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Muurikka 
kokoaa 
ihmiset 
yhteen
Me Muurikalla olemme vuosikymmenien ajan teh-
neet työtä suomalaisen ulkoruoanlaiton puolesta. 
Muurikka kokoaa ihmiset yhteen, nauttimaan 
ruoanlaitosta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja 
toteuttaa mieleenpainuvia hetkiä ja yhteisiä koke- 
muksia.

Muurikka Pannu on Suomessa legenda, monet 
makkarat ja letut on siinä suviyössä paistettu. 
Nykyään Muurikalta löytyy laaja kattaus välineitä 
ja tarvikkeita ulkoruoanlaittoon. Muurikka ja sillä 
tehtävä ruoka onkin vetänyt tuhannet suomalai-
set luontevasti viihtymään yhdessä. Näitä rautai-
sia, kotimaisia perinteitä jatkamme nykyisinkin 
koko laajassa vapaa-ajan ulkokäyttöön kehite-
tyssä tuoteperheessämme.

Tavoitteinamme ovat kestävä kehitys sekä toi-
mivat, laadukkaat tuotteet, jotka luovat tunnel- 
maa ruoanlaittoon ulkona ja kestävät aikaa. Tuote- 
suunnittelumme yksi tärkeimmistä lähtökohdis- 
ta on asiakkailta saatu palaute ja kehitysideat. 
Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme tuot-
teistamme entistä parempia.

Tästä esitteestä löydät paljon uusia tuotteita ja 
inspiraatiota ympärivuotiseen ulkoruoanlaittoon. 
Tervetuloa Muurikka-maailmaan! Tutustu myös 
verkkokauppaamme osoitteessa muurikka.fi
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MEATER
Meater ja Meater+ aukeama (uutuus)

MEATER
langaton älypaistomittari
MEATER on maailman ensimmäinen täysin langaton 
paistomittari. Siinä on kaksi sisäänrakennettua 
lämpösensoria, joiden avulla puhelimeen asennettu 
applikaatio avustaa sinut valmistamaan täydellistä lihaa 
kerta toisensa jälkeen. Toimii sekä uunissa, grillissä, 
että savustimessa. MEATER langaton paistomittari takaa 
onnistuneen lopputuloksen grillauksessa ja savustuksessa. 
Saat tarkan lämpötilan myös paistaessa pannulla ja  
nuotiolla – ilman häiritseviä johtoja.
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MEATER paistomittarin avulla saat tehtyä ravintolatasoisia liharuokia vaivattomasti kotona. 
MEATER mobiiliapplikaatio avustaa kokkauksen alusta loppuun saakka ja hälyttää kun raaka-aine 
on saavuttanut tavoitelämpötilan. Helposti asennettava sovellus on yhteydessä MEATERiin joko 
Bluetoothilla tai WiFi-yhteydellä.  

• Sovellus saatavana Androidille, iPhonelle ja iPadille.  
• MEATER langaton paistomittari säilyy ja latautuu  
 bambusta valmistetussa, tyylikkäässä lataustelineessä.

MEATER+ 
MEATER+ on täysin langaton paistomittari, jonka 
Bluetooth-ominaisuudet ovat paremmat kuin edeltä-
jässä, Bluetooth kantavuus jopa 50 metriä. MEATER on 
maailman ensimmäinen täysin langaton paistomittari. 
Siinä on kaksi sisäänrakennettua lämpösensoria, joiden 
avulla puhelimeen asennettu applikaatio avustaa sinut 
valmistamaan täydellistä lihaa kerta toisensa jälkeen. 
Toimii sekä uunissa, grillissä, että savustimessa.

MEATER+ TO6801

MEATER BLOCK
Langaton älypaistomittari x 4 + tukiasema, tarkkailee yhtä 
aikaa jopa neljää eri mittaria. Bluetooth kantavuus 10 metriä 
normaalia uunia tai grilliä käyttäessä, 3 metriä savustimessa 
tai hiiligrillissä. Laitetta voi myös käyttää ilman mobiilisovel-
lusta oman näytön kautta. Voi jakaa tiedot oman Wi-fi yhtey-
den kautta, yhteydessä puhelimeen Bluetoohin välityksellä. 
Jokaisessa paistomittarissa on kaksi sisäänrakennettua  
lämpösensoria, joiden avulla puhelimeen asennettu  
applikaatio avustaa sinut valmistamaan täydellistä lihaa  
kerta toisensa jälkeen.

MEATER Block TO6802

MEATER
MEATER on maailman ensimmäinen täysin langaton 
paistomittari. Bluetooth kantavuus 10 metriä normaa-
lia uunia tai grilliä käyttäessä, 3 metriä savustimessa 
tai hiiligrillissä. Siinä on kaksi sisäänrakennettua 
lämpösensoria, joiden avulla puhelimeen asennettu 
applikaatio avustaa sinut valmistamaan täydellistä 
lihaa kerta toisensa jälkeen. Toimii sekä uunissa,  
grillissä, että savustimessa.

MEATER TO6800
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• Teline lataa ja säilyttää  
 MEATER -paistomittarit

• 50 tuntia jatkuvaa kokkaus- 
 aikaa neljällä AA-paristolla

• Teline tehty oikeasta puusta,  
 sopii hyvin ulko- ja sisäkeittiöön

• OLED näyttö ja kontrolli- 
 paneeli kosketusnäppäimillä

• Sisäänrakennettu 
 kaiutin hälytyksille

• Lihan sisälämmön  
 mittaus 100°C asti

• Ulkolämpötilan  
 (grilli, uuni yms.)  
 mittaus 275°C asti

Pakkaus sisältää • 4x MEATER paistomittaria • 1 x MEATER Block laturi • 4 x AA-paristoa

Ominaisuudet

Uutuus!



Muurikka  
Pizza-/ 
pihauuni
Muurikka Pizza-/pihauuni on monikäyttöinen 
hiilillä tai klapeilla lämpenevä uuni, jossa valmis-
tat erilaisten grilliherkkujen lisäksi rapeapohjai-
set pizzat. Pihauuni sopii kaikenlaisille pihoille, 
mökille ja kaupunkiin – ympäri vuoden!

Uunin alaosassa on reilunkokoinen tulipesä, 
johon hiilien tai klapien lisääminen ruoanlaiton 
aikana onnistuu helposti ruokia siirtämättä. 
Uunissa olevasta lämpömittarista voit seurata 
uunin lämpötilaa ja lisätä hiiliä tai klapeja tarvit-
taessa. Pihauunin sivussa olevan kahvan ja pyö-
rien avulla uunin siirtäminen pihalla käy myös 
helposti. Pihauunissa valmistuu myös maistuvat 
pizzat pizzakiven avulla. Kuumentamalla pizza-
kiven uunissa ja kypsentämällä pizzan kuuman 
pizzakiven päällä saat pizzaan ohuen ja rapean 
pohjan. Pihauunissa voit käyttää myös erilaisia 
uunivuokia ja tehdä niiden avulla vuokaruokia tai 
esimerkiksi savustaa lisäämällä savustuspurut 
hiilloksen päälle erillisessä astiassa.

Pakkaus sisältää

• Muurikka Pihauuni 
• hiiliritilä x 2 
• grillausritilä x 2  
• pizzakivi x1

Pizza-/pihauuni TO6912

 

Upeat uutuus- 
tuotteemme, ole hyvä.
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Muurikka PRO Grillihanskojen 
ulkopinta on valmistettu nahasta ja 
sisäpinta palamattomasta sekä hyvin 
kuumuutta kestävästä aramidi- 
kuidusta. Hanskat suojaavat myös 
hehkuvilta kipinöiltä ja liekeiltä. 
Käsineet antavat suojaa  
jopa 300 °C asti. 

