöljyllä.

PUNAJUURIHUMMUS
10 annosta, annoskoko 90 g

0,300 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474)
0,400 kg  kikherneitä
0,100 kg  tahinia
0,050 kg  appelsiinimehua
0,050 kg  oliiviöljyä
0,050 kg  tummaa balsamiviinietikkaa
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  jeeraa
0,002 kg  mustapippuria

•  Laita pyre kattilaan ja keitä sitä kokoon miedolla  
 lämmöllä 10 minuuttia.
•  Laita kaikki ainekset kutteriin ja aja pyreeksi.
•  Laita kulhoon ja koristele yrteillä ja oliiviöljyllä.

__________________________

__________________________

____________________________

____________________________

______________________________

______________________________



PUNAJUURINÄKKÄRI
_____________

PORKKANAHUMMUS
____________

PALSTERNAKKAHUMMUS
_______________
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_____________
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PORKKANAVOHVELIT
30 annosta, annoskoko 115 g 

 
0,350 kg  kivennäisvettä
0,250 kg  vehnäjauhoja
0,210 kg  kananmunia
0,150 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyree (5470) 
0,060 kg  sokeria
0,050 kg  kookosöljyä
0,050 kg  kasvisrasvaa
0,015 kg  vaniljasokeria
0,015 kg  leivinjauhetta
0,006 kg  suolaa

• Riko kananmunat kulhoon, lisää kivenäisvesi ja  
 porkkanapyre.
• Sekoita kuivat aineet keskenään ja siivilöi nesteen  
 sekaan voimakkaasti vatkaten.
• Anna taikinan turvota vähintään 30 minuuttia.
• Paista vohvelit.
• Tarjoile porkkana- ja tyrnimarmeladin, mozzarella- 
 juuston ja karamellisoitujen pähkinöiden kanssa.
 

PORKKANA- & TYRNIMARMELADI
30 annosta, annoskoko 45 g

1,000 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyree (5470) 
0,400 kg  hillosokeria
0,100 kg  tyrnimehua
0,050 kg  sitruunamehua
0,005 kg  sitruunankuorta
0,005 kg  suolaa

•  Laita pyre kattilaan ja keittele keskilämmöllä  
 10 minuuttia välillä sekoittaen.
•  Lisää muut ainekset ja keitä vielä 10 minuuttia  
 välillä sekoittaen.
•  Tarjoile juustojen kanssa tai vaikka leivällä  
 raikkaana levitteenä.

PUNAJUURI-FOCCACIA
20 annosta, annoskoko 125 g

 
0,900 kg  vehnäjauhoja
0,700 kg  lämmintä vettä
0,400 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474) 
0,300 kg  spelt-jauhoja
0,030 kg  suolaa
0,090 kg  hiivaa
0,090 kg  oliiviöljyä

•  Liota hiiva kulhossa kädenlämpöiseen veteen.
•  Lisää muut ainekset ja vaivaa 5 minuuttia käsin.
•  Voitele 1/1 GN-vuoka vuokaspraylla ja laita siihen  
 leivinpaperi.
•  Kaada leipätaikina vuokaan ja pingoita kelmu  
 vuoan päälle.
•  Anna kohota noin 30 minuuttia huoneenlämmössä.
•  Paista kiertoilmalla 210 asteessa noin 20 minuuttia.

PORKKANA-KURPITSAVOI
30 annosta, annoskoko 30 g

0,200 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyree (5470) 
0,500 kg  voita
0,200 kg  kurpitsansiemeniä
0,008 kg  suolaa

•  Kuutioi voi ja jätä huoneenlämpöön.
•  Paahda kurpitsansiemenet uunissa 150 asteessa  
 7 minuuttia. Jäähdytä.
•  Rouhi kurpitsansiemenet pienemmäksi.
•  Sekoita yleiskoneessa pehmeä voi, rouhitut  
 kurpitsansiemenet, porkkanapyre ja suola.
•  Nosta jääkaappiin noin tunniksi ja tarjoile. 

