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1. CHORONVOI 40 annosta à 20 g

TÄMÄN VOIN KLASSINEN MAKU VIIMEISTELEE KASVISHERKUT.
0,500 kg  huoneenlämpöistä voita
0,100 l  porkkanamehua
0,010 kg tomaattipyrettä
0,010 kg tuoretta persiljaa hienonnettuna
0,010 kg tuoretta rakuunaa hienonnettuna
0,080 l  makeaa chilikastiketta
0,002 kg tabascoa
0,020 kg  balsamiviinietikkaa
0,030 kg  kananmunankeltuaisia
0,025 l Touch of Taste Kasvisfondia
 suolaa
 jauhettua mustapippuria

Vaahdota huoneenlämpöinen voi kevyesti ilmavaksi. Sekoita mausteet ja 
mehu yhteen keltuaisten ja fondin kanssa. Yhdistä seos lopuksi voin 
kanssa. Mausta suolalla ja pippurilla.

2. CHIMICHURRIVOI 20 annosta à 25 g

HAPOKAS VOI SOPII GRILLATUILLE KASVIKSILLE.
0,200 kg punasipulia
0,020 kg punaviinietikkaa
0,015 kg punaista chilipaprikaa
0,003 kg tuoretta tai pakastettua korianteria
0,002 kg tuoretta tai pakastettua persiljaa
0,001 kg juustokuminaa
0,010 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,030 l limemehua
0,015 l oliiviöljyä
0,200 kg voita
 suolaa
 jauhettua mustapippuria
 sokeria

Hienonna sipuli, laita kattilaan ja lisää punaviinietikka. Kiehauta ainekset 
kattilassa, kunnes etikka on haihtunut ja jäähdytä. Hienonna chili, persilja 
ja korianteri. Sekoita hienonnettujen mausteiden joukkoon vielä juusto-
kumina, fondi, limemehu ja öljy. Vispaa mausteseos huoneenlämpöiseen 
voihin sähkövatkaimella tai sauvasekoittimella. Mausta suolalla, pippurilla 
ja ripauksella sokeria. 

3. SITRUUNAKASTIKE SALAATILLE 45 annosta à 20 g

SOPII ERINOMAISESTI LISÄKERIISIIN JA RUOKAISIIN 
SALAATTEIHIN.
0,300 kg Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,400 kg créme fraichea
0,002 kg kuivattua rakuunaa
0,020 l makeuttamatonta sitruunamehua 
0,015 kg  sitruunan kuorta
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia

Sekoita majoneesiin créme fraiche, rakuuna sekä sitruunan mehu ja 
raastettu kuori. Mausta fondilla.

4. YRTTIMAJONEESI 35 annosta à 20 g

RIPOTTELE PAAHDETTUJEN KASVISTEN JA JUURESTEN PÄÄLLE.
0,010 kg tuoretta tai pakastettua tilliä
0,010 kg tuoretta tai pakastettua persiljaa
0,050 kg tuoretta tai pakastettua pinaattia
0,004 kg valkosipulinkynsiä
0,400 kg  Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,100 kg créme fraichea tai smetanaa
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia
 suolaa
 jauhettua mustapippuria

Sekoita yrtit, pinaatti ja valkosipuli sauva-
sekoittimella tasaiseksi. Yhdistä majoneesi, 
créme fraiche ja fondi. Lisää yrttiseos 
joukkoon ja sekoita tasaiseksi. 
Mausta suolalla ja pippurilla.

5. MAKEA CHILIKASTIKE 30 annosta à 20 g

TARJOA PAISTETUN KASVIS-RIISISEOKSEN JA GOGREEN KIKHERNE-
PIHVIEN KANSSA.
0,300 kg Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,200 kg créme fraichea tai smetanaa
0,100 l sweet chili -kastiketta
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,015 kg raastettua inkivääriä
 hunajaa
 suolaa
 jauhettua mustapippuria

Yhdistä kaikki ainekset, sekoita tasaiseksi – mausta pippurilla suolalla
ja hunajalla. Laita kastike kylmään tekeytymään. 

6. OMENA-KURKKUTSATSIKI 20 annosta à 50 g

SOPII ERINOMAISESTI COUSCOUS-SALAATIN KANSSA. LISÄÄ MINTTUA
NIIN SAAT VAIHTELUA.
0,250 kg raastettua kurkkua
0,150 kg  raastettua omenaa
0,600 kg ruokajogurttia
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,030 kg juoksevaa hunajaa
0,002 kg hienonnettuja valkosipulinkynsiä
 suolaa

Raasta kurkku ja omena. Purista ylimääräinen neste pois. 
Yhdistä kaikki ainekset, sekoita tasaiseksi ja mausta. 

7. PAAHDETTU PAPRIKA-JUUSTOMAJONEESI 
20 annosta à 50 g

PAAHDETTU PAPRIKA SYVENTÄÄ MAJONEESIN MAKUA. 
KOKEILE GOGREEN KARIBIAN KASVISPIHVIN KERA.
0,415 kg paahdettua paprikaa säilykkeenä
0,335 kg IsoMitta Juustocreme -sulatejuustovalmistetta
0,250 kg Chef René Täysmajoneesia 81 %

Valuta ja soseuta paprikat. Yhdistä sose juustocremen ja majoneesin 
joukkoon. Anna tekeytyä kylmässä yön yli ennen tarjoilua.

