
10 helppoa ja herkullista savustusreseptiä!

reseptit



Muikut ja sitruunavinaigrette
VENDACE WITH LEMON VINAIGRETTE

Broilerin siivet ja savumajoneesi
CHICKEN WINGS WITH SMOKED MAYONNAISE

palsternakkakeitto
parsnip soup

kana-vihannesvartaat
CHICKEN-VEGETABLE SKEWERS

katkarapukeitto
SHRIMP SOUP

karitsan paahtopaisti ja hunajapaahdetut uunijuurekset
ROASTED LAMB with HONEY ROASTED ROOTS

recipes

Muurikan savustuspurut
Muurikka smoking chips

2 l pussi / 10 l pussi

2 l package / 10 l package

2 l to6863, 10 l to6862

Muurikka Savustuspuru Leppä
Muurikka Smoking Chips Alder

Paino: 550 g

Weight: 550 g

to6713

Muurikka Savustuspuru Pyökki
Muurikka Smoking Chips Beech

Paino: 550 g

Weight: 550 g

to6712

Muurikka Savustuspuru Tammi
Muurikka Smoking Chips Oak

Paino: 550 g

Weight: 550 g

to6711

Muurikka Savustuspuru Kirsikka
Muurikka Smoking Chips Cherry

Paino: 550 g

Weight: 550 g

to6710

Muurikka Savustuspuru Omena
Muurikka Smoking Chips Apple

täytetyt paprikat ja kesäkurpitsat
STUFFED PEPPERS AND ZUCCHINI

savustettu leipäjuusto ja marinoidut marjat
SMOKED BREAD CHEESE WITH MARINATED BERRIES

porsaan sisäfilee ja pippurikastike
PORK FILLET WITH PEPPER SAUCE

poro-pekonirullat
REINDEER-BACON ROLLS

Yleispuru, joka 
soveltuu kaikkeen 
savustamiseen.

General chips for all 
kinds of smoking.



MUIKUT JA SITRUUNAVINAIGRETTE
Vendace with lemon vinaigrette

• 1 dl öljyä
• 1/3 dl valkoviinietikkaa
• 3 rkl sokeria
• 1 kpl sitruuna
• tuoretta tilliä

Sekoita öljy, valkoviinietikka ja sokeri 
keskenään. Purista joukkoon sitruunan 
mehu ja hienonnettu tilli. Sekoita hyvin. 
Kaada vinaigrette savumuikkujen päälle ja 
anna marinoitua jääkaapissa tunnin verran – 
tai tarjoile halutessasi heti.

• 1 dl oil
• 1/3 dl white wine vinegar
• 3 tbsps sugar
• 1 lemon
• fresh dill

Mix the oil, the vinegar and the sugar 
together. Add squeezed lemon juice. 
Chop and add the dill. Mix well. Pour the 
vinaigrette onto the smoked fish and let the 
food marinate in the refrigerator for about 
an hour – or serve right away.

SITRUUNAVINAIGRETTE
Lemon vinaigrette

• 1 kg muikkuja
• suolaa
• pari palaa sokeria

Perkaa muikut ja huuhdo kylmällä vedellä. 
Suolaa muikut ja anna maustua. Asettele 
sokeripalat purujen päälle. Savusta 3-teholla 
(n. 200°C) noin 15 minuuttia tai kunnes 
muikut ovat kauniin ruskeita.

• 1 kg vendace
• salt
• 2 lumps of sugar

Clean the fish and rinse with cold water. Salt 
the fish and let them draw. Place the lumps 
on the smoking chips. Smoke at position 3 
(about 200°C) for some 15 minutes or until 
the fish are beautifully brown.

Akasiapuuta. Koko 38 x 30 x 2 cm.
Acacia wood. Size 38 x 30 x 2 cm.

Muurikka Leikkuulauta
Muurikka Chopping Board

to6803

Purujen joukkoon lisätyt sokeripalat antavat 
valmistettavalle ruoalle kauniin ruskean värin.
The lumps of sugar placed on the smoking chips give the food a 
beautifully brown colour.



