
KESÄN KUUMIN 
GRILLIMENU
Herkkupöydän koko kattaus  

alkuruoasta jälkiruokaan



ALKURUOKA



PARSAKEITTO RUISKRUTONGEILLA
4–6 annosta   I   Valmistusaika n. 30 min

2 nippua  vihreää tankoparsaa, pilkottuna (säästä
(yht. 400 g) muutama nuppu keiton päälle koristeeksi)
2  salottisipulia, pilkottuna
1  valkosipulinkynsi, puristettuna
2 rkl  Flora Culinessea
1 l  vettä
2  kasvisliemikuutiota
2 ½ dl  Flora Kuohu 26 %
1 dl  parmesaania, raastettuna
2-3 rkl  sitruunamehua
 suolaa ja pippuria
 tuoreita yrttejä

Ruiskrutongit
4 palaa  ruisleipää, kuutioituna
1 rkl  Flora Culinessea paistamiseen

1. Huuhtele parsat ja kuori ne ohuelti kuorimaveitsellä.  
Leikkaa parsojen puumainen kantaosa pois (n. 2 cm).

2. Paista parsa, salottisipuli ja valkosipuli kattilassa muutaman  
minuutin ajan Flora Culinessessa. Lisää vesi, kasvisliemi
kuutiot ja Flora Kuohu. Anna kiehua n. 10 minuuttia. 

3. Soseuta keitto tasaiseksi sauvasekoittimella. Lisää parmesaani 
ja mausta sitruunamehulla, suolalla ja pippurilla.

4. Paista ruisleipäkuutiot pannulla rapsakoiksi ja ripottele keiton 
päälle. Ripottele keiton päälle myös muutama paistettu parsa
nuppu, raastettua parmesaania sekä tuoreita yrttejä (esim. 
pilkottua ruohosipulia). 



PÄÄRUOKA

GRILLATTU LOHI
4 annosta   I   Valmistusaika n. 20 min

n. 600 g  tuoretta lohifileetä (nahallista)
2 rkl  Flora Culinessea
 suolaa ja pippuria

1. Lämmitä grilli kuumaksi.
2. Voitele lohifileen nahkapuoli Flora Culinessella ja mausta  

filee suolalla ja pippurilla.
3. Aseta lohi grilliin nahkapuoli alaspäin. Grillaa n. 68 minuuttia.
4. Tarjoile grillattujen kasvisten ja sitruunamustapippurihollan

daisen kera.



SITRUUNA-MUSTAPIPPURIHOLLANDAISE
4–6 annosta   I   Valmistusaika n. 20 min

3  kananmunan keltuaista
½  sitruunan mehu ja kuori
2 dl  Flora Culinessea
½ tl  suolaa
½ tl  mustapippuria, rouhittuna

1. Vatkaa keltuaiset ja sitruunamehu ruostumattomassa  
kattilassa tai ruostumattomassa kulhossa.

2. Aseta kattila tai kulho kiehuvan vesihauteen päälle ja sekoita 
voimakkaasti, kunnes seos paksuuntuu.

3. Ota kattila pois vesihauteesta. Sekoita joukkoon Flora  
Culinesse ohuena nauhana koko ajan sekoittaen.

4. Mausta suolalla, pippurilla ja raastetulla sitruunankuorella.

KESÄINEN YRTTILEVITE
46 annosta   I   Valmistusaika n. 10 minuuttia

200 g  Flora 100 % kasvipohjainen Kulta
2 rkl  Sambal Oelek -kastiketta
½  sitruunan mehu
½ dl  persiljaa, hienonnettuna
 suolaa ja pippuria

1. Vispaa Flora 100 % kasvipohjainen Kulta kuohkeaksi  
sähkö vatkaimella.

2. Mausta Sambal Oelek kastikkeella, sitruunamehulla,  
persiljalla sekä suolalla ja pippurilla. 

KOKEILE  
LEIVÄN PÄÄLLE 

TAI GRILLIRUOKIEN 
KANSSA!



JÄLKIRUOKA

TUUNAA  
KLASSISET SUKLAA-

MUFFINIT KESÄN  
JUHLAPÖYTÄÄN!



SUKLAAMUFFINIT
n. 6 keskikokoista muffinia   I   Valmistusaika n. 30 min

125 g  Flora 100 % kasvipohjainen Kulta
1 ½ dl  sokeria
2  kananmunaa
1 ½ dl  vehnäjauhoja
½ dl  kaakaojauhetta
1 ½ tl  leivinjauhetta
½ dl  Flora Kevyt & Paksu 4 %

1. Vatkaa Flora 100 % kasvipohjainen Kulta ja sokeri sähkö
vatkaimella vaaleaksi vaahdoksi.

2. Jatka vatkausta ja lisää kananmunat yksitellen sekaan.

3. Sekoita vehnäjauhot, kaakaojauhe sekä leivinjauhe keskenään ja 
lisää seokseen. Lisää Flora Kevyt & Paksu ja sekoita tasaiseksi.

4. Jaa taikina muffinivuokiin. Paista 175asteisen uunin keski
osassa n. 20 minuuttia. Poista muffinit uunista ja anna jäähtyä.

GRILLATUT MUFFINIT LIMEMARINOIDUILLA MANSIKOILLA
6 annosta   I   Valmistusaika n. 30 min

1 l  mansikoita, neljään osaan leikattuna
1  limen mehu ja kuori
½ dl  sokeria
6  muffinia
1 prk (2 ½ dl) Flora Vispiä
1–2 tl vaniljasokeria
1 ruukku  minttua

5. Leikkaa mansikat neljään osaan ja aseta kulhoon. Lisää limen 
mehu ja raastettu kuori. Lisää myös sokeri ja pyöräytä sekaisin.

6. Puolita muffinit ja aseta hetkeksi grilliin.

7. Vatkaa Flora Vispi kuohkeaksi ja mausta vaniljasokerilla.  
Kokoa grillattujen muffinien päälle kermavaahtoa ja  
mansikoita. Koristele mintulla.



GRILLIMENUN VALMISTUKSESSA MUKANA