8. MANGO-CURRYKASTIKE 20 annosta à 50 g

TARJOILE DIPPIKASTIKKEENA JUURESRANSKALAISTEN KANSSA.
0,300 kg kermaviiliä
0,300 kg smetanaa
0,300 kg Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,200 kg mango chutneyta
0,003 kg currya
0,002 kg hienonnettuja valkosipulinkynsiä
 suolaa
 jauhettua mustapippuria

Yhdistä kaikki ainekset ja sekoita tasaiseksi. Mausta suolalla ja pippurilla.

9. ITÄMAINEN SALAATINKASTIKE 40 annosta à 25 g

TÄYDELLINEN KUMPPANI KASVISHAMPURILAISELLE.

0,300 kg kermaviiliä
0,300 kg créme fraichea
0,300 kg Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,150 kg maustekurkkua
0,060 kg  sipulia
0,060 kg hienonnettua keltasipulia
0,020 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,030 kg sambal oelek -chilitahna

                                        Yhdistä kaikki ainekset ja sekoita tasaiseksi.  
                     Laita kylmään tekeytymään.

9.



QUORN-LASAGNE 100 annosta  
KASVISRUOKIEN AATELIA. TÄYTELÄISESSÄ LASAGNESSA HÄIVÄHDYS 
VALKOSIPULIA JA TULISUUTTA. TARJOILE TUOREEN SALAATIN KANSSA.
1,800 kg kesäkurpitsaa
3,200 kg IsoMitta Lasagnelevyjä
0,800 kg raastettua emmentalia

Ota Quorn-rouhe sulamaan kylmiöön edellisenä päivänä.

Juustokastike
1,200 l vettä
2,000 l IsoMitta Keittiö Kasvirasvasekoitetta 15 %
2,000 kg IsoMitta Juustocreme sulatejuustovalmistetta

Mittaa pataan vesi, kasvirasvasekoite ja juustocreme. Kuumenna. 

Quorn-kastike
6,400 l vettä
1,600 kg pakastettua quorn-rouhetta
1,860 kg  tomaattimurskaa
0,800 kg  tomaattisosetta
0,200 kg Blå Band kuivattuja sipulikuutioita
0,120 kg valkosipulirouhetta
0,016 kg kuivattua basilikaa
0,008 kg rouhittua mustapippuria
0,020 kg oreganoa
0,044 kg IsoMitta Kasvisliemi -aineksia
0,340 kg fariinisokeria
0,240 l makeaa chilikastiketta

Mittaa pataan vesi, sulanut quorn-rouhe, tomaattimurska, tomaattipyre, 
sipulit, mausteet sekä liemiaines. Kuumenna noin 5 minuuttia.

Kokoamisohje yhdelle 1/1 65 mm GN-vuoalle:
Voitele vuoka ja laita pohjalle kerros (0,6 kg) quorn-kastiketta, tuore-
pastalevy ja taas quorn-kastiketta. Näiden päälle suikaloitua kesä-
kurpitsaa (0,45 kg), kerros juustokastiketta (0,3 kg) ja päälle tuorepas-
talevy. Lisää vielä kerros quorn-kastiketta (0,6 kg), tuorepastalevy ja 
quorn-kastiketta (0,6 kg). 

Pistele haarukalla ennen päällimmäisen levyn laittoa. Laita vielä yksi 
tuorepastalevy, kerros juustokastiketta (0,9 kg). Ripottele juustoraaste 
(0,2 kg) lasagnen pinnalle. 

Kypsennä yhdistelmätoiminnolla ensin 20 minuuttia 140 °C:ssa, kosteus 
50 %. Nosta lämpötila 160 °C:een ja pidä kosteusprosentti 50 %:ssa. 
Paista vielä 20 minuuttia ja anna vetäytyä hetki ennen tarjoilua. 

KOULURUOKAKILPAILUN 

RESEPTI!

CURRY-PURJOSLAW 10 annosta 
RAIKAS LISÄKE LUOMU PARSAKAALIPIHVIEN KERA.
0,150 kg  omenaa
0,060 kg purjosipulia
0,300 kg créme fraichea tai smetanaa
0,150 kg Chef René Kevytmajoneesia 30 %
0,030 l Touch of Taste Kasvisfondia 
0,005 kg currya
 hunajaa
 jauhettua mustapippuria

Raasta omena karkeaksi ja suikaloi purjo. Purista omenaraasteesta 
ylimääräinen mehu pois, jotta saat salaattiin jämäkämmän rakenteen. 
Sekoita joukkoon loput ainekset. Mausta hunajalla ja mustapippurilla.