PRO Grillihanskat TO6921

MUURIKKA 
PRO
GRILLI- 
HANSKAT  MUURIKKA  

PIZZA- 
LAPIO 
Muurikka Pizzalapion 
avulla pizzojen siirtely on 
vaivatonta. Tukeva puinen 
kahva, metalliosat ruostu-
matonta terästä.

Pizzalapio TO6924

Pihankunkku!



Pizzan valmistus
• Liota hiiva ja sokeri 42 asteiseen veteen  
 monitoimikoneen kulhoon ja lisää öljy.

• Käynnistä kone ja lisää pikkuhiljaa 3 dl jauhoista,  
 anna sekoittua keskiteholla 5 minuuttia.

• Sammuta monitoimikone ja anna taikinan levätä 15 minuuttia.

• Lisää loput jauhoista ja suola. Käytä konetta vielä pari minuuttia.

• Jätä kulho peitettynä vedottomaan paikkaan ja anna nousta 30 minuuttia.

• Jaa taikina jauhotetulla leivinpöydällä neljään osaan. Kauli palat ohuiksi,   
 pyöreiksi taikinapohjiksi.

• Kuumenna pizzakivi uunissa 250-300 asteessa tulikuumaksi.

• Revi mozzarellat pienemmiksi paloiksi ja anna valua kunnolla siivilässä.

• Ripottele kuumalle pizzakivelle hieman vehnäjauhoja ja siirrä yksi pizza-  
 pohja kivelle. Levitä 1/4 tomaattikastikkeesta ja revityistä mozzarella- 
 paloista pizzapohjan päälle. 

• Sulje uuninluukku ja paista 6-8 minuuttia, kunnes taikina on kypsää ja   
 saanut kaunista paistoväriä.

• Ota valmis pizza uunista. Mausta mustapippurilla ja ripottele  
 pinnalle hienonnettua basilikaa. Paista loput pizzat samaan tapaan.

9

MUURIKKA  
PIZZA- 
LAPIO 

MUURIKKA  
PIZZAKIVI
Muurikka Pizzakiven avulla valmistat ravintola- 
tasoista, rapeaa pizzaa kotona. Sopii myös 
pakastepizzojen paistamiseen. Pizzan lisäksi 
se sopii myös esimerkiksi leivän, sämpylöiden, 
piiraiden ja muiden leivonnaisten paistamiseen. 
Pizzakivi toimii erityisen hyvin keittiöuunissa tai 
grillissä – esimerkiksi Muurikka Pihauunissa. 
Pyöreässä pizzakivessä on kätevät kantokahvat, 
joiden avulla kiveä on helppo siirtää. 

Materiaali: Keraamisesti pinnoitettu kordieriitti 
Halkaisija: 33 cm Kuumuudenkesto: 480 °C

Pizzakivi  TO6922

 

 

Pizzakivellä 
valmistettu 

TOMAATTI- 
MOZZARELLA-

PIZZA
Ainekset 

(4 annosta)

Pohja

3 dl vettä

ripaus sokeria

1 tl kuivahiivaa

6 dl vehnäjauhoja

1 rkl rypsiöljyä

1 tl suolaa

Täyte

1 tlk pizzakastiketta/tomaattikastiketta

2 palloa mozzarella (250 g)

½ tl mustapippuria

½ ruukkubasilikaa hienonnettuna

Näin käytät pizzakiveä 

Pizzakivi sujautetaan uuniin jo 
silloin, kun lämmöt vasta napsau-
tetaan päälle.  Kuumenna uuni 
ainakin 250 asteeseen.

Kivi lämpenee uunia hitaammin, 
joten odottele hetki vielä lämpöti-
lan nousemisen jälkeen.

Nosta pizza pizzakiven päälle. Voit 
käyttää apuna pizzalapiota.

Paista pizzaa, kunnes reunat ovat 
rapeat ja juusto kunnolla sulanut.

Ota pizza uunista ja nauti! 

 

PIHAUUNI JA  
PIZZAKIVI ON  

LYÖMÄTÖN  
PARIVALJAKKO!



SAVUSTUS
Muurikan laajasta savustin- ja  
savustustarvikevalikoimasta löydät  
kaiken tarvittavan onnistuneeseen  
savustus kokemukseen. Savustitpa  
avotulella tai sähköllä, tuo savun  
aromi mehevyyttä ruokaan alku- 
paloista jälkiruokaherkkuihin.
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MUURIKKA  
SÄHKÖSAVUSTIN PRO
Aito ja alkuperäinen Muurikka Sähkösavustin nyt entistäkin monikäyttöisempänä, lämpösäädettävänä PRO-versiona! Savusta 
kalaa, lihaa, vihanneksia, ristaa, äyriäisiä...

Possun sisäfilee, kalkkunan ja broilerin rintafileet, karitsan ja lampaan liha sekä kaikki riistalihat saavat mahtavan lisäaromin savustuksen 
avulla.  Muurikka Sähkösavustin PRO:n lämmönsäätöominaisuuden ansiosta herkempiäkin ruokia voi kypsentää nyt savustimella,  
säilyttäen raaka-aineiden mehukkuuden. Lämpömittarin avulla seuraat savustuslämpötilaa ja ylimääräinen savu  
ja kosteus poistuu rungossa olevan tuuletusventtiilin avulla. Pakkauksessa savustusohjeet, pieni pussi  
savustuspuruja, reseptivihko ja suojahuppu.

LÄMMÖNSÄÄTÖ
•  Portaattoman lämmönsäädön   
 ansiosta laitteen lämpötilan  
 säätäminen sopivaksi onnistuu  
 kätevästi erilaisten ruokien  
 valmistusta varten.

LÄMPÖMITTARI
•  Runkoon kiinnitetyn lämpömittarin   
 avulla voit seurata laitteen sisä- 
 lämpötilaa käytön aikana. 

1-asento = 75-110 astetta 
2-asento = 150-185 astetta 
3-asento = 190-230 astetta

MUURIKKA  

SÄHKÖSAVUSTIN  
PRO 1100 W 
Lämpösäädettävä sähkösavustin   
yhdellä savustustasolla. 

Teho: 1100 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz   
Materiaali: ruostumaton teräs   
Koko: Ø25 cm pituus 50 cm • Paino: 6,7 kg

MUURIKKA  
SÄHKÖSAVUSTIN  
PRO 1200 W
Lämpösäädettävä sähkösavustin   
kahdella savustustasolla. 

Teho: 1200 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz  
Materiaali: ruostumaton teräs  
Koko: Ø28 cm pituus 55 cm • Paino: 7,2 kg 

Ylempi 24 cm x 48 cm ja 
alempi 25 x 48 cm 

24 cm x 42 cm

Uutuus!

TUULETUSVENTTIILI
•  Tuuletusventtiilin avulla   
 ylimääräinen savu ja kosteus  
   pääsee ulos laitteesta. 

Muurikka Sähkösavustin PRO 1100 W  
TO6824 

Tuuletusventtiili

Muurikka Sähkösavustin  
PRO 1200 W TO6825

Lämpömittari

11



MUURIKKA  
RETKISAVUSTIN 
Muurikka Retkisavustin soveltuu käytettäväksi  
sekä nuotiolla, että sellaisissa kaasu- tai hiiligrilleissä, 
joiden ritilälle se mahtuu. Nuotiokäyttöä varten  
mukana lankajalat. 

