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tabouleh
n. 150 g / hlö
680 g vesi
6 g kurkuma
3 g juustokumina
6 g korianteri
3 g inkivääri 
9 g suola
160 g couscous
90 g oliiviöljy
30 g sitruunamehu
180 g kurkku
60 g punasipuliviipale
100 g IceCool tomaattipala puolikuivattu (33163)
90 g IceCool paprikasuikale, 3 -värinen (33436)
60 g IceCool pinaattilehti, kokonainen IQF (33165)
15 g karpalo, kuivattu
20 g minttu, tuore
30 g IceCool persilja, hienonnettu (33206)
90 g IceCool granaattiomenansiemen (34118)

Sulata tomaatit, paprikat ja pinaatti. Kiehauta vesi, 
kurkuma, juustokumina, korianteri, inkivääri ja suo-
la. Kaada kuuma vesi couscous –suurimoiden päälle 
vuokaan. Anna seoksen levätä 5-10 minuuttia ja riko 
rakenne haarukalla. Sekoita joukkoon oliiviöljy ja sitruu-
namehu. Valuta sulatetut kasvikset. Hienonna minttu 
ohuiksi suikaleiksi. Sekoita kasvikset ja yrtit jäähtyneiden 
cous cous-suurimoiden sekaan. Ripottele lopuksi päälle 
granaattiomenansiemenet.

Monipuolisella IceCool vihannes- ja hedelmävalikoimalla lisäät kustannustehok-
kaasti terveellisempiä aineksia ruokiin. Tuotteillamme on ympärivuotisesti kor-
kea, tasainen laatu ja saatavuus. Nopea pakastus säilyttää vitamiinit ja tuoreen 
maun. Hävinkinhallinta ja tekemisen jaksottaminen on helpompaa pakastetuot-
teilla. Ja kuorimisen ja pilkkomisen sijaan aikaa jää muihin työtehtäviin.

KOSKAAN 
 EI VOI SYÖDÄ 
   LIIKAA

VIHANNEKSIA

Seuraavilla sivuilla annamme vinkkejä monipuolisen ja maukkaan salaattipöydän koostamiseen. 
Ohjeet on rakennettu kymmenelle hengelle niin, että kaikki reseptivinkit ovat käytössä. Lisäksi 
voit tehdä tarjolle perinteisen vihersalaatin. 



n. 70g / hlö
310 g Icecool maa-artisokkakuutio (33151)
120 g IceCool paprikasuikale, 3 -värinen (33436)
60 g oliiviviipale
100 g babypinaatti
40 g punasipuli
70 g kylmäsavulohi
70 g öljy
15 g sitruunamehu
8 g suola

Sulata pakasteet. Pese pinaatti. Suikaloi punasipuli ja kylmäsavulohi. 
Yhdistä ainekset. 
  

      

n. 70g / hlö
170 g Romanesco kukkakaalin nuppu 
170 g IceCool kukkakaalin nuppu (33032)
170 g IceCool parsakaalin nuppu (33064)
80 g soija
30 g hunaja
25 g inkiväärimurska
20 g seesamiöljy
15 g nori -levä
40 g seesaminsiemen

Sulata pakasteet. Yhdistä soija, hunaja, inkivääri sekä seesamiöljy. Sui-
kaloi nori -levä. Mausta kukkakaalit sekä parsakaali kastikkeella. Sekoita 
joukkoon nori –suikaleet. Ripottele pinnalle seesaminsiemeniä. 

n. 70g / hlö
350 g IceCool kurpitsakuutio (33150)
60 g punasipuli
80 g IceCool soijapapu (33069)
40 g rucola, tuore
50 g öljy
15 g valkoviinietikka
2 g kaneli, jauhettu
2 g inkivääri, jauhettu
7 g suola
50 g fetajuusto
40 g kurpitsansiemen

Sulata pakasteet. Suikaloi punasipuli. Yhdistä ainekset. Ripottele lopuksi 
päälle hieman kurpitsansiemeniä.

n. 70g / hlö
200 g herkkusieni, tuore
300 g IceCool papusalaatti basilikakastikkeella (33411)
100 g kikherne 
70 g öljy
15 g limemehu
5 g korianteri
8 g juustokumina
20 g IceCool persilja, hienonnettu (33206)
7 g suola

Leikkaa herkkusienet lohkoiksi ja paahda 215°C uunissa 10 minuuttia. 
Yhdistä ainekset. 

LOHI-
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ITÄMAINEN 
KUKKAKAALISALAATTI



n. 150 g / hlö
300 g nuudeli
350 g  IceCool sokeriherne (33079)
110 g  IceCool bambunversoviipale (33087)
110 g  punasipuli
110 g  katkarapu
60 g  korianteri, tuore
20 g  chili, tuore
220 g  sweet chili -kastike
120 g  kalakastike
100 g  valkoviinietikka

Sulata pakasteet. Keitä nuudelit suolave-
dessä. Valuta ja jäähdytä nuudelit. Suikaloi 
punasipulit. Hienonna korianteri ja chili. 
Yhdistä ainekset. 

TARJOA ruokaisien 
SALAATTIEN SEURANA 

TUORETTA LEIPÄÄ!

basilikalla maustettu
perunasalaatti

n. 150 g / hlö
700 g peruna, kiinteä
150 g IceCool papu, kokonainen (33037)
70 g oliiviviipale
140 g IceCool basilika, hienonnettu (33204)
10 g IceCool valkosipulirouhe (33083)
150 g öljy
140 g oliiviöljy
70 g manteli
70 g parmesan, jauhe

Sulata kasvikset. Leikkaa perunat pienemmiksi loh-
koiksi ja keitä kypsiksi suolavedessä. Laita basilikat 
ja valkosipulirouhe tehosekoittimeen ja soseuta 
öljyn kanssa. Lisää loput ainekset ja soseuta. Yhdis-
tä pesto kasviksiin.
    
  

katkarapu-
nuudeliSALAATTI



Katso lisää vinkkejä osoitteesta 
www.snellmanpro.fi
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