VIHREÄ GULASSIKEITTO 10 annosta à 290 g

TÄMÄN RUOKAISAN KEITON MAUN VIIMEISTELEE NOKARE CRÉME 
FRAICHEA TAI SMETANAA. TARJOILE VASTAPAISTETUN LEIVÄN KERA.
1,200 kg quorn-rouhetta
0,075 l ruokaöljyä
0,200 kg keltasipulia
0,015 kg valkosipulinkynsiä
0,300 kg vihreitä paprikoita
0,010 kg juustokuminaa
0,010 kg paprikajauhetta
0,050 kg Bong Kasvisliemi -aineksia 0,3 %
0,025 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,100 kg tomaattipyrettä
0,090 kg IsoMitta Tomaattikastike-/keittopohja-aineksia 
0,750 l vettä
0,500 kg keittoperunakuutioita

Kuullota quorn-rouhe yhdessä pilkotun sipulin, valkosipulin ja paprikan 
kanssa. Lisää juustokumina, paprikajauhe, liemiainekset, fondi, pyree sekä 
veteen sekoitetut tomaattikastike-/keittoainekset. Kuumenna kiehuvaksi. 
Lisää perunakuutiot joukkoon ja keitä, kunnes perunat ovat pehmeitä. 

TULINEN, VIHREÄ GRATIINI 20 annosta à190 g

TÄYTTÄVÄ, MAKEAN TULINEN RUOKA. TARJOA GRATIINI 
GOGREEN BATAATTI-MAISSI-KURPITSANSIEMENPIHVIEN KANSSA.
2,500 kg  juliennekasviksia
0,600 kg créme fraichea
0,100 l Touch of Taste Kasvisfondia
0,300 kg sweet chili -kastiketta
0,300 kg kuorrutusjuustoa
0,015 kg raastettua inkivääriä
 suolaa
 jauhettua mustapippuria

Yhdistä kaikki ainekset ja sekoita hyvin. Levitä voideltuun vuokaan ja ripot-
tele pinnalle juustoraastetta. Paista uunissa 175 °C:ssa noin 20 minuuttia. 





CHILI SIN CARNE 10 annosta 

TUHTIA MAKUA VÄRIKKÄÄSSÄ MUODOSSA. 
TARJOILE RIISIN TAI COUSCOUSIN KANSSA.  
0,030 l  ruokaöljyä
0,160 kg  pakastettuja sipulikuutioita
0,010 kg  valkosipulimurskaa säilykkeenä
0,040 kg  tomaattipyreetä
0,500 kg  punaisia papuja säilykkeenä
0,200 kg  pakastettua paprikasekoitusta
0,210 kg  IsoMitta Spagettikastike -aineksia
0,600 l  vettä
0,008 kg  Bong Kasvisliemi -aineksia 0,5 %
0,004 kg  sokeria 

Kuullota sipuli, valkosipuli ja tomaattipyree öljyssä. Lisää joukkoon 
kasvikset, vesi sekä kastikeaines. Jos valmistat suuria määriä, sekoita 
ensin kastikepohja-ainekset pieneen vesimäärään ja lisää suuruksena 
kiehuvaan nesteeseen. Hauduta seosta vielä hetki. Mausta sokerilla, 
suolalla, chilillä ja kasvisliemijauheella. 

PERUNA-PORKKANAPIHVIT 20 annosta

VALITSE KASVISPIHVEILLE SUOSIKKIKASTIKKEESI 
ENSIMMÄISEN AUKEAMAN RESEPTEISTÄ.
1,000 l vettä
1,000 l IsoMitta Keittiö Kasvirasvasekoitetta 15 %
0,320 kg IsoMitta Kylmäsuurustuva Perunasose -aineksia
0,750 kg porkkanoita
0,375 kg kananmunia
0,060 kg  kaurahiutaleita
0,002 kg kuivattua basilikaa
0,002 kg persiljaa
0,002 kg Garam masalaa
0,010 kg Bong Luomu Kasvisliemi 0,3 % -aineksia 
0,020 kg suolaa

Mittaa kylmä vesi ja kasvisrasva, lisää joukkoon perunasoseaines. 
Anna turvota hetki. Sekoita joukkoon raastettu porkkana, kananmunat, 
kaurahiutaleet, liemiaines ja mausteet. Sekoita huolellisesti ja annostele 
pihvit suoraan uunipellille. Paista pihvejä 160 °C:ssa noin 30 minuuttia.



 

IsoMitan verkkosivuilla voi tutustua todella laajaan valikoimaan 
mahtavia reseptejä. Uutuustuotteille suunniteltuja ja tuttuun 

tuotevalikoimaan liittyviä ohjeita päivitetään 
isomitta.fi-sivustolle jatkuvasti.

Kätevän reseptihaun avulla sopivan ohjeen voi hakea ruokalajin, 
pääraaka-aineen tai IsoMitta-tuotteen mukaan. 

Netissä on aina ajantasainen tieto tuotteista, myös ainesosa-
luettelot. Tuotteiden sisältämät allergeenit ja yliherkkyyttä 

aiheuttavat ainesosat ovat helposti tarkistettavissa.

Katso tuotetiedot, tutustu reseptiikkaan:

www.isomitta.fi

UUSIA JA IKIVIHREITÄ 
RESEPTEJÄ. 

OMALLA TIETOKONEELLASI!