Koko: 16 cm x 40 cm Paino: 2,1 kg

14 x 38 cm

Muurikka  
retkisavustin 
TO6860

MUURIKKA  
NOKKELASÄHKÖGRILLI/ 
-SAVUSTIN 900 W 
Teho: 900 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz   
Materiaali: ruostumaton teräs  
Koko: 45,5 cm x 30 x 37,5 cm  
Paino: 3,5 kg 

MUURIKKA  
NOKKELA SÄHKÖGRILLI/ 
-SAVUSTIN 1200 W
Teho: 1200 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz   
Materiaali: ruostumaton teräs  
Koko: 59 cm x 37,5 x 44 cm  
Paino: 6,2 kg 

Muurikka Sähkögrilli/-savustin  
1200 W TO6823

Muurikka Sähkögrilli/-savustin  
900 W TO6842

34 x 22 cm 43 x 25 cm

MUURIKKA  

SÄHKÖSAVUSTIN - AITO JA ALKUPERÄINEN
Muurikka Sähkösavustimen perusmalli on helppokäyttöinen klassikko, jolla savustaa vaivattomasti lihaa, kalaa, vihanneksia tai vaikkapa 
makkaraa. Korkealaatuinen Muurikka Sähkösavustin toimii savustuspuruja käyttämällä heti valmiina savustimena ja ilman puruja moni-
puolisena grillinä ja pihauunina ympäri vuoden. Perusmalliin on lisätty lämpömittari, jolla seuraa vaivattomasti savustimen sisälämpö- 
tilaa. Savustimen takaosaan on lisätty tuuletusventtiili, jonka kautta ylimääräinen kosteus poistuu. Kaikki pakkaukset sisältävät savustus-
ohjeet, pienen pussin savustuspuruja, reseptivihon ja suojahupun jolla suojaat savustimen lialta ja kosteudelta.

Muurikka 
Sähkösavustin 
1200 W 
TO6845/LM

SÄHKÖSAVUSTIN 1200 W
Muurikka Sähkösavustin 1200W  lämpömittarilla  
ja tuuletusventtiilillä kahdella savustustasolla. 

Teho: 1200 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz   
Materiaali: ruostumaton teräs  
Koko: Ø28 cm pituus 55 cm  • Paino: 6,7 kg

Ylempi 24 cm x 48 cm ja 
alempi 25 x 48 cm

Muurikka 
Sähkösavustin 
1100 W  
TO6846/LM

MUURIKKA  
NOKKELA SÄHKÖGRILLI/-SAVUSTIN

SÄHKÖSAVUSTIN 1100 W
Muurikka Sähkösavustin 1100W lämpömittarilla  
ja tuuletusventtiilillä yhdellä savustustasolla. 

Teho: 1100 W • Liitäntäjohto: 2 m,  
maadoitettu pistoke 230V/50Hz   
Materiaali: ruostumaton teräs  
Koko: Ø25 cm pituus 50 cm • Paino: 5,6 kg

24 cm x 42 cm

Nokkela Sähkögrilli / -savustin on helppokäyttöinen, nopea ja siisti. Laitteella voit savustaa ja grillata 
niin kesällä kuin talvellakin. Asentamalla vastuksen laitteen runko-osaan laite toimii savustimena, 
jolla loihdit maistuvat kala- ja lihaherkut savustettuja kasviksia unohtamatta. Vastus kansiosaan 
asennettuna laite muuttuu grilliksi, joka ei savuta, sillä vastus on grillattavan ruoan yläpuolella. 
Konepestävien ritilän ja rasvapellin ansiosta laite on helppo puhdistaa. Sähkögrilli / -savustin  
soveltuu monipuoliseen ruoanlaittoon. Savusta ja grillaa kaikki herkut yhdellä laitteella! 

PERUSMALLI  
NYT LÄMPÖ- 

MITTARILLA JA  
TUULETUS- 

VENTTIILILLÄ!

Uutuus!

Kaikki Muurikka 
Sähkösavustimet  

ovat Suomessa valmistettuja  
ja tarkastettuja
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NYT 2 KOKOA

Lisävarusteita  

savustamiseen

Muurikka Savustusastia 
Pyöreä savustusastia sopii hyvin 
Muurikka Kesäkeittiöön. Sekä 
Kaasupolttimella että Sähkögrillillä 
saadaan tasainen ja helposti säädet-
tävä lämpö, jolloin kalojen, lihojen ja 
vihannesten savustaminen on helppoa. 
Puinen kädensija helpottaa liikuttelua. 
Sopii myös avotulelle. Valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä. 

Muurikka Savustuslaatikko
Kahdella ritilällä varustetussa 
savustuslaatikossa savustuu kerralla 
runsaasti herkkuja. Voidaan käyt-
tää monessa paikassa, avotulella, 
grillissä tai kaasugrillissä. Rasvapelti 
helpottaa puhdistusta. Valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä.

Muurikka Savustuslaatikko TO6861

Muurikka Grilli-/savustuskori 
Grilli- / savustuskorin tarttumaton 
non-stick  -pinnoite tekee grillaa-
misesta helppoa! Ruoka ei tartu 
kiinni, eikä putoile ritilöiden väliin. 
Kori on helppo puhdistaa vaikka 
astianpesu koneessa. 

Grilli-/savustuskori 20 x 32 cm 20010-1

Grilli-/savustuskori 22 x 40 cm TO6923

Muurikka Savustuspurut 
Savustuspuru leppä haketta.  
2 litran ja 10 litran pusseissa. 
Muurikka Savustuspurut TO6863/TO6862

Viski, Konjakki ja Brandy Savustuslastut sopivat käytettäväksi 
hiili- ja kaasugrilleihin, sähkösavustimiin ja muihin savustimiin.  
Ne valmistetaan tammitynnyreistä, joissa on varastoitu 
väkeviä alkoholijuomia mm. Riojasta ja muualta Espanjasta, 
sekä Ranskasta ja Portugalista. Valmistusprosessissa säily-
tetään tuoksu, maku ym. tärkeät kulinaariset ominaisuudet. 
Savustuslastut sopivat erinomaisesti kaikenlaisen ruoan  
savustamiseen; liha, vihan nekset, kala, pizzat, jälkiruoat  
saavat herkullista savun aromia. 

SAVUSTUSLASTUT

Muurikka Savustuslastu Viski TO6716 • Muurikka Savustuslastu Konjakki TO6717
Muurikka Savustuslastu Brandy TO6718

23 x 39 cm 2 kpl
Ø 40 CM  
Muurikka Savutusastia Ø 42 cm TO6821

Ø 31CM  
Muurikka Savutusastia Ø 32 cm 01030300

1.

1.

2.

4.

3.

SAVUSTUSPURUT
Omena, Kirsikka, Tammi ja Pyökki savustuspurut soveltuvat käytettäväksi 
kaikenlaiseen savustamiseen. Purut antavat puulaadusta riippuen erilaisia 
makuvivahteita savustettaviin ruokiin. Omena ja Kirsikka savustuspurut tuovat 
kevyesti makeahkoa ja hedelmäistä makua ja väriä. Tammi tuo puolestaan  
vahvaa savuaromia, Pyökki keskivahvaa savuaromia. 

Muurikka Savustuspuru Omena TO6710 • Muurikka Savustuspuru Kirsikka TO6711
Muurikka Savustuspuru Pyökki TO6713 • Muurikka Savustuspuru Tammi TO6712

Muurikka Suojahuppu  
1100 W to6847

Muurikka Suojahuppu  
1200 W to6848

SÄHKÖSAVUSTIMEN  
SUOJAHUPPU 
Sähkösavustimen suojahuppu suojaa lialta ja  
kosteudelta. Tarralukitus nostokahvan kohdalla. 

2.

3.
4.

NYT 2 KOKOA
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KESÄKEITTIÖT
Kesäkeittiöön on tarjolla monipuolisesti erilaisia 
lisävarusteita, joilla voit tehdä Kesäkeittiöstä oman 
näköisesi ja tarpeisiisi sopivan. Lisävarusteiden avulla 
savustat, keität, pariloit ja valmistat vaikka paellan 
tai wokin isommallekin porukalle! Vaunun pyörät 
helpottavat liikuttelua ja vaunun sivutasot tuovat lisätilaa 
ruoanlaittoon. Sivutasot ovat laskettavissa alas, jolloin 
vaunu menee pienempään tilaan. Vaunussa on myös 
runsaasti säilytystilaa erilaisille varusteille ja  
tarvikkeille, kuten pannuille ja savustusastialle.  
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TÄYDENNÄ 
KESÄKEITTIÖTÄ 
LISÄVARUSTEILLA!