RATATOUILLE-LASAGNE
10 annosta, annoskoko 285 g

2,000 kg  Vegyu 2,5 kg Ratatouille (5573) 
1,500 kg  tomaattimehua
0,035 kg  basilikaa, tuoretta
0,020 kg  oreganoa, tuoretta
0,040 kg  ruohosipulia, tuoretta
0,010 kg  suolaa
0,005 kg  mustapippuria, rouhetta
0,100 kg  parmesanlastuja
0,500 kg  lasagnelevyjä

•  Hienonna basilika, oregano ja ruohosipuli.
•  Sekoita ratatouille, tomaattimehu, yrtit, suola ja  
 pippuri keskenään.
•  Lado uuninkestävään vuokaan kerroksittain ratatouille- 
 kastiketta ja lasagnelevyjä niin, että ylimmäksi  
 kerrokseksi jää kastiketta.
•  Ripottele parmesanlastut kastikkeen päälle.
•  Paista uunissa 185 asteessa noin 25 minuuttia,  
 kunnes lasagnelevyt ovat kypsiä.

PAPUSALSAMUNAKAS
10 annosta, annoskoko 125 g

0,350 kg  Vegyu 2 kg Papusalsamix (6887)
0,700 kg  kananmunaa
0,200 kg  kermaa
0,008 kg  suolaa
0,003 kg  ruohosipulia, kuivattuna
0,003 kg  persiljaa, kuivattuna

• Valuta papusalsamix siivilässä.
• Sekoita papusalsamix, kananmunat, kerma, suola,  
 ruohosipuli, persilja keskenään.
• Kaada seos leivinpaperilla vuorattuun ½ GN-vuokaan.
• Paista uunissa 195 asteessa noin 15 minuuttia,  
 kunnes munakas on hyytynyt.
• Jäähdytä ja leikkaa annospaloihin.
• Lämmitä ennen tarjoilua.

_________________________

_________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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NAKKIPATA
5 annosta, annoskoko 258 g

0,400 kg  Vegyu 1,2 kg Eggie pikkunakki 15 g,  
  puolitettuna (7388)
0,300 kg  Vegyu 2 kg Papusalsamix (6887) 
0,350 kg  tomaattimurskaa
0,140 kg  kirsikkatomaatteja, puolitettuna
0,070 kg  rypsiöljyä
0,008 kg  suolaa
0,010 kg  valkoviinietikkaa
0,007 kg  fariinisokeria
0,007 kg  chipotle-chiliä
0,001 kg  kuminaa, jauhettuna
0,001 kg  fenkolia, jauhettuna

•  Laita kattila liedelle lähes täydelle lämmölle. Ota  
 puolet öljystä ja freesaa nakit siinä kullanruskeaksi.
•  Kaada nakit astiaan. Laita loput öljyt kattilaan ja lisää  
 papusalsa. Freesaa, kunnes kasvikset ovat pehmenneet  
 hieman.
•  Lisää tomaattimurska, mausteet, etikka ja chipotle,  
 jonka jälkeen keitä miedolla lämmöllä 40 minuuttia.
•  Lisää nakit, kirsikkatomaatit, suola ja fariinisokeri.
•  Hauduta vielä 10 minuuttia ja tarkista maku.

CHILI-JUUSTOLEIKKELEELLÄ  
TÄYTETTY KASVISTASKU 

10 annosta, annoskoko 145 g

0,650 kg   Vegyu 3,25 kg Kasvistasku Kaurakuorella  
  pakaste 50 x 65 g/kpl (5574)
0,200 kg  Vegyu 4 x 100 g Chili-Juusto Leikkele (7002) 
0,500 kg  Vegyu 2,5 kg Ratatouille (5573)
0,100 kg   cheddar-sulatejuustoa

•  Halkaise kasvistasku pitkittäin.
•  Kasaa toiselle puolikkaalle chili-sulatejuusto leikkele,  
 ratatouille ja cheddar-viipale.
•  Nosta toinen puolisko kanneksi.
•  Lämmitä uunissa 185 asteessa 10 % kosteus  
 noin 3 minuuttia
•  Leikkaa kasvistasku kahteen osaan ja tarjoile.

