
Etelä-Hämeen Martat     
Ruokaohjeita, joissa on käytetty maitojauhetta.   

 

MAKARONILAATIKKO  

400g jauhelihaa  

1 sipuli  

1 tl suolaa  

1 tl rouhittua mustapippuria  

5 dl makaronia  

2 rkl vehnäjauhoja  

2 dl maitojauhetta + 1 l vettä (tai 1 l maitoa) 

 
1. Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen. Voitele uunivuoka öljyllä.  

2. Hienonna sipuli. Ruskista jauheliha ja sipuli pannulla ja mausta seos.  

3. Mittaa makaronit raakana uunivuokaan. Lisää jauhot sekä lihasipuliseos ja sekoita. Sekoita 

maitojauhe veteen ja kaada vuokaan. Sekoita.  

4. Kypsennä 200 asteessa uunin keskitasolla noin 1 tunti.   

Vinkki: laatikkoruoassa kananmunan voi korvata 1 dl maitojauhetta ja 2 dl vettä seoksella 

 

 

 

VALKOKASTIKE JA SEN MUUNNOKSET 

1 dl maitojauhetta  

5 dl vettä  

2 rkl voita tai margariinia  

0,5 dl vehnäjauhoja  

0,5 tl suolaa  

0,5 tl rouhittua mustapippuria 

1. Sekoita maitojauhe ja vesi maidoksi.   

2. Sulata voi kattilassa. Kiehauta siinä jauhot.   

3. Lisää maito ohuena nauhana koko ajan sekoittaen.  Anna kastikkeen kypsyä muutama 

minuutti. Mausta kastike.  

4. Kastikkeesta voi tehdä erilaisia versioita lisäämällä valmiiseen peruskastikkeeseen makua 

antavia aineksia. Alla on muutamia vaihtoehtoja. Tarjoile kastike keitetyn pasta tai, 

perunan kanssa. 

 

 



Muunnokset: 

JUUSTOKASTIKE: lisää 2 dl juustoraastetta 

PINAATTIKASTIKE: lisää 1 pss pakastepinaattia sulatettuna 

SIENIKASTIKE: lisää 2-3 dl paistettuja sieniä (esim. tatteja, kantarelleja, suppilovahveroita tai 

viljeltyjä herkkusieniä) 1 hienonnettu ja paistettu sipuli  

KANANMUNAKASTIKE: lisää 2 kovaksi keitettyä kananmunaa pieneksi pilkottuna 

 

 

PERUNAPANNARI  

6 dl vettä  

1,5 dl maitojauhetta  

3 kananmunaa  

1 dl perunamuusijauhetta  

2 dl vehnäjauhoja  

0,5 tl suolaa  

0,5 dl öljyä  

 

1. Sekoita vesi ja maitojauhe keskenään. Lisää joukkoon kananmunat ja sekoita.   

2. Yhdistä kuivat aineet ja sekoita munamaitoon. Lisää lopuksi öljy.   

3. Kaada taikina uunipellille leivinpaperin päälle ja paista 225- asteisessa uunissa noin 30 

minuuttia, kunnes pannukakku on hyytynyt ja pinta saanut väriä.   

4. Perunapannari on herkullista esimerkiksi salaatin, tonnikalan, raejuuston tai makeana 

herkkuna hillon kera. 

 

 

 

LETUT ELI OHUKAISET  

2 munaa  

5 dl vettä  

1 dl maitojauhetta  

2,5 dl vehnäjauhoja  

0,5 dl öljyä 

0,5 tl suolaa 

paistamiseen rasvaa 

 
1. Vatkaa kananmunien rakenne rikki.  

2. Sekoita joukkoon maito.  

3. Lisää vehnäjauhot, öljy sekä suola ja sekoita tasaiseksi. 

4. Anna turvota 30 minuuttia.  

5. Paista taikinasta kuumalla paistinpannulla lettuja. Paistamisessa voit käyttää voita, 

margariinia tai öljyä. 



MAC & CHEESE -MUFFINIT (12 kpl) 

 400 g makaronia  
3 rkl margariinia tai voita  
4 rkl vehnäjauhoja  
5 dl kuumaa vettä  
1 dl maitojauhetta  
0,5 tl rouhittua mustapippuria  
200 g juustoraastetta 
 

1. Keitä makaronit pakkauksen ohjeen mukaan juuri ja juuri kypsiksi. Valuta lävikössä.   
2. Sulata rasva kattilassa ja lisää vehnäjauhot. Kypsennä jauhoja keskilämmöllä koko ajan 

sekoittaen pari minuuttia.   
3. Sekoita maitojauhe kuumaan veteen ja kaada kattilaan nopeasti vispaten. Kuumenna 

kiehuvaksi koko ajan sekoittaen, jotta kastikkeesta tulee tasaista. Mausta.   
4. Kääntele joukkoon puolet juustoraasteesta ja keitetyt makaronit.   
5. Jaa seos pieniin muffinivuokiin. Ripottele pinnalle loput juustoraasteesta ja paista 

200asteessa uunissa noin 30 minuuttia.   
6. Jäähdytä ja nauti.   
7. Muffinit sopivat esimerkiksi kasvissosekeiton kanssa tarjottavaksi. 

 

 

PANNACOTTA 

4 dl vettä 

2 dl maitojauhetta 

2 rkl sokeria 

1,5 liivatelehteä 

1tl vaniljasokeria (halutessa) 

 

1. Laita liivatelehdet pehmenemään kylmään veteen. 

2. Sekoita kattilassa vesi, maitojauhe, sokeri ja vaniljasokeri. Kuumenna kiehuvaksi koko ajan 

sekoittaen. 

3. Ota kattila pois liedeltä. Lisää liivatelehdet ja sekoita. 

4. Jaa seos annosastioihin. Peitä ja nosta jääkaappiin hyytymään vähintään neljäksi tunniksi. 

 

 

 