MUURIKKA  
KESÄKEITTIÖ KAASU
MITAT: 135 x 67 x 93 cm

Kesäkeittiö Kaasu on nopea, monipuolinen ja siisti. Se soveltuu   
jokapäiväiseen ruoanlaittoon. Korkeareunaisella Muurikka  
Paellapannulla valmistuu maittavat ateriat alkuruoista jälkiruokiin. 
Kaasupolttimen päälle sopii myös erilaiset Muurikka pannut, parilat,  
wokit ja vaikka savustusastia.

• Tehokas Muurikka Kaasupoltin D-350 kahdella kaasukehällä ja  
 säätimellä, polttimessa peittävä, uudistettu ja tyylikäs tuulensuoja

• Kesäkeittiövaunussa alas laskettavat, männystä valmistetut  
 sivutasot, runko mustaksi maalattua terästä

• Muurikka Paellapannu suojapussissa

• Mukana Kesäkeittiön suojahuppu

Kesäkeittiö Kaasu  
musta TO909
Kesäkeittiö Kaasu  
harmaa TO910

Katso lisätietoja tai osta omasi: opamuurikka.fi

Käteviä lisävarusteita sivulla 17

2

Uudistettu  kaasupolttimen tuulensuoja
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Kesäkeittiö Kaasu Maxi musta TO911 Kesäkeittiö Kaasu Maxi harmaa TO912

KESÄKEITTIÖ KAASU MAXI 
• Tehokas Muurikka Kaasupoltin D-350 kahdella kaasukehällä ja  
 säätimellä, polttimessa peittävä, uudistettu ja tyylikäs tuulensuoja
• Kesäkeittiövaunussa alas laskettavat, männystä  
 valmistetut sivutasot, runko mustaksi maalattua terästä
• Aito ja alkuperäinen Muurikka Pannu 58 cm  
 suojapussissa sekä kansi

MITAT: 135 x 74 x 90 cm 

Kesäkeittiö KAASU MAXI:lla valmistuu ruoat isom-
mallekkin porukalle mukana tulevalla, isolla Muurikka 
Pannulla. Kaasupolttimen päälle sopii myös erilaiset 
Muurikka pannut, parilat wokit ja vaikka savustusastia. 
Mukana kansi, jonka alla ruoat valmistuvat nopeammin 
ja ruoka säilyy lämpimänä pidempään.

MUURIKKA  

KESÄKEITTIÖ- 
VAUNU 
MITAT 135 x 47 x 78 cm

Tyylikäs metallirunkoinen  
Kesäkeittiövaunu, jossa  
runsaasti säilytystilaa  
varusteille ja tarvikkeille.  
Sivutasot laskettavissa alas.  

Kesäkeittiövaunu musta TO792M Kesäkeittiövaunu harmaa, to792G

Uudistettu  kaasupolttimen tuulensuoja
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Kesäkeittiö Kaasu musta TO6831M 

KESÄKEITTIÖ SÄHKÖ 
MITAT: 135 x 52 x 92 cm

• Tehokas, nopeasti ja tasaisesti kuumeneva  
 sähkögrilli 2200 W teholla, helppo lämpötilan säätö
• Kesäkeittiövaunussa alas laskettavat, männystä  
 valmistetut sivutasot, runko mustaksi  
 maalattua terästä
• Aito ja alkuperäinen Muurikka Pannu 48 cm  
 suojapussissa sekä kansi

Ø 40 CM2200W

Kesäkeittiö SÄHKÖ on valmis ja vaivattomuudessaan ainutlaatuinen. Erittäin 
tehokas sähkögrilli kuumenee nopeasti ja tasaisesti, tarkka lämmönsäätö 
pitää huolen että grilli soveltuu monenlaiseen ruoan grillaamiseen. Grilliherkut 
valmistuvat grilliritilällä, sähkögrillin päälle sopii myös erilaiset Muurikka pannut, 
parilat wokit ja vaikka savustusastia. Mukana tulevalla, aidolla ja alkuperäisellä 
Muurikka Pannulla valmistuu maittavat ateriat alkuruoista jälkiruokiin.

MUURIKKA  
KESÄ KEITTIÖ  
SUOJAHUPPU

Tyylikäs ja kestävä,  
vettähylkivä suojahuppu  

viimeistelee Kesäkeittiösi.  
Suojahuppu sopii kaikille  
Muurikka Kesäkeittiöille.  

Hupun alalaidassa  
on kiristysnauha.

Muurikka Kesäkeittiön 
suojahuppu to6910

Kesäkeittiö Kaasu harmaa TO6831G
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MAUSTESEOS:

2tl rouhittua mustapippuria
1tl paprikajauhetta

0,5tl juustokuminaa
1tl kuivattua timjamia

1rkl suolaa
2rkl ruskeaa sokeria

GREMOLATA-KASTIKE:

3 ruukkua lehtipersiljaa
2 kuorittu valkosipulinkynttä

1 sitruunanmehu
1dl oliiviöljyä

mustapippuria
ripaus suolaa

Ainekset 
600g porsaan niskaa eli kassleria

6 keltasipulia

Hitaasti savustettua 
porsaanniskaa, 

sipulia ja 
gremolata- 
kastiketta 

1 kokonainen jyväbroileri
1 sitruuna

4 oksaa timjamia tai  
 sitruunatimjamia

8 oksaa salviaa
rouhittua mustapippuria

1tl savustettua paprikajauhetta
2 sipulia

2 porkkanaa
4 kokonaista valkosipulinkynttä

suolaa 
tilkka oliiviöljyä

Valmistus
• Pyyhi liha kuivaksi ja sekoita mauste- 

seoksen ainesosat keskenään. 

• Hiero huolellisesti lihan pintaan joka puolelta. 

• Pistele sipuleihin veitsellä muutama reikä ja  
asettele ne folion päälle savustusritilälle. 

• Aseta liha myös savustusritilälle ja savustimeen. 

• Laita kourallinen puruja savustimeen ja aloita savustus 3-asennolla kunnes 
savua alkaa syntymään kunnolla. Savusta noin 20 minuuttia ja laske sitten 
teho 1-asetukseen ja savusta lihaa 3,5 tuntia tai kunnes sisälämpötila on 
80-85 C. 

KASTIKE:

• Leikkaa persilja rouheasti ja laita syvään astiaan. 

• Lisää loput raaka-aineet ja soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella. 

• Tarjoile huoneenlämpöisenä lihan ja sipulien kera. 

• Viipaloi liha terävällä veitsellä ja leikkaa sipulit auki  
niin että sisus on helppo lusikoida lisukkeeksi.  

• Nauti gremolatan ja raikkaan salaatin kera. 

Valmistus
• Halkaise broileri pitkittäin tukevilla saksilla. 

• Pese sitruuna. Raasta kuori ja purista mehu kulhoon.  Lisää kulhoon  
myös leikatut yrtit, rouhittu pippuri ja paprikajauhe. 

• Lisää marinadiin tilkka öljyä ja laita broilerit maustumaan  
marinaadiin vähintään 2 tunniksi. 

• Kuori ja paloittele porkkana ja sipuli. Kuori ja  
halkaise valkosipulinkynnet. 

• Taita foliosta alunen broilerille  
savustusritilän päälle. 

• Aseta vihannekset pediksi ja broilerin 
puolikkaat niiden päälle.

• Aloita savustus 3-asetuksella 20 
minuuttia, kunnes savua alkaa 
syntymään kunnolla. Laske sitten 
teho 2-asetukseen ja savusta 
lintuja noin 1,5 tuntia. 

• Mausta suolalla. 

