
                                                                          

Lantmännen Cerealia  

GoGreen on osa Lantmännen Cerealia -konsernia, joka on Ruotsin suurimpia elintarvikeyhtiöitä. Yhtiön omistaa 35 000 ruotsalaista 
maanviljelijää. Lantmännen Cerealia kehittää, valmistaa ja markkinoi elintarvikkeita. Yhtiön muita tuotemerkkejä ovat mm. AXA, 
Kungsörnen ja START. Lue lisää osoitteesta www.lantmannen.fi  
 

LEHDISTÖTIEDOTE 4.11.2013 
 

 
GoGreen tuo markkinoille esikypsennetyt linssit ja herneet 
 

Unohda linssien ja herneiden liotus! GoGreenin uudet esikypsennetyt Ready in 5 -palkokasvit 

ovat valmiita vain viiden minuutin keittämisen jälkeen. Niiden avulla valmistat terveellistä ja 

herkullista arkiruokaa nopeasti ja vaivattomasti.   

 
GoGreen tuo ensimmäisenä Pohjoismaissa markkinoille esikypsennetyt linssit ja herneet. GoGreenin uudet 

Ready in 5 -tuotteet ovat laadukkaita ja yhtä ravitsevia kuin tavalliset kuivat palkokasvit, mutta 

esikypsennettyinä ne valmistuvat nopeasti ilman liottamista tai pitkää keittoaikaa. Tuoteperheeseen kuuluu 

kikherneitä ja vihreitä herneitä sekä ruskeita, vihreitä ja punaisia linssejä. 

 

– Kehitimme Ready in 5 -tuotteet, koska tiedämme, että arkiruokien täytyy valmistua nopeasti, mutta niiden 

täytyy samalla olla myös herkullisia ja ravitsevia. Vain viidessä minuutissa valmistuvat linssit ja herneet ovat 

terveellisiä ja maukkaita ja sopivat käytettäviksi monenlaisissa ruuissa, kertoo GoGreenin 

markkinointipäällikkö Viveca Ståhlberg. 

 

Helpompi vihreä arki 
GoGreenin kokit ovat kehitelleet Ready in 5 -tuoteperheen ympärille joukon reseptejä, joilla arkiaterioista 

saa helposti vihreämpiä. Reseptit ovat nopeita ja helppoja valmistaa, ja antavat uusia ideoita siitä, miten 

palkokasveja voi käyttää ruuanlaitossa. 

 
Kikherneitä on hyödynnetty kolmessa reseptissä, 

joissa ne pääsevät monella tapaa oikeuksiinsa. 

Ruokaisat kikhernepihvit maistuvat esimerkiksi 

kasvishampurilaisen välissä, ja herkullinen 

afrikkalainen kikhernepata valmistuu muutamassa 

minuutissa, kun herneet voi kaataa suoraan kattilaan. 

Paahdettuina kikherneet muuntuvat rapeiksi ja 

terveellisiksi välipaloiksi. Reseptit liitteenä.  

 
GoGreen Ready in 5 -tuotteet ovat saatavilla K-citymarketeista, K-supermarketeista, Prismoista, S-

marketeista ja Stockmannilta marraskuun alusta lähtien. Valikoimaan kuuluvat Pika-kikherneet, Vihreät 

pika-herneet, Ruskeat pika-linssit, Vihreät pika-linssit ja Punaiset pika-linssit (valikoima saattaa vaihdella 

myymälöittäin). Tuotteiden suositushinta on 2,19–2,29 euroa. 

 
 

GoGreenin tuote- ja reseptikuvia on ladattavissa kuvapankista: www.mediabanken.se 

Käyttäjätunnus: Lantmannen 

Salasana: Cerealia1 

 

Lisää reseptejä löydät osoitteesta www.gogreen.fi 

 

Tuotenäytteet: 
Maria Laatio, viestintätoimisto Miltton, maria.laatio@miltton.fi, 040 770 5954 

Muut kysymykset: 
Viveca Ståhlberg, markkinointipäällikkö, GoGreen, viveca.stahlberg@lantmannen.com, 040 540 1266 

 
 

http://www.lantmannen.fi/
http://www.mediabanken.se/
http://www.gogreen.fi/


                                                                          

 

Kikhernepihvit fetajuustolla ja punaisella jogurttikastikkeella 

4 annosta 

 

3 dl GoGreen Ready in 5 -

Pika-kikherneitä 

1 keltainen sipuli 

2 valkosipulin kynttä 

1 porkkana 

100 g fetajuustoa 

1 kananmuna 

1 dl korppujauhoja 

2 tl chilijauhetta 

1 tl cayennepippuria 

suolaa ja pippuria 

öljyä tai voita paistamiseen 

 

Jogurttikastike: 

2 dl jogurttia 

3–5 rkl Ajvar-maustetahnaa 

1 tl Sambal Oelek -chilitahnaa 

paprikajauhetta 

suolaa ja pippuria 

 

 

 

 

Keitä kikherneitä 5–8 minuuttia. Huuhtele ne sen jälkeen kylmällä vedellä. Hienonna sipuli ja valkosipuli, ja 

raasta porkkana. Murskaa kikherneet ja fetajuusto. Yhdistä ainekset, sekoita ja mausta. Muotoile seoksesta 

pihvejä, ja paista ne kuumalla pannulla. Valmista kastike yhdistämällä kaikki ainekset kulhossa ja mausta. 

Tarjoa pihvit siemenleivän välissä kastikkeen, avocadon, tomaatin ja vihreän salaatin kera.

 

 

 

 

Afrikkalainen kikhernepata   

4 annosta 

 

3 dl GoGreen Ready in 5 -Pika-kikherneitä 

1 hienonnettu sipuli 

800 g tomaattimurskaa 

2 dl vettä 

½ kasvisliemikuutio 

appelsiinimehua 

3 rkl maapähkinävoita 

2 rkl currya 

1 tl oreganoa 

1 tl chilipippuria 

suolaa ja pippuria 

50 g cashewpähkinöitä 

 

 

Hienonna sipuli ja kuullota sitä kattilassa yhdessä kikherneiden kanssa pari minuuttia. Lisää tomaattimurska, 

vesi, liemikuutio, appelsiinimehu ja maapähkinävoi. Lisää mausteet ja sekoita. Anna padan kiehahtaa ja sen 

jälkeen hautua 15 minuuttia. Kaada mukaan pähkinät, kun aikaa on jäljellä muutama minuutti. Mausta 

suolalla ja pippurilla makusi mukaan. Tarjoile basmatiriisin kera. 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

Paahdetut kikherneet 

 

5 dl GoGreen Ready in 5 -Pika-kikherneitä keitettyinä 

2–3 rkl oliiviöljyä 

2 tl paprikajauhetta 

1 tl cayennepippuria 

2 tl chilirouhetta 

2 tl karkeaa suolaa 

1 valkosipulinkynsi 

2 tl jauhettua korianteria 

5 rkl kurpitsansiemeniä 

 

Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen. Sekoita oliiviöljy, mausteet ja 

puristettu valkosipulinkynsi keskenään. Lisää joukkoon kikherneet ja 

kurpitsansiemenet. Laita seos uunipannulle ja paahda uunissa noin 10 

minuuttia välillä käännellen. Jos herneet eivät vielä 10 minuutin 

kuluttua ole rapeita, laske uunin lämpötila 75 asteeseen ja paahda, 

kunnes ne ovat valmiita. 

 

 

 

 