TOFULLA TÄYTETTY KASVISTASKU 

10 annosta, annoskoko 168 g

0,500 kg  tofua, suikaleina
0,100 kg  rypsiöljyä
0,010 kg  timjamia, kuivattuna
0,010 kg  persiljaa, kuivattuna
0,001 kg  suolaa
0,650 kg  Vegyu 3,25 kg Kasvistasku Kaurakuorella  
  pakaste 50 x 65 g/kp (5574)
0,100 kg  jäävuorisalaattia, suikaleena
0,150 kg  tomaattia, viipaleena
0,150 kg  kurkkusalaattia

•  Paista tofu-suikaleita öljyssä pannulla noin 3 minuuttia,  
 välillä sekoittaen.
•  Mausta tofu-suikaleet timjamilla, persiljalla ja suolalla.
•  Kuumenna kasvistaskut yhdistelmäuunissa yhdistelmä-  
 toiminnolla kosteus 40 %, sisälämpöön 75 astetta  
 noin 15 minuuttia tai yhdistelmäuunin kiertoilmatoi- 
 minnolla sisälämpöön 75 astetta.
•  Halkaise kasvistaskut ja kasaa toiselle puoliskolle  
 jäävuorisalaatti, tomaattiviipaleet, paistetut tofu-  
 suikaleet ja kurkkusalaatti.
•  Nosta toinen puolisko kanneksi ja leikkaa kasvistasku  
 kahtia. Tarjoile.

TORTILLA ESPANOLA
10 annosta, annoskoko 128 g
 

 
0,400 kg  Vegyu 2,5 kg Ratatouille (5573) 
0,300 kg  perunaa, kypsänä ja kuorittuna
0,400 kg  kananmunaa
0,100 kg  kermaa
0,070 kg  oliiviöljyä
0,015 kg  suolaa
0,001 kg  valkopippuria
0,001 kg  savupaprikamaustetta

•  Leikkaa perunat viipaleiksi, paista niitä ja ratatouillea  
 pannulla öljyssä noin 10 minuuttia.
•  Sekoita muut ainekset ja kaada pannulle.
•  Paista munakasta noin 5 minuuttia välillä ravistellen   
 pannua.
•  Käännä munakas lautasen avulla ja paista vielä  
 5 minuuttia.
•  Anna tekeytyä ennen tarjoilua vähintään 5 minuuttia.

_____________________________

_____________________________

________________________________

________________________________

_____________________________

_____________________________

________________________________

_______________________________
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COUSCOUS-SALAATTI
10 annosta, annoskoko 186 g

0,350 kg  Vegyu 2,5 kg Maustettu Punajuurilohko (5572) 
0,350 kg  Vegyu 2 kg Papuohramix (5258)
0,200 kg  helmicouscousia
0,250 kg  rucolaa
0,250 kg  kirsikkatomaatteja, puolitettuna
0,200 kg  herneitä
0,150 kg  oliiviöljyä
0,100 kg  granaattiomenansiemeniä
0,010 kg  inkivääriä, raastettuna
0,005 kg  suolaa
0,001 kg  kahvia
0,001 kg  kardemummaa
0,001 kg  mustapippuria
0,001 kg  neilikkaa, jauhettuna

•  Keitä couscous kypsäksi, jäähdytä juoksevan veden alla  
 siivilässä, valuta ja lisää reilusti öljyä, ettei couscous  
 paakkuunnu.
•  Lisää papumix, kirsikkatomaatit, herneet, inkivääri  
 ja puolet suolasta.
•  Valuta punajuuret.
•  Laita mausteet mortteliin ja jauha hienoksi. Mausta  
 punajuuret ja couscous-seos. Älä käytä heti koko määrää  
 mausteseoksesta vaan laita oman maun mukaan ja  
 maista.
•  Laita laakeaan astiaan papu-couscous mix. Lado  
 punajuuret ja rucola päälle ja koristele granaattiomenan  
 siemenillä.