Puolikas 
savustettu 

jyväbroileri 
sitruunatimjamilla ja 
salvialla maustettuna 

Ainekset 

LISÄÄ RESEPTEJÄ 
OPAMUURIKKA.FI

Reseptit à la 

Henri Alén
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Kesäkeittiö Kokoa mieleisesi Kesäkeittiö  
kokonaisuus valitsemalla käyttöösi  
sopivat lisävarusteet

Muurikka 
-pannut

Monitoimi- 
pannu

Valurauta
paellapannu

Valurauta
lohkopannu

Kesäkeittiö
vakio-
kokoonpanot

Parila-/  
Grillipannu

Muurikka 
Wokki

Hiiliteräs- 
paella 

Teräspaella 

Kesäkeittiö-
kattila

Teräswokit

Grilsteri 

KESÄKEITTIÖ KAASU KESÄKEITTIÖ KAASU MAXI

15 l

KESÄKEITTIÖ SÄHKÖ
 

40 cm • 50 cm • 60 cm 50 cm

42 cm

38 cm • 48 cm • 58 cm 48 cm • 58 cm

40 cm • 50 cm
50 cm

42 cm

Savustus- 
astia

42 cm 42 cm

42 cm 42 cm

41,5 cm 41,5 cm

45 cm 45 cm

45 cm 45 cm

43 cm 43 cm

15 l

40 cm • 50 cm • 60 cm

42 cm

38 cm • 48 cm • 58 cm

40 cm • 50 cm

42 cm

42 cm

41,5 cm

45 cm

45 cm

43 cm
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SÄHKÖGRILLI
Erittäin tehokas sähkögrilli sopii vaativammallekkin 
grillaajalle - se kuumenee nopeasti ja portaattoman 
tehonsäädön ansiosta se sopii monenlaiseen grillaukseen. 
Grilli on äärimmäisen helppo pitää puhtaana, grilliritilän  
alta löytyy suoja-astia, joka kerää tippuvan rasvan. Voit 
täydentää sähkögrilliä erilaisilla lisävarusteilla, grillin  
päälle sopii erilaiset Muurikka pannut, grilsteri ja  
vaikkapa savustusastia. 

Grillauksen iloa 
-pihalla, terassilla ja parvekkeella
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Grillauksen iloa 
-pihalla, terassilla ja parvekkeella

Grilsterin välissä grillaat helposti pihvit, 
broilerit, kalat, makkarat tai vaikkapa 
lämpimät voileivät ja grilsteri kääntyy 
kertaheitolla. Voidaan käyttää grilleissä  
ja vaikka avotulella. Avattuna toimii  
myös normaalina grilliritilänä

Koko: Ø 40 cm. 

MUURIKKA 
GRILSTERI

Muurikka Grilsteri, to6817

•  Tehokas, nopeasti ja tasaisesti  
 kuumeneva sähkögrilli 2200 W   
 teholla, helppo lämpötilan säätö

• Vaunun runko mustaksi maalattua   

 terästä, puiset sivutasot.

Muurikka Classic   
Sähkögrilli TO6820/ST

MUURIKKA CLASSIC SÄHKÖGRILLI 2200W Mitat: 100 x 52 x 83 cm 
 
Helposti liikuteltavalla Muurikka Classic Sähkögrillillä valmistuu niin herkul-
liset grillivihannekset kuin kauniisti ruskistuneet pihvitkin. Erittäin tehokas 
sähkögrilli sopii vaativammallekin grillaajalle – se kuumenee nopeasti ja 
portaattoman tehonsäädön ansiosta se sopii monenlaiseen grillaukseen.

Kompaktin kokoinen, tukeva grilli sopii pieneenkin tilaan, kuten parvekkeelle, 
sivutasot irrotettavissa. Välihyllyä voidaan käyttää säilytystilana esim.  
mausteille. Grillausvalmis 3 minuutissa!

Ø 40 CM2200W

Todellinen pihakeittiön monitoimigrilli. Grilli mahtuu hyvin  
pienellekkin parvekkeelle, mutta siinä on tarpeeksi grillaus alaa  
ja tehoa isommankin aterian valmistamiseen. 

• Tehokas, nopeasti kuumeneva sähkögrilli 2200W teholla,  
   helppo lämpötilan säätö

Muurikka  
Sähkögrilli  
TO6820.P

MUURIKKA  
SÄHKÖGRILLI

Ø 40 CM

2200W

SÄHKÖGRILLIN SUOJA-ASTIA 5 kpl

 

Sähkögrillin suoja-astia to687

Suoja-astia kerää tippuvan rasvan, nesteen ja ruoan, jolloin ne 
eivät pala kiinni grillin pohjaan ja grilli on helppo pitää puhtaana. 
Kätevästi vaihdettavissa aina tarpeen mukaan. 

1.

1.

Täydennä grilliäsiSiistiä grillausta

Erittäin tehokas
Grilli on tasalämpöisen kuuma
hetkessä ja tarkasti säädettävä
sopii kaikenlaiselle 
grillattavalle.

Ritilän alla oleva, helposti
vaihdettava suoja-astia kerää
tippuvan rasvan. 

Grillin päälle sopii erilaiset
Muurikka-lisävarusteet!
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MUURIKKA 
SETIT JA KAASU-
POLTTIMET
Muurikka Setissä saat kerralla kaiken 
tarpeellisen onnistuneeseen ruoanlaittoon 
ulkona. Settejä voi täydentää erilaisilla 
lisävarusteilla. Tehokas kaasupoltin  
kuumenee nopeasti ja tehoa on helppo  
säätää. Polttimien tuulensuoja pitää huolen, 
että liekki ei pääse helposti sammumaan. 
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Laadukkaassa Muurikka Setissä saat kerralla 
kaiken tarpeellisen onnistuneeseen ruoan-
laittoon ulkona. Setteihin kuuluu pannu, 
kaasupoltin pitkillä jaloilla, sekä Silava,  
jolla rasvapoltat pannun valmiiksi  
ensimmäistä käyttökertaa varten. 

Muurikka 
Setit

SETTIEN SUOJAHUPUT

Muurikka 78 setti TO908

Muurikka Paellasetti
Muurikka Paellasetti sisältää  
Muurikka Paellapannun suojapussissa, 
kahdella kaasukehällä ja tehonsääti-
mellä varustetun D-350 kaasupolt-
timen pitkillä jaloilla, kaasuletkun 
turvasäätimellä sekä Silavan.

Muurikka Paella setti TO913

Tyylikäs, vettähylkivä suojahuppu. Helppo asettaa kaasu- 
polttimen ja pannun suojaksi. Hupun alalaidassa  
on kiristysnauha. 

Muurikka Setin suojahuppu

Muurikka 78 Setin suojahuppu
Sopii Muurikka 78 Setille.

Sopii Muurikka 48 Setille, 58 Setille ja Paella Setille. 

Muurikka Setin suojahuppu 10101113
Muurikka 78 Setin suojahuppu 10101116

7,9kW 45 CM

Muurikka Setti 48 sisältää perinteisen 
Muurikka Pannun 48 cm suojapussissa, 
kahdella kaasukehällä ja tehonsäätimellä 
varustetun D-350 kaasupolttimen pitkillä 
jaloilla, kaasuletkun turvasäätimellä sekä 
Silavan.

Muurikka Setti 48

Muurikka 48 setti TO906

7,9kW

Muurikka Setti 58
Muurikka Setti 58 sisältää perinteisen 
Muurikka Pannun 58 cm suojapussissa, 
kahdella kaasukehällä ja tehonsäätimellä 
varustetun D-400 kaasupolttimen pitkillä 
jaloilla, kaasuletkun turvasäätimellä sekä 
Silavan.

Muurikka 58 setti  TO907

Muurikka Setti 78

Muurikka Setti 78 sisältää perinteisen 
Muurikka Pannun 78 cm, kahdella kaasu-
kehällä ja tehonsäätimellä varustetun 
D-500 kaasupolttimen pitkillä jaloilla, setin 
suojahupun, kaasuletkun turvasäätimellä 
sekä Silavan.