PALSTERNAKKAKEITTO
PARSNIP SOUP

• 400 g palsternakkaa
• 200 g perunaa
• 1 iso sipuli
• 9 dl maitoa
• 2 dl kuohukermaa
• suolaa
• mustapippuria
• voita paistamiseen

Paloittele sipuli ja palsternakka n. 2 cm x 2 cm 
kuutioiksi. Savusta kuutioita 15 min täydellä 
3-teholla (n. 200°C). Laita kattilaan nokare 
voita ja ruskista savustettuja kasviksia hetki. 

Lisää joukkoon kuutioitu peruna sekä maito. 
Keitä hiljalleen, kunnes kasvikset ovat täysin 
pehmeitä – tämä vie noin puoli tuntia. 
Soseuta sauvasekoittimella ja lisää kerma. 

Voit halutessasi lisätä maitoa tai kermaa 
notkeamman lopputuloksen saamiseksi. 
Mausta suolalla ja mustapippurilla.

• 400 g parsnips
• 200 g potatoes
• 1 large onion
• 9 dl milk
• 2 dl whipping cream
• salt
• black pepper
• butter for browning

Cut up the onion and parsnip into 2 cm x 2 
cm cubes. Smoke the cubes for 15 minutes at 
position 3 (200°C). Brown the smoked cubes 
for a moment in a saucepan with butter. 

Cut the potatoes into cubes and add them 
with the milk. Simmer until completely 
tender – this will take about half an hour. 
Blend with the stick blender and add the 
cream. 

For a smoother result, you can add some milk 
or cream. Add salt and black pepper.

Tuhti hanska, jolla saa kunnon otteen. Paksu 
neopreeni suojaa hyvin kättä ja pysyy siistinä 
pitkään. Lämmönkesto 260 astetta. Pituus 25 cm.

A sturdy glove that makes a good grip. Made 
of thick neoprene that protects the hand and 
remains clean for a long time. Heat resistance 
260°C Length 25 cm.

Muurikka Grilli-/Savustushanska
Muurikka Grilling/Smoking Glove

to6819



KATKARAPUKEITTO
SHRIMP SOUP

• 500g kuorellisia katkarapuja (pakaste)
• 1 iso sipuli
• 1 fenkoli
• 1 valkosipulinkynsi
• 1 tl sriracha-kastiketta
• ½ tl paprikajauhetta
• 1 tl suolaa
• ½ dl valkoviiniä
• 1,2 l vettä

Sulata jäiset katkaravut. Laita katkaravut 
savustuskoriin ja savusta  2-teholla (175°C) 10 
minuuttia. Kuori katkaravut ja säästä kuoret. 

Kuullota katkaravun kuoria kuumassa 
kattilassa sriracha-kastikkeen kanssa 5 
minuuttia. Kaada valkoviini kattilaan ja anna 
haihtua minuutin ajan. Lisää vesi ja suola. 
Kiehauta muutama minuutti ja käännä teho 
pienemmälle. Anna porista hiljalleen 25 min.

Pilko sipuli, fenkoli, paprika ja valkosipulin 
kynsi. Kuullota kasviksia öljytilkan kanssa 
kattilassa. Lisää siivilöity rapuliemi ja keitä 
n. 15 min. Lisää loppuvaiheessa kuoritut 
katkaravut ja tarjoile keitto smetanan kera.

• 500 g frozen whole shrimp
• 1 large onion
• 1 fennel
• 1 garlic clove
• 1 tsp sriracha sauce
• ½ tsp paprika
• 1 tsp salt
• ½ dl white wine
• 1,2 l water

Defrost the frozen shrimp. Put the shrimp in 
the smoking basket and smoke at position 2 
(175°C) for 10 minutes. Shell the shrimp and 
keep the shells. 

Sauté the shrimp shells in a hot saucepan 
with sriracha sauce for 5 minutes. Pour 
the white wine into the saucepan and let it 
evaporate for a minute. Add the water and 
the salt. Boil for a few minutes and reduce 
the heat. Simmer for 25 minutes.