BALSAMICOPUNAJUURIA, VUOHEN- 
JUUSTOKREEMIÄ & PAAHDETTUJA  
HUNAJAPÄHKINÖITÄ
10 annosta, annoskoko 130 g

0,500 kg  Vegyu 2,5 kg Maustettu Punajuurilohko (5572)  
0,300 kg  pehmeää vuohenjuustoa
0,150 kg  rucolaa
0,150 kg  lollo rosso -salaattia, revittynä ja pestynä
0,050 kg  kermaa
0,100 kg  cashewpähkinöitä
0,050 kg  tummaa balsamicosiirappia
0,020 kg  hunajaa
0,004 kg  suolaa
0,005 kg  mustapippuria

•  Valuta punajuuret siivilässä. Laita kulhoon ja sekoita  
 tumman balsamicon kanssa, lisää 2 g suolaa.
•  Laita vuohenjuusto kulhoon, sekoita kerman kanssa  
 vispilällä voimakkaasti ja mausta suolalla (2 g).  
 Laita pursotinpussiin.
•  Paahda pähkinöitä pellillä 140 asteisessa uunissa  
 14 minuuttia. Laita kulhoon, kun ne ovat vielä lämpimiä.  
 Sekoita hunajan kanssa ja mausta grammalla suolaa.
•  Lado salaatti laakeaan astiaan. Laita päälle punajuuret,  
 pursota vuohenjuustokreemistä täpliä ja koristele  
 hunajapähkinöillä.

______________________________

______________________________

__________________________________

__________________________________
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PORKKANA QUICHE LORRAINE
10 annosta, annoskoko 125 g

 
POHJA
0,200 kg  vehnäjauhoja
0,100 kg  voita
0,050 kg  vettä

TÄYTE
0,200 kg  Vegyu 4 x 100 g Chili-Juusto Leikkele 
  suikaloituna (7003)
0,200 kg  kuohukermaa
0,180 kg  kananmunaa
0,150 kg  parmesanraastetta
0,100 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyree (5470) 
0,070 kg  pinaattia
0,010 kg  persiljaa, hienonnettuna
0,005 kg  suolaa
  mustapippuria

•  Vaivaa jauhot ja voi muruksi, lisää vesi ja vaivaa  
 taikinaksi. Kelmuta ja laita kylmiöön puoleksi tunniksi  
 lepäämään.
•  Sekoita täytteen ainekset.
•  Voitele normaali piirakkavuoka ja vuoraa se taikinalla.
•  Kaada täyte vuokaan.
•  Paista uunin keskiosassa 170 asteessa noin  
 30 minuuttia.
•  Tarjoile kylmänä tai lämpimänä. Piirakka on parempaa  
 seuraavana päivänä, kun maut ovat tasaantuneet.

__________________________________

__________________________________

PUNAJUURIPIIRAKKA
10 annosta, annoskoko 120 g

 
POHJA
0,200 kg  vehnäjauhoja
0,100 kg  voita
0,050 kg  vettä

TÄYTE
0,200 kg  Vegyu 4 x 100 g Chili-Juusto Leikkele,  
  suikaloituna (7003)
0,200 kg  kuohukermaa
0,185 kg  kananmunaa
0,100 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474) 
0,085 kg  vuohenjuustoa
0,070 kg  parmesanraastetta
0,010 kg  persiljaa, hienonnettuna
0,005 kg  suolaa
  mustapippuria

KORISTELUUN
auringonkukansiemeniä
rucolaa

•  Vaivaa jauhot ja voi muruksi, lisää vesi ja vaivaa  
 taikinaksi. Kelmuta ja laita kylmiöön puoleksi tunniksi  
 lepäämään.
•  Sekoita täytteen ainekset.
•  Voitele normaali piirakkavuoka ja vuoraa se taikinalla.
•  Kaada täyte vuokaan.
•  Paista uunin keskiosassa 170 asteessa noin 30  
 minuuttia.
•  Tarjoile kylmänä tai lämpimänä. Piirakka on parempaa  
 seuraavana päivänä kun maut ovat tasaantuneet.

__________________________________

__________________________________
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