 

Uudistettu  kaasupolttimen tuulensuoja
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Muurikka 100 Original, 01010104
Muurikka 120 Original, 01010120

MUURIKKA SETTI 100 
Muurikka Setti 100 on tosigrillaajan ja ulkoruoanlaittajan unelma.  
Suuri pannu sopii isommankin porukan herkutteluun, mutta toimii 
hyvin myös perhekäytössä. Tehokas, kolmella kaasukehällä ja tehon-
säätimellä varustettu D-600 kaasupoltin kuumentaa pannun nopeasti 
ja tasaisesti. Monipuolinen Muurikka 100 Setti sopii lähes mihin tahansa 
ulkokokkaukseen! Kiinteä, teräksinen tuulensuoja ja kierrettävät putki-
jalat. Pannun nostokahvat helpottavat siirtämistä. Irrotettavat, puiset 
sivutasot tuovat mukavasti lisätilaa kokkailuun. Mukana suojahuppu  
ja kaasuletku turvasäätimellä. 

Muurikka 100 ja 120

MUURIKKA 100  
JA 120 ORIGINAL
Aito Muurikka 100 Original on tosigrillaajan ja ulkoruoanlaittajan unelma. 
Suuri pannu sopii isommankin porukan herkutteluun, mutta toimii hyvin 
myös perhekäytössä. Monipuolinen pannu sopii lähes mihin tahansa 
ulkokokkaukseen! Kiinteä, teräksinen tuulensuoja ja kierrettävät  
putkijalat. Pannun nostokahvat helpottavat siirtämistä, kiinnitys- 
hakaset  erikseen saatavalle D-600 kaasupolttimelle.

MUURIKKA 
100/120 SETIN 
SUOJAHUPPU

Suojahuppu Muurikka  
100 setille 01010111

Suojahuppu Muurikka  
120 setille 01010122

Tyylikäs, vettähylkivä suojahuppu. Sopii Muurikka 100 ja 120 
Setille. Helppo asettaa kaasupolttimen ja pannun suojaksi. 
Hupun alalaidassa on kiristysnauha.

Muurikka 100 setti 01010114/L
Muurikka 120 setti 01010121/L 

120 CM100 CM

100 CM21kW

120 CM21kW

MUURIKKA SETTI 120 
Tämä veljessarjan suurin pannu sopii hyvin isommankin porukan  
herkutteluun, mutta toimii hyvin myös perhekäytössä. Tehokas,  
kolmella kaasukehällä ja tehonsäätimellä varustettu D-600 kaasupoltin 
kuumentaa pannun nopeasti ja tasaisesti. Monipuolinen Muurikka 120 
Setti sopii lähes mihin tahansa ulkokokkaukseen! Kiinteä, teräksinen 
tuulensuoja ja kierrettävät putkijalat. Pannun nostokahvat helpottavat 
siirtämistä. Irrotettavat, puiset sivutasot tuovat mukavasti lisätilaa 
kokkailuun. Mukana suojahuppu ja kaasu letku turvasäätimellä.

SIVUTASOT  
MUURIKKA 100 JA 120:LLE
Laadukkaat sivutasot antavat lisätilaa kokkai-
luun. Valmistettu kotimaisesta ekologisesta 
lämpökäsitellystä männystä, helppo asentaa 
paikoilleen. Mitat: 37 x 50 cm

Sivutasot Muurikka 100 / 120 
01010112.2

Tosi-
grillaajan
unelma
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Alusta mahdollistaa eri kokoisten keitto- ja 
paisto astioiden käytön D-350 ja D-400 
kaasupolttimien päällä. 

KAASUPOLTTIMIEN  
KEITTO- JA PAISTO- 
ALUSTA

Kaasupolttimet

KAASU- 
POLTIN D-400

Muurikka Kaasupoltin D-400 lyhyillä jaloilla TO905
Muurikka Kaasupoltin D-400 pitkillä jaloilla TO902

Kaksikehäistä, kahdella tehonsäätimellä 
varustettua D-400 kaasupoltinta voidaan 
käyttää eri kokoisten pannujen kanssa joko 
pienemmällä kaasukehällä tai molemmilla 
yhtä aikaa, pannun koosta riippuen. 

Suojahuppu Muurikka  
100 setille 01010111

Suojahuppu Muurikka  
120 setille 01010122

Muurikka 100 setti 01010114/L
Muurikka 120 setti 01010121/L 

KAASUPOLTIN  
D-600
Kolmella kehällä ja kolmella tehonsäätimellä 
varustettua D-600 kaasupoltinta voidaan  
käyttää eri kokoisten pannujen kanssa joko 
pienemmällä kaasukehällä tai molemmilla  
yhtä aikaa, pannun koosta riippuen. Reilu  
halkaisija mahdollistaa suurempienkin  
pannujen kuumentamisen.

 

Materiaali: emaloitu teräs  
Ulkokehän halkaisija: 60 cm  
Keskikehän halkaisija: 40 cm  
Sisäkehän halkaisija: 30 cm  

Muurikka Kaasupoltin  
D-600 01070120

Materiaali: emaloitu teräs  
Ulkokehän halkaisija: 40 cm  
Sisäkehän halkaisija: 21 cm  
Korkeus lyhyillä jaloilla: 29 cm  
Korkeus pitkillä jaloilla: 85 cm Muurikka Kaasupoltin D-350,  

lyhyillä jaloilla, TO904 
Muurikka Kaasupoltin D-350,  
pitkillä jaloilla, TO901

KAASU- 
POLTIN D-350
Kompakti, kaksikehäinen D-350 
kaasupoltin kahdella tehon- 
säätimellä sopii pienien ja keski-
kokoisten pannujen  
kuumentamiseen. 

Materiaali: emaloitu teräs  
Halkaisija: 35 cm  
Korkeus lyhyillä jaloilla: 29 cm  
Korkeus pitkillä jaloilla: 85 cm

Muurikka Kaasupoltin D-500 01070118 
Muurikka Kaasupoltin D-500  
lyhyillä jaloilla TO914
Muurikka Kaasupoltin D-450  
pitkillä jaloilla TO903

KAASUPOLTIN 
D-500
Kaksikehäistä, kahdella tehon-
säätimellä varustettua D-500 
kaasupoltinta voidaan käyttää eri 
kokoisten pannujen kanssa joko 
pienemmällä kaasukehällä tai 
molemmilla yhtä aikaa, pannun 
koosta riippuen. Reilu halkaisija 
mahdollistaa suurempienkin 
pannujen kuumentamisen. 

Materiaali: emaloitu teräs  
Ulkokehän halkaisija: 50 cm 
Sisäkehän halkaisija: 30 cm 
Korkeus lyhyillä jaloilla: 29 cm 
Korkeus pitkillä jaloilla: 85 cm 

7,9kW

Muurikka Kaasupolttimen keitto- ja paistoalusta, to693

Uudistetut  kaasupolttimien tuulensuojat
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Vaikka Muurikan lanseeraamasta Muurikasta on tullut 
ulkopannujen yleisnimi, on vain yksi ja ainoa ehta 
Muurikka. Klassikkopannut jotka vain paranevat  
vuosien mittaan. Pannut ovat erittäin monikäyttöisiä, 
niitä voi käyttää avotulella, erilaisissa grilleissä, 
kaasupolttimella sekä Kesäkeittiössä. Näillä  
tuhdeilla pannuilla valmistat ruoat alkupaloista 
jälkiruokiin. 

Muurikka 
- pannujen 
klassikko
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MUURIKKA  
PANNU JALOILLA  

MUURIKKA  
PANNU  
38 cm 48 cm 58 cm

Muurikka Pannu sopii kaasupolttimen päälle, sähkö- 
grilliin ja avotulelle. Mukana kätevä suojapussi. 