Cut up the onion, the fennel and the garlic 
clove and sauté with oil in the saucepan. 
Strain the liquid from the shrimp shells and 
boil for 15 minutes. Towards the end, add the 
shelled shrimp and serve the soup with sour 
cream.

Muurikka Grilli-/Savustuskori
Muurikka Grill / Smoking Basket



BROILERIN SIIVET JA SAVUMAJONEESI
CHICKEN WINGS WITH SMOKED MAYONNAISE

• 1 porkkana
• 1 sipuli
• 1/4 juuriselleri
• 5 dl öljyä
• 3 kpl kananmunia
• 1 tl dijonsinappia
• ripaus suolaa

Leikkaa kasvikset isoiksi lohkoiksi. Savusta 
lohkoja 10 min savustimen 3-teholla (n. 
200°C). Laita savustetut kasvikset öljyyn 
yöksi. Siivilöi öljy seuraavana päivänä, ota 
öljy talteen. Riko kananmunat korkeaan 
ja kapeaan astiaan. Lisää joukkoon 
sinappi. Kaada öljy varovasti astiaan siten, 
että munien rakenne ei rikkoudu. Paina 
sauvasekoitin astiaan niin että kananmunat 
jäävät sen alle. Käynnistä sekoitin ja pidä se 
käynnissä astian pohjassa. Nosta pikkuhiljaa 
sauvasekoitinta ylöspäin, jotta kaikki öljy 
valuu alas ja sekoittuu munaan.

• 1 carrot
• 1 onion
• 1/4 celeriac
• 5 dl oil
• 3 eggs
• 1 tsp Dijon mustard
• a pinch of salt

Cut the vegetables into large pieces. Smoke 
the pieces for 10 minutes in the smoking 
oven at position 3 (200°C). Leave the smoked 
vegetables in the oil for the night. Strain and 
keep the oil the next day. Crack the eggs into 
a high and narrow dish. Add the mustard. 
Pour the oil into the dish carefully so that the 
yolks are not broken. Press the stick blender 
into the dish so that the eggs are under the 
stick blender. Start the stick blender and let 
it work in the dish. Gradually lift the stick 
blender upwards letting the oil run down 
and be mixed with the eggs.

1 pkt marinoituja kananpojan siipiä

Savusta siipiä savustimen 3-teholla (200°C) 
noin 30 min tai kunnes siivet ovat saaneet 
pintaan väriä ja rapeutta.

1 package of marinated chicken wings

Smoke the chicken wings in the smoking 
oven at position 3 (200°C) for 30 minutes or 
until the wings are coloured and crisp.

SAVUMAJONEESI
Smoked mayonnaise

Grilli-/ savustuskorin tarttumaton nonstick-pinnoite tekee grillaamisesta ja 
savustamisesta erittäin helppoa! Ruoka ei tartu eikä putoile ritilöiden väliin, 
joten myös pienemmät grillattavat/savustettavat valmistuvat vaivattomasti. 
Esim. kalan tai kanan nahka ei tartu korin nonstick-pintaan yhtä herkästi 
kuin teräsritilään. 

The Grill / Smoking Basket keeps food from falling down from the griddle, 
and even small bits are prepared easily. In addition, skin from fish or chicken 
etc. will not stick to the Basket’s non-stick surface as easily as to the steel 
griddle. The Basket is easy to keep clean e.g. in the dishwasher.

Muurikka Grilli-/Savustuskori
Muurikka Grill / Smoking Basket

20010-1



KANA-VIHANNESVARTAAT
CHICKEN-VEGETABLE SKEWERS

• 500g kanan rintafileitä
• 1 kesäkurpitsa
• 2 paprikaa
• 2 isoa punasipulia

MARINADI:
• 1 limetin mehu
• 1 rkl soijakastiketta
• 1 valkosipulinkynsi
• 1 tl sriracha-kastiketta
• silputtua korianteria

Pilko rintafileet noin 3 cm x 3 cm paloiksi. 
Marinoi rintafileepalat soijalla, korianterilla 
ja sriracha-kastikkeella. Anna marinoitua 
vähintään tunti kylmässä, tai mieluiten yön 
yli, jotta maut tiivistyvät.

