
Lidlin reseptivinkkejä joulupöytään 

Paahdettu punajuurikranssi  
6 annosta, gluteeniton ilman sipulihiutaleita 

1 kg punajuuria  
200 g salottisipulia  
2 valkosipulinkynttä  
1⁄2 dl Deluxe mustaherukkahyytelöä 
1⁄2 dl Primadonna oliiviöljyä  
1⁄2 dl basilikaa silputtuna  
3⁄4 tl suolaa  
1⁄2 tl mustapippuria  

100 g Chêne d’argent vuohenjuustoa  
2 rkl Freshona kapriksia 
1 rkl Kania paahdettua sipulirouhetta 
1⁄2 ruukkua viinisuolaheinää 

Kuori punajuuret ja sipulit. Viipaloi ne ja levitä leivinpaperille uunipellille. Pehmitä 
mustaherukkahyytelöä tarvittaessa mikrossa, sekoita joukkoon öljy ja mausteet. Sekoita kasvisten 
joukkoon ja kypsennä uunissa 225 asteessa napakan kypsiksi, noin 30 minuuttia.  

Kumoa seos tarjoilukulhoon tai sommittele kranssin muotoon vadille. Murustele joukkoon 
vuohenjuusto. Ripottele päälle kapriksia ja sipulirouhetta. Viimeistele viinisuolaheinällä.  



Pikapikkelöity lanttusalaatti  
6 annosta, gluteeniton 
 
Pikkelöintiliemi lantulle: 
2 dl vettä 
½ dl Winarom väkiviinaetikkaa 
½ dl sokeria 
5 dl lanttua karkeana raasteena 
 
1 omena raastettuna 
1–2 lehtisellerin vartta viipaloituna 
1 dl Pohjolan Meijeri ranskankermaa 
1 dl Alesto cashew-karpalosekoitusta 
½ dl lehtipersiljaa hienonnettuna 
¾ tl suolaa 
¼ tl mustapippuria 
1 ruukku salanovasalaattia 
 
 
Mittaa pikkelöintiliemen aineet kattilaan ja kiehauta niin, että sokeri liukenee. Kaada liemi 
kuumana lantturaasteen päälle kulhoon. Anna maustua puoli tuntia.  
 
Siivilöi liemi pois lantuista huolellisesti ja kääntele raasteen joukkoon loput ainekset. Tarkista 
maku. Kierrä salaatti juuresta poikki ja leväytä se pyöreälle tarjoiluvadille salaattipohjaksi. Kumoa 
lanttusalaatti päälle ja viimeistele lehtipersiljalla. 



Lohimousse thaitvistillä 
10–12 annosta  
 
1 (250 g) Deluxe kylmäsavulohipala 
1 prk (2 dl) Pohjolan Meijeri vispikermaa 
1 prk (125 g) Milbona kreikkalaista maustamatonta 
jogurttia 
1 dl kevätsipulia silputtuna 
3 rkl korianteria hienonnettuna 
2 rkl Vitasia makeaa chilikastiketta 
3 tl inkivääriä raastettuna 
1 rkl limettimehua 
½ tl limetin kuoriraastetta 
1 tl suolaa 
½ tl valkopippuria 
 
Lisäksi: 
Myllykivi ruisnappeja tai hapankorppuja 
½ prk (50 g) Deluxe siian mätiä 
 
Hienonna kala. Vatkaa kerma napakaksi vaahdoksi. Kääntele joukkoon jogurtti ja kalamassa. 
Sekoita mukaan kevätsipuli, korianteri, chilikastike, inkivääri, limetin mehu ja raastettu kuori sekä 
suola ja pippuri. Tarkista maku. Lusikoi moussea ruiskorppujen päälle ja somista mädillä. 
Voit tarjota lohimoussea myös kalapöydässä keitettyjen perunoiden tai saaristolaisleivän kanssa. 
 