Materiaali: kuumavalssattu teräs 

Muurikka Pannu 38 cm 01010138
Muurikka Pannu 48 cm 01010105 
Muurikka Pannu 58 cm 01010106

Muurikka Pannu 48 cm jaloilla  
01010101
Muurikka Pannu 58 cm jaloilla  
010101001 
Muurikka Pannu 78 cm jaloilla  
01010115

MUURIKKA 

GRILLI-/PARILAPANNU
Grilli-/parilapannulla saat grillattavalle ruoalle kauniin paisto- 
pinnan jättäen parilajäljen raaka-aineen pintaan.  Myös pannun  
tasaista, parilaraidatonta puolta voidaan käyttää paistamiseen.  
Sopii kaasupolttimen päälle, sähkögrilliin ja avotulelle. 

MUURIKKA  
MONITOIMIPANNU
Monitoimipannulla paistaa tasakokoiset letut, blinit, munakkaat,  
pihvit, röstit... Sopii kaasupolttimen päälle, sähkögrilliin ja avotulelle. 

MUURIKKA 

PAELLAPANNU
Paellapannulla valmistuu ruoat, jotka vaativat reilumpaa  
paistoalaa sekä reunat sekoittamista varten. Pannulla  
valmistuu kätevästi paellat, risotot, pyttipannut... 
Sopii kaasupolttimen päälle, sähkögrilliin ja avotulelle. 

MUURIKKA  
LOHKOPANNU
Kahteen osaan jaettu valurautainen pannu, jonka avulla eri raaka-aineet 
ja maut eivät sekoitu ruokaa laittaessa. Pannulla valmistuu eri mausteilla 
viimeistellyt ruoat samanaikaisesti tai esimerkiksi liha-, kasvis- tai kala-
ruoat erillään. Sopii kaasupolttimen päälle, sähkögrilliin ja avotulelle.

MUURIKKA 

SILAVA 110g
Muurikka Silava on kätevästi tuubista annos-
teltava paistorasva ruoan valmistukseen sekä 
valurautaisten/rautaisten pannujen, patojen 
ja kaasugrillien rasvapolttoon ja hoitoon. 
Monikäyttöinen Muurikka Silava on erin-
omaista kaikkeen paistamiseen erityisesti 
ruokaan muodostuvan rapean pinnan takia. 
Puhdas luonnontuote sisältää 70% sian  
selkäsilavaa ja 30 % kotimaista rypsiöljyä.

Muurikka Silava 01110102 Muurikka Paistospray 111330

MUURIKKA 

PAISTOSPRAY 250 ml
Muurikka Paistosprayn avulla käytät rasvaa  
paistamiseen huomattavasti vähemmän kuin  
normaalisti. Suihkutettava Paistospray soveltuu  
erinomaisesti kaikkeen paistamiseen esimerkiksi  
erilaisilla pannuilla, pariloilla, grilleillä sekä  
kakku- ja paistovuokien voiteluun. Muurikka 
Paistospray on luonnontuote, joka sisältää  
rypsiöljyä ja soijalesitiiniä. 

48 cm 58 cm 78 cm 

Muurikka Pannu irrotettavilla jaloilla. Muurikka  
Pannu sopii kaasupolttimen päälle, sähkögrilliin  
ja avotulelle. Mukana jalat 3 kpl. 

Materiaali: kuumavalssattu teräs

Muurikka 48 ja 58 cm  
pannut toimitetaan käte-
vässä suojapussissa.

Halkaisija: 42 cm  
Materiaali: valurauta 

Toimitetaan kätevässä  
suojapussissa.

Muurikka Grilli-/parilapannu  
01010180

Halkaisija: 41,5 cm,  
yksittäisen paistoalueen  
halkaisija 13 cm 
Materiaali: valurauta

Mukana kätevä suojapussi

Muurikka Monitoimipannu  
01010181

Halkaisija: 45 cm 
Materiaali: valurauta

Mukana kätevä 
suojapussi.

Muurikka Paellapannu  
01010182

Halkaisija: 43 cm 
Materiaali: valurauta

Mukana kätevä  
suojapussi. 

Muurikka Lohkopannu  
01010185
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Hoitamalla saat Muurikka Pannusta elinikäisen kumppanin. Vaikka Muurikka Pannu on 
valmistettu tuhdista raudasta, joka ei pienistä säikähdä, sekin tarvitsee hieman huolenpitoa. 

Näillä ohjeilla pidät pannusi hyvässä kunnossa vuodesta toiseen eikä ruoste pääse yllättämään.

Muurikka Pannun käyttöönotto
Puhdista uusi pannu pesemällä miedolla pesuaineella tai  
kuumalla vedellä ja tee rasvapoltto heti puhdistuksen jälkeen  
seuraavalla tavalla: Kuumenna pannu kuumaksi kaasu- 
polttimella, sähkögrillissä tai hiilloksella ja levitä ohuelti ja 
tasaisesti Muurikka Silavaa tai öljyä koko pannun pintaan. 
Rasvaa ei saa valua pannun pohjalle paksulti, koska kasautu- 
essaan rasva palaa epätasaiseksi massaksi. Levitä rasvaa 
muutamia kerroksia ja odotan rasvan imeytymistä aina 
levittämisen välillä. Rasva tummuu ja kuivuu pannuun ainakin 
pannun keskiosalta. Käytössä pannu vielä tummuu ja patinoituu 
lisää.

Puhdistus
Puhdista pannu aina käytön jälkeen. Heti käytön jälkeen pannu 
puhdistuu parhaiten. Kaada pannulle tilkka vettä, kiehauta ja 
puhdista pannu lastalla ja talouspaperilla. Pyyhi pannu kuivaksi 
ja rasvaa paistopuoli kevyesti ruokaöjyllä tai suolattomalla 
Muurikka Silavalla.

Varastointi
Ennen pitempiaikaista varastointia puhdista, kuivaa ja rasvaa 
pannu kuumentaen Muurikka Silavalla (kuumennus poistaa 
kosteuden pannusta ja Silava estää ruostumisen). Säilytä 
pannu kuivassa paikassa.

Jos Muurikka Pannusi on ruostunut
Jos pannu on joutunut kosteudelle alttiiksi säilytyksen 
aikana ja ruostunut, ei hätää. Hankaa pannu teräsvillalla 
tai grilliharjalla, puhdista ja rasvapolta Muurikka Pannu 
käyttöönotto-ohjeen mukaan. Näin pannusi on taas hyvässä 
iskussa.

Vanha suolaniksi
Kun Muurikka Pannusi on likainen tai haluat puhdistaa 
pannun eri makuisten ruokalajien välillä, ruokasuola on 
hyvä konsti. Levitä reilusti suolaa Muurikka Pannulle ja 
pidä pientä lämpöä päällä muutama minuutti. Suola imee 
rasvan, kosteuden ja lian pois. Lian imeydyttyä raaputa esim. 
lastalla suola pois, kaada pannulle tilkka vettä ja pyyhi pannu 
puhtaaksi. Muista lopuksi kuivata ja rasvata pannu hyvin. 
Näin Muurikka Pannusi on taas kuin uusi.

MUURIKKA  
PANNUN 

Muurikka pannun 48 cm suojapussi  01010107
Muurikka pannun 58 cm suojapussi 01010108

MUURIKKA  
KANSI 
Monikäyttöiset kannet erilaisille Muurikka 
pannuille, kolme eri kokoa. Kannen alla 
ruoka valmistuu nopeammin ja pysyy  
lämpimänä pidempään. 

Materiaali: ruostumaton teräs.

