
Wasabi-lime                            0,6 dl wasabitahna 1,2 dl limemehua 

Wasabi-mango 0,6 dl wasabitahna 2 dl mangosose

Aasia viismauste 0,5 dl Knorr Ketjap Manis 1 rkl Aasian viismauste

Aasia-seesami 0,5 dl hoisin kastike 0,5 dl paahdettuja seesamin 
siemeniä

Sunshine chili 1 dl Knorr Sunshine Chili

Punainen curry ja kookos 0,5 dl punainen currytahna 1 dl kookoskerma

AASIA

VÄLIMERI

INTIA

Paahdettu valkosipuli ja 
sitruuna

1 dl paahdettua valkosipulia, 
soseena

1 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

Valkosipuli, sitruuna ja 
kapris

2 rkl Knorr Professional 
Valkosipuli

1 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

1 dl kapris, hienoksi hakattu

Sitruuna-basilika 1 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

1 dl sitruunamehu 1/2 rkl Knorr Tahnamauste 
Basilika

Sitrus-basilika 2 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

2 kpl appelsiinin kuorta, 
raastettuna

1 rkl Knorr Tahnamauste 
Basilika

Musta oliivi 1 dl musta oliivi , 
hienoksi hakattu

Oliivi, feta ja tilli 1 dl sekoitus kivettömiä oliiveja, 
hienoksi hakattu

1 dl feta juusto, muruina 0,5 dl tilli, hienoksi hakattu

Valkosipuli, basilika ja 
tomaatti

2 rkl Knorr Professional 
Valkosipuli

1/2 rkl Knorr Tahnamauste 
Basilika

0,5 dl aurinkokuivattu 
tomaatti, hienoksi hakattu

Aurinkokuivattu tomaatti 1 dl aurinkokuivattu tomaatti, 
hienoksi hakattu

Paahdettu tomaatti ja 
timjami

2 dl paahdettuja minitomaatte-
ja, hienoksi hakattu

1/2 rkl Knorr Tahnamauste 
Timjami

Yrtti-tomaatti 2 dl ketsuppi 1 rkl Knorr Professional Väime-
ren yrtit

Kurkku, tilli ja jogurtti 2 dl kurkku, raastettuna ja 
valutettuna

2 dl maustamaton jogurtti 1/2 dl tilli, hienoksi leikattuna

Aioli 2 rkl Knorr Professional Valko-
sipul

1 rkl Maille Dijon

Sahrami-valkosipuli 2 rkl Knorr Professional 
Valkosipuli

1 tl Sahrami

Curry-omena 1,5 dl omenamehu tiiviste 0,5 dl Knorr Professional Curry

Juustokumina-minttu 2 dl maustamatonta jogurttia 2 rkl kuminansiemen, jauhettu 
ja nopeasti öljyssä freesattuna

0,5 dl minttu, leikattuna hienok-
si suikaleiksi

Käytä pohjana 1 litra Hellmann’s  majoneesia ja lisää hiukan rakuunaa, tippa limeä, hyppysellinen  
sahramia - sekoita majoneesia haluamallasi tavalla. Selaa ideoita ainesosien tai maanosan mukaan ja löydät  

reseptejä, jotka sopivat omaan toimintaasi.



Savuchili-lime 0,6 dl_Knorr Professional 
Savuchili

2 kpl_limen kuorta raastettuna

Tequila-lime 0,5 dl_tequila 1 dl_limemehu

Salsa 2 dl_salsakastike

Paahdettu maissi ja 
korianteri

2 dl_paahdettu maissia 0,5 dl_korianteri, hienoksi 
leikattuna

Korianteri 0,5 dl_korianteria, hienoksi 
leikattuna

ETELÄ-AMERIKKA

Karpalo 1,5 dl karpalohilloa

Paprika 2 rkl Knorr Professional Paprika

Grillattu paprika ja ba-
silika

2 dl grillattu paprikaa, hienoksi 
hakattu

1 rkl basilika, leikattu hienoksi 
suikaleeksi

Hunaja ja mustapippuri 2 dl ranskankerma 1,5 rkl Knorr Professional 
Mustapippuri

Cajun 2 rkl cajunmausteseosta, 
nopeasti öljyssä freesattuna

0,5 dl tomaattipyrettä

Buffalo Bleu 2 dl sinihomejuusto, muruina 1 rkl Knorr Professional 
Savuchili

Dijon-piparjuuri 1 dl Maille Dijon sinappi 1 dl piparjuuritahna

POHJOIS-AMERIKKA

Sitrus-tilli 1 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

1 dl sitruunamehu 1 dl tilli, hienoksi leikattu

Omena-rakuuna 1,5 dl omenamehu tiiviste 0,5 dl rakuuna, hienoksi 
leikattuna

Tilli-kurkku 2 dl kurkku, raastettuna ja 
valutettuna

1/2 dl tilli, hienoksi leikattuna

Omena-piparjuuri 1 dl omenamehutiiviste 1 dl piparjuuritahna

Metsäsieni 2 dl metsäsieni, paistettuna 
ja valutettuna

0,5 dl lehipersilja, leikattuna 
hienoksi suikaleeksi

Puolukka 2 dl puolukka 0,5 dl sokeria

POHJOISMAAT

KARIBIA

Mango 2,5 dl mangosose

Sitruuna 2 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

1 dl sitruunamehu



Sitruuna, kapris ja per-
silja

1 dl sitruunamehu 1 dl kapris 0,5 dl_persilja, hienoksi hakattu

Sitrus 2 kpl sitruunan kuorta, 
raastettuna

2 kpl appelsiinin kuorta, 
raastettuna

Parmesaani 100 g parmesaani, raastettuna 0,5 dl sitruunamehua

Viherpippuri 2 rkl viherpippuria, kevyesti 
paahdettuna ja murskattuna

Giardiniera 2 dl kasvispikkelsi,hienoksi 
hakattu

ITALIA

AFRIKKA

Harissa 0,5 dl_harissa
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