Paloittele kasvikset samankokoisiksi 
paloiksi. Sekoita kasvisten sekaan pilkottua 
valkosipulia, loraus soijakastiketta ja 
halutessasi suolaa, maun mukaan. Anna 
vihannesten marinoitua tunnin verran.

Pujota rintafileepaloja ja kasviksia 
vuorotellen vartaaseen. Savusta vartaita n. 
18 minuuttia savustimen 2-teholla (n. 180°C).

• 500 g chicken breast fillets
• 1 zucchini
• 2 peppers
• 2 large red onions

MARINADE:
• the juice from 1 lime
• 1 tbsp soy sauce
• 1 garlic clove
• 1 tsp sriracha sauce
• chopped coriander

Cut the breast fillets into 3 cm x 3 cm 
pieces. Marinate the pieces with soy sauce, 
coriander and sriracha sauce. Let the 
pieces marinate for at least an hour at low 
temperature, or even better, overnight, so 
the flavours are condensed.

Cut the vegetables into pieces of the same 
size. Mix chopped garlic, some soy sauce 
and salt to taste into the vegetables. Let the 
vegetables marinate for about an hour.

Thread pieces of chicken breast fillets and 
vegetables alternately onto the skewer. 
Smoke the skewers for 18 minutes in the 
smoking oven at position 2 (180°C).

Materiaali: Ruostumaton teräs
Pituus: 40 cm

Material: Stainless steel
Lenght: 40 cm

Muurikka Varrastikut 4 kpl
Muurikka Skewers 4 pcs

to6810



KARITSAN PAAHTOPAISTI
ROASTED LAMB

• 4 kpl karitsan paahtopaistia
• 4 kpl valkosipulin kynttä
• 1 rkl karkeaa merisuolaa
• 1 dl punaviiniä
• rosmariinia

Hienonna rosmariini ja valkosipuli hienoksi ja 
sekoita ne suolan ja punaviinin kanssa. Laita 
karitsat marinoitumaan mausteseokseen 
vähintään tunniksi. Ota lihat marinadista 
ja ruskista pinnat nopeasti tulikuumalla 
pannulla, noin puoli minuuttia puoleltaan. 

Laita lihat täydellä teholla esilämmitettyyn 
savustimeen ja savusta 15 minuuttia tai kunnes 
lihan sisälämpötila on 65 astetta. Kääri lihat 
folioon savustuksen jälkeen ja anna vetäytyä 
15 min.

• 4 pieces of roasted lamb
• 4 garlic cloves
• 1 tbsp coarse-grained sea salt
• 1 dl red wine
• rosemary

Cut the rosemary and the garlic fine and mix 
them with the salt and red wine. Let the pieces 
of lamb marinate in this mixture for at least 
an hour. Take the pieces of lamb out of the 
marinade and brown them quickly in a hot 
pan, about half a minute on each side.

Preheat the smoking oven to full power, 
place the pieces of lamb in the smoking oven 
and smoke for 15 minutes or until the inner 
temperature of the meat is 65 degrees. After 
smoking, let the pieces of lamb draw in foil 
for 15 minutes.

• 200 g porkkanaa
• 200 g lanttua
• 200 g palsternakkaa
• 3 rkl hunajaa
• öljyä
• suolaa
• mustapippuria

Kuori ja pilko juurekset 1,5 cm x 1,5 cm 
kuutioiksi. Sekoita öljy, hunaja ja mausteet 
juureksiin. Paahda uunissa 200 asteessa 
35min, sekoita välillä.

• 200 g carrots
• 200 g swedes
• 200 g parsnips
• 3 tbsps honey
• oil
• salt
• black pepper

Peel the roots and cut them into 1,5 cm x 1,5 
cm cubes. Mix the cubes with the oil, honey, 
salt and pepper. Roast in the oven at 200 
degrees for 35 minutes, mix from time to 
time.

