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makujasi 
Makujen kiinan reseptein



MAKUJEN KIINA
Makujen Kiina on autenttisiin kiinalaisiin makuelämyksiin 
erikoistunut ravintola Iissä. Haluamme tuoda laadukkaita 

ja autenttisia kiinalaisen ruuan elämyksiä laajemmin 
suomalaisten saataville.

Tästä syystä tarjoamme osaamistamme myös muiden 
ravintola-alan toimijoiden avuksi. Meiltä saat omassa 
ravintolassamme testatut ja asiakkaiden rakastamat 
reseptit sekä koulutuksen ruokien valmistamiseen. 

Voimme myös toimia tukkukauppana ja varmistaa sen, 
että saatte ruokien vaatimat hieman eksoottisemmat 

ainekset helposti ja vaivattomasti meiltä.

Reseptivalikoimamme koostuu perinteisistä kiinalaisista 
kastikkeista ja ruokalajeista, sekä esimerkiksi tapahtumiin 

tai festivaaleille sopivista paistetuista nuudeleista ja 
muista herkuista.

lounailta 
festareille



Klassiset 
kastikkeet
Klassiset kiinalaiset kastikkeet ovat helppoja tehdä ja 
asiakkaille tuttuja. Kaikki kastikkeet voidaan tarjoilla minkä 
tahansa lihan kanssa luoden tilaa luovuudelle ja testailulle, 
jotta löydetään juuri teidän asiakkaille sopivat yhdistelmät.

Esimerkki kastikkeita

• Hapanimelä

• Pekingin

• Chili 

• Mustapapu

• Chop suey

• Kung po

Valikoima



Nuudeliruoat
Paistetut nuudeliruoat ovat helppo ja herkullinen vaihtoehto 
esimerkiksi take away -ruoaksi tai valmistettavaksi erilaisissa 
tapahtumissa ja festivaaleilla, niin sisällä kuin ulkonakin. 
Nuudeliruokien lisäksi paistettu riisi kulkee näppärästi take
awayna kartonkiboxissa. 

Nuudeliruoat on myös mahdollista toteuttaa laajasti eri 
lihoilla tai esimerkiksi katkaravuilla, luoden reilusti varaa 
luovuudelle. 

Nuudeliruokien kastikkeet

• Chili

• Sweet chili

• Valmis Makujen kiina -kastike

Nuudelit valmistuvat vaivatta keneltä vain 
nuudelikoneella. Meiltä voit vuokrata tai 
ostaa sähkökäyttöisen nuudelikoneen. 

Valikoima



Pieniä herkkuja
Rapeat ja herkulliset pikku syötävät ovat vakiintuneet osaksi 
kiinalaisten ravintoloiden tarjontaa ympäri maailman. 
Uppopaistetut kevätkääryleet ja kanapallot sekä 
kiinalaisittain maustetut kanasiivet ovat hyviä alkupaloja tai 
take away –herkkuja.

Pieniä herkkuja

• kevätkääryleet

• kanapallot

• siivet

Valikoima



palvelu
Makujen Kiinan tarjoaa reseptien lisäksi halutessanne
keittiöhenkilökunnan koulutusta, jotta asiakkaat saavat 
varmasti autenttisen ja laadukkaan makuelämyksen 
alusta asti. 

Käytännössä siis oma ammattikokkimme tulee pitämään 
keittiöhenkilöstöllenne koulutuspäivän, jossa käydään 
läpi annosten oikeaoppinen valmistus ja se, miltä ruokien 
kuuluu maistua.

Tämän lisäksi kauttamme saa myös annosten vaatimia 
mausteita ja muita ainesosia joko säännöllisesti 
toimitettuna tai tarpeen mukaan tilauksesta.

Jos kiinnostuit niin muotoillaan juuri 
teidän asiakkaille sopiva paketti uusia 
makuelämyksiä!

koulutus



Ota 
yhteyttä
Antti 
0442526052
makujenkiina@gmail.com



herahtiko 
vesi kielelle
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