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Asiakaslehti 3 / 2020 syksy

Uusia makuja syksyn herkkuhetkiin!
Syksyn viilenevät illat houkuttelevat kotikokit loihtimaan keittiöihin hurmaavia tuoksuja ja mahtavia makuelämyksiä. Kotigastronomeilta nyt syyskokkauksiin uutuustuotteita tulisista makeisiin - perinteisistä eksoottisimpiinkin aterioihin, laadukkaita keittiövälineitä unohtamatta.
Dip-mix Chipotle

UUSI

Kotigastronomin gluteenittomalla kakkupohjaseoksella
loihdit kuohkean, hyvänmakuisen kakkupohjan todella
helposti. Tuote ei sisällä myöskään vehnätärkkelystä!
(L,G,M).
Nro 1617 375 g 5,50 €

Kotigastronomi Chipotle-dippi on tulisen dipin ystäville!
Tämä tuhdin tulinen dippi saa
makunsa chipotle-chilin lisäksi
mm. paprikasta, valkosipulista
ja mustapippurista. Erinomainen dippinä kermaviiliin tai tomaattisoseeseen sekoitettuna.
Kokeile myös ranskankerman,
majoneesin tai smetanan joukossa ruoanvalmistuksessa!
(L,G,M,V)
Nro 1017 60 g 4,30 €

Dip-mix Voi-Tilli

UUSI

Kotigastronomi Dip-mix Voi-Tilli on oiva valinta pehmeiden ja mietojen makujen ystäville. Perinteisen dippailun
lisäksi erinomainen kylmäkastike kermaviiliin tai ranskankermaan sekoitettuna niin kala- kuin kasvisruuillekin! Soveltuu myös maustamiseen esim. voileipäkakkujen täytteissä. (L,G,M,V).
Nro 1092 60 g 4,30 €
Vinkit:
* uuniperunat (ranskankerma + Kotigastronomin Dip-mix
Voi-Tilliä + tonnikalaa)
* kananmunat + päälle ranskankerma + Kotigastronomin
Dip-mix Voi-Tilli + katkarapuja

Kalaliemijauhe

UUSI

Helposti nesteeseen liukeneva liemijauhe antamaan täyteläistä makua niin kalakeittoon kuin erilaisiin paistoksiin.
(L,G,M).
Nro 907 50 g 3,90 €

Raparperitee, musta aromitee

UUSI

Kakkumix

UUSI

UUSI

Toffee kuorrute

Pehmeän suussasulava kuorrute toffeetwistillä niin täytekakkuihin, muffinssikuorrutuksiin ja jälkiruokiin. (G).
Nro 1612 400 g 6,90 €

Kuorrute sulatetaan juoksevaksi
vesihauteessa tai
mikrossa.
* omena- ja muita
piirakoita sulostuttamaan
* uuniomenan päälle sulamaan

Tässä teessä yhdistyvät keväisen raikas raparperi ja aavistus kerman makua.
Nro 1725 80 g 4,40 €

Sitruunatee, musta aromitee

UUSI

Sitruunan ja makean mustan lychee-teen yhdistelmä tekevät tästä teestä erityisen hienon makuisen.
Nro 1727 80 g 4,40 €

Laktoositon = L, Gluteeniton =G, Suolaton = S, Maidoton = M,
Vegaaninen = V, Vähälaktoosinen = VL

Citrus Special

UUSI

Cole & Mason Pippuri- ja suolamylly UUSI

Erinomainen mausteseos grillatun ja paistetun broilerin
maustamiseen. Sopii hyvin myös lihan sekä kalan mausteeksi. (L,G,M,V).

Myllyjen koneisto on asennettu myllyn yläpäähän, jolloin
jauhatus tapahtuu ”ylösalaisin”, eivätkä mauste- ja suolamurut sotke kaappia tai pöytäpintoja. Pippurimyllyssä 5
karkeussäätöä, suolalla 3. Korkeus 15,4 cm.
Nro 2025 (pippuri) 30,90 €
Nro 2030 (suola) 30,90 €

Pastamauste Pomodoro

UUSI

Täydellinen valkosipulin, tomaatin ja yrttien yhdistelmä
pastan, erilaisten pastaruokien ja -kastikkeiden
maustamiseen. (L,G,M,V).
Nro 770, 70 g 3,90 €

Katkarapukastike
1 pieni sipuli kuutioina
katkarapuja 1 pussi
2 prk creme fraichea
n. 2 rkl Kotigastronomin Pastamauste Pomodoroa
öljyä
Kuullota sipulit tilkassa öljyä. Lisää joukkoon creme
fraiche ja Pastamauste Pomodoro. Lopuksi lisää sekaan katkaravut. Kiehauta ja tarjoile mieleisesi pastan
kanssa.

Salsa Harissa

Torvivuoka, silikoni, Lékué

UUSI

Syvä torvivuoka soveltuu hyvin mm. perinteisen kuivakakun leivontaan. Vuoan tilavuus 2,4 litraa, halkaisija 22 cm
ja korkeus 10 cm. Vuoka voidaan laittaa niin uuniin kuin
pakkaseen, lämpötiloja se kestää -60°C:sta +220°C:een.
Leipominen silikonivuoalla on helppoa, sillä sitä ei tarvitse erikseen voidella tai korppujauhottaa, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
Nro 3215 16,90 €

UUSI

Harissa on voimakas tunisialainen ja pohjois-afrikkalainen
mauseseos. Salsa Harissa-seos sekoitetaan tomaattimurskan joukkoon ja näin saadaan eksoottinen lihojen kastike
ja dippikastike. Hyvää myös leivän päällä. (L,G,M,V).
Nro 823, 80 g 3,90 €

Pulltap’s korkkiruuvi

UUSI

Pulltap’sin klassikkomalli: musta teräskahva, kaksivaiheinen niklattu nostotuki, vahva teflonoitu spiraali ja sahateräinen kapseliveitsi. Nostotuen yläosassa kruunukorkin
avaaja. Ergonomista Pulltap’sia on mukava käsitellä ja se
onkin ammattilaisten suosikki.
Nro 3235 11,90 €
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