HUNAJAPAAHDETUT UUNIJUUREKSET
Honey roasted roots



PORSAAN SISÄFILEE
PORK FILLET

• 500 g porsaan sisäfilettä
• 2 rkl dijon sinappia
• 1 rkl suolaa   
•  rosmariinia

Hienonna rosmariini ja hiero kaikki 
mausteet sisäfileen pintaan kauttaaltaan. 
Anna marinoitua jääkaapissa vähintään 
tunti. Nosta sisäfile huoneen lämpöön 45 min 
ennen kypsennystä. Laita pannulle tilkka 
öljyä ja paista filettä tulikuumalla pannulla 
minuutti molemmin puolin. Savusta filettä 
180 asteessa noin 35 minuuttia tai kunnes 
lihan  sisälämpötila on 60 astetta.

• 500 g pork fillet
• 2 tbsps Dijon mustard
• 1 tbsp salt
•  rosemary

Cut the rosemary fine and rub the mustard, 
salt and rosemary into the entire surface 
of the pork fillet. Let it marinate in the 
refrigerator for at least an hour. Take it out 
of the refrigerator 45 minutes before frying. 
Apply some oil on the pan and, while the pan 
is hot, fry the fillet for one minute on each 
side. Smoke the fillet at 180 degrees for 35 
minutes or until the inner temperature of the 
meat is 60 degrees.

• 1 kpl sipuli
• 5 rkl voita 
• 1 kpl lihaliemikuutio
• 2 dl kuohukermaa
• 1 rkl maizenaa
• rouhittua mustapippuria
• suolaa

Hienonna sipuli. Kuullota sipulia ja 
mustapippuria voissa kunnes sipuli on 
pehmentynyt. Lisää lihaliemikuutio ja 
kerma. Keitä hiljalleen noin 10 min. Jos 
haluat sileämmän lopputuloksen voit ajaa 
kastikkeen sauvasekoittimella tasaiseksi. 
Sekoita maizena vesitilkkaan, lisää 
kastikkeeseen ja kiehauta nopeasti. Lisää 
tarvittaessa suolaa.

• 1 onion
• 5 tbsps butter 
• 1 stock cube
• 2 dl whipping cream
• 1 tbsp maizena
• crushed black pepper
• salt

Cut the onion fine. Sauté the onion and black 
pepper in butter until the onion is soft. Add 
the stock cube and the cream. Simmer for 
about 10 minutes. For a smoother result, 
blend the sauce with the stick blender. Mix 
the maizena in some water, add it to the 
sauce and boil up quickly. Add salt to taste.

PIPPURIKASTIKE
Pepper sauce



PORO-PEKONIRULLAT
REINDEER-BACON ROLLS

• 200 g poron ulkofilettä
• 4 siivua pekonia 
•  suolaa

Leikkaa ulkofileestä neljä tasakokoista palaa. 
Kääri pekoni palojen ympärille. Kuumenna 
pannu kuumaksi ja paista pinnat nopeasti, 
noin 15 sekuntia puoleltaan. Savusta rullia 
185 asteessa 10 minuuttia tai kunnes lihan 
sisälämpötila on 55 astetta.

• 200 g reindeer sirloin
• 4 slices bacon 
• salt

Cut the sirloin into four pieces of the same 
size. Wrap the bacon slices around the four 
pieces. Heat up the pan and fry the surfaces 
quickly, about 15 seconds on each side. 
Smoke the rolls at 185 degrees for 10 minutes 
or until the inner temperature of the meat is 
55 degrees.

Tällä digitaalisella mittarilla voit seurata 
ruoan valmistumista langattomasti jopa 
20 metrin etäisyydeltä. Tiedät tarkasti 
grillattavan tai savustettavan ruoan 
sisälämpötilan ilman arvuutteluja.

This digital thermometer shows the exact 
temperature of the food you are grilling or 
smoking even at distance of 20 meters. 

Muurikka langaton paistomittari
Muurikka digital thermometer

Takuulla 
mehukasta 

paistomittarin avulla! 
Use the thermometer – 

get a juicy result! 

to6807



TÄYTETYT PAPRIKAT JA KESÄKURPITSAT
STUFFED PEPPERS AND ZUCCHINI

• 2 kpl paprikaa
• 1 kpl kesäkurpitsa
• 150 g pekonia
• 3 kpl kevätsipulia naatteineen
• 300 g kantarelleja tai muita sieniä
• 100 g sulatejuustoa
•  mozzarellaraastetta pinnalle
• mustapippuria
•  suolaa

Pilko pekoni, sipuli ja sienet pieneksi. 
Ruskista pekonit ensin pannulla. Nosta 
pekonit pois ja kuullota sipuli sekä sienet 
pekonista jäljelle jääneessä rasvassa. Sekoita 
pekonit ja sulatejuusto sipuleihin ja sieniin. 
Mausta suolalla ja pippurilla. Kuumenna 
vielä sen verran, että sulatejuusto sulaa ja 
massa on tasaista. 

Leikkaa kesäkurpitsa halki ja kaiverra sisus 
pois. Leikkaa paprikoista yläosa auki ja 
koverra siemenet pois. Täytä paprikat sekä 
kesäkurpitsan puolikkaat massalla. Ripottele 
mozzarellaraastetta kesäkurpitsoiden päälle 
ja laita paprikoihin kannet paikoilleen. 
Savusta 3-teholla (n. 200°C) 30min.

• 2 peppers
• 1 zucchini
• 150 g bacon
• 3 spring onions with tops
• 300 g chanterelles or other mushrooms
• 100 g processed cheese
•  sprinkle with grated mozzarella
• black pepper
•  salt

Cut the bacon, the onions and the mushrooms 
into small pieces. First brown the bacon in a 
pan. Remove the bacon and fry the pieces of 
onion and mushroom in the bacon fat. Mix 
the bacon and the processed cheese with 
the pieces of onion and mushroom. Add salt 
and pepper. Heat up to melt the processed 
cheese and form a smooth paste. 

Split the zucchini and scoop out the pulp. 
Cut off the tops of the peppers and remove 
the seeds. Stuff the peppers and the zucchini 
halves with the paste. Sprinkle the zucchinis 
with grated mozzarella and cover the 
peppers with their tops. Smoke at position 3 
(200°C) for 30 minutes.



SAVUSTETTU LEIPÄJUUSTO JA MARINOIDUT MARJAT
SMOKED BREAD CHEESE WITH MARINATED BERRIES

• 300 g leipäjuustoa

MARINOIDUT MARJAT:

• 200 g mansikoita, mustikoita ja 
vadelmia

• 4 dl vettä
• 1,5 dl sokeria
• 1 kpl kanelitanko
• 1 kpl vaniljatanko
• 3 kpl tähtianista

Sekoita sokeri ja mausteet veteen ja keitä 
seosta hiljalleen noin 30 min. Laita marjat 
mausteliemeen ja anna jäähtyä. Marjojen 
olisi hyvä antaa tekeytyä yön yli jääkaapissa 
jolloin maut korostuvat, mutta ne ovat 
syöntivalmiita myös jäähdyttyään. Leikkaa 
leipäjuusto haluamasi kokoisiksi paloiksi 
ja savusta 2-teholla noin 10 min. Tarjoile 
leipäjuusto marinoitujen marjojen kanssa.

• 300 g Finnish bread cheese (leipäjuusto)

MARINATED BERRIES:

• 200 g strawberries, blueberries and 
raspberries

• 4 dl water
• 1,5 dl sugar
• 1 cinnamon stick
• 1 vanilla pod
• 3 star anises

Mix the sugar, cinnamon, vanilla and anises in 
the water and simmer for about 30 minutes. 
Put the berries in the liquid and let it cool. 
To enhance the flavours, you could leave 
the berries in the refrigerator for the night, 
but they are ready to eat immediately after 
cooling. Cut the bread cheese into pieces of 
the desired size and smoke at position 2 for 
about 10 minutes. Serve the bread cheese 
with the marinated berries.



www.muurikka.fi
Opa Muurikka Oy, Teollisuuskatu 8, 53130 Mikkeli, Finland
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