Muurikka Kansi 44 cm to6165 • Muurikka Kansi 58 cm to6166
Muurikka Kansi 78 cm to6167

SUOJAPUSSI
Monikäyttöinen, vahvatekoinen  
suojapussi kaikille Muurikka  
tarvikkeille. Suojaa ja estää pannuja 
ruostumiselta. Sopii tarvikkeiden 
säilytykseen ja kuljettamiseen. 

Muurikka Wokki 01040196

MUURIKKA  
WOKKI 
Muurikan pannusarjaan kuuluva tuhti 9 litran wokki-pannu, 
jossa syntyy keveitä wokkiherkkuja tai vaikkapa soppa. 
Sopii kaasupolttimen päälle ja avotulelle, sopii erinomaisesti 
Kesäkeittiö KAASULLE (ei SÄHKÖ).  
Mukana kätevä suojapussi. 

Materiaali: kuumavalssattu teräs.  
Halkaisija 43 cm. 

Muurikka Wokki jaloilla 01040195

MUURIKKA  
WOKKI JALOILLA
Monipuolinen Muurikka Wokki irrottettavilla 
jaloilla. Sopii kaasupolttimen  
päälle ja avotulelle, sopii  
erinomaisesti Kesäkeittiö  
KAASULLE (ei SÄHKÖ).  
Mukana jalat 3 kpl ja  
kätevä suojapussi. 

Hoitamalla Muurikka 

Pannuasi saat siitä

elinikäisen kumppanin

NÄIN HOIDAT 
ORIGINAL MUURIKKA PANNUJA
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MUURIKKA  
PAELLAPANNU 
teräs, 40 cm, 50 cm, 60 cm ja 70 cm 

Laadukas Paellapannu kaasulle tai avotulelle. 
Tyylikäs pannu toimii myös tarjoiluastiana. 
Säilytettävä kuivassa paikassa. 

Materiaali: kylmävalssattu teräs.  

MUURIKKA TERÄSWOKKIEN, 
-PAELLAPANNUJEN JA HIILITERÄSPAELLAPANNUN 

KÄYTTÖÖNOTTO- JA HOITO-OHJEET:

Muurikka teräswokkien ja -paellapannujen käyttöönotto- ja huolto-ohjeet: 

Materiaali on kylmävalssattua terästä / hiiliterästä. Koska pannu ei ole ruostumaton, eikä siinä ole 
tarttumista estävää pintakäsittelyä, on tärkeää noudattaa käyttöönotto- ja huolto-ohjeita huolellisesti. 

Oikeanlainen käsittely parantaa pannun paisto-ominaisuuksia sekä suojaa sitä ruostumiselta. 

Jatkossa pannun puhdistamiseen ei kannata käyttää pesuai-
neita, koska pesuaineet irrottavat rasvapintaa. Pese kuumalla 
vedellä tai kiehauttamalla vettä pannussa. Jos pannuun on tart-
tunut ruoantähteitä, ne voi liottaa ja/tai hangata teräsvillalla. 

Säilytä pannu paperiin käärittynä muovipussin sisällä kuivassa ja 
suojatussa paikassa. Jos pannu on päässyt ruostumaan, hankaa 
ja pese ruoste pois ja toista rasvakäsittely.

Takuu on voimassa yhden vuoden. Takuu kattaa valmistus- ja 
materiaalivirheet. Takuun piiriin eivät kuulu loppukäyttäjän 
aiheuttamat vauriot, ruostuminen eikä hoidon tai huollon laimin-
lyömisestä aiheutuvat viat.

Poista väliaikainen ruosteenestokäsittely kiehauttamalla 
vettä pannussa ja sen jälkeen pese astia vedellä sekä 
miedolla astianpesuaineella. Älä jätä pannua kuivumaan 
ulkoilmaan, vaan kuivaa se heti, jottei se pääse ruostu-
maan. Tämän jälkeen kuumenna pannu välittömästi ja 
rasvaa pannun sisus kevyesti öljyllä tai silavalla, rasva-
poltto suojaa pannua ruostumiselta ja parantaa pannun 
paisto-ominaisuuksia. 

Rasvapoltto on uusittava aina, kun se on vahingoit-
tunut tai pesty pois. Pintaan muodostunut ruskeankir-
java poltettu rasvapinta suojaa astiaa ruosteelta sekä 
parantaa paisto-ominaisuuksia ja onkin normaalia, että 
pannun pinta tulee kirjavaksi käyttöönoton jälkeen.  

Muurikka Paellapannu 40 cm 01010147
Muurikka Paellapannu 50 cm 01010150
Muurikka Paellapannu 60 cm 01010160 
Muurikka Paellapannu 70 cm 01010161

MUURIKKA  
TERÄSWOKKI  
40 cm, 50 cm ja 60 cm

Teräswokissa valmistuvat monipuolisesti kaikki wokki- 
herkut ja lisäksi vaikkapa erilaiset keitot. Sopii avotulelle  
ja kaasupolttimille. Säilytettävä kuivassa paikassa. 

Materiaali: kylmävalssattu teräs. 

Muurikka Teräswokki 40 cm 01010170
Muurikka Teräswokki 50 cm 01010171
Muurikka Teräswokki 60 cm 01010172

MUURIKKA  
HIILITERÄSPAELLA
Tehty kovaan käyttöön! Hiiliteräspaellapannu kaasulle,  
sähkölle ja avotulelle.  

Halkaisija: 45 cm • Materiaali: hiiliteräs. Muurikka Hiiliteräspaellapannu 01010179
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RETKEILY  
JA PIKNIK
 
Tehty tulille! Muurikka tunnetaan kestävien 
retkeilyastioiden valmistajana. Tuotteet ovat kevyitä, 
joten niitä on helppo kuljettaa mukana minne vaan. 
Nuotiolla nautitut herkut tekevät seikkailustasi 
ikimuistoisen! Laadukkaat retkeilytuotteet ovat  
myös oiva ja haluttu lahja retkeilyä harrastavalle.
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MUURIKKA PIKNIK NOTSKI 

Piknik Notski TO6880

Piknik Notski on helposti mukana kuljetettava nuotiopaikka, joka kulkee vaivattomasti 
mukaan retkelle, rannalle ja veneeseen. Piknik Notski on turvallinen käyttää ja se ei jätä 
jälkiä luontoon. Peittävä tulisijan ympäri oleva tuulensuoja suojaa ympäristöä palavilta 
kekäleiltä ja kipinöiltä.  

Mukana tulee kahvallinen ritilä, jossa paistuvat makkarat ja muut retkiherkut.  
Ritilän tilalle käy myös loistavasti Muurikka Pannu 38 cm, jolla paistaa jälkiruoaksi  
vaikka letut. Retkinotski on helppo puhdistaa käytön jälkeen tyhjentämällä tulisijan  
alla oleva tuhkalaatikko. 

Korkeus: 35 cm  
Halkaisija: 33 cm  
Paistoritilän halkaisija: 34 cm 
Paino: 5 kg

Mukana 
kanto-ja säilytyskassi
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Uutuus!
Kevyt retkipannu suojapussissa  
taittuvalla varrella metsälle,  
mökille, leiripaikalle,  
veneeseen. 

Materiaali: Kuuma- 
valssattu teräs  
Halkaisija: 26 cm  
Paino: 1,1 kg

MUURIKKA  
LEISKU 
PANNU

Leisku 02020112

Pieneen tilaan menevä, kätevä retkipannu. Helppo kiinnittää  
käyttöolosuhteiden mukaan itse tehty varsi. 

Halkaisija: 23 cm  
Materiaali: Kuumavalssatu teräs  
Paino: 0,5 kg. 

Retkipaistinpannu  to6849Hiiliteräs retkipannu to6882

MUURIKKA 
RETKIPAISTIN- 
PANNU

Halsteri to6815

MUURIKKA 
HALSTERI
Laatuhalsteri kestää vuodesta toiseen. 

Materiaali: Ruostumatonta terästä / puukahva. 
Halstrausosa: 19 x 28 cm   
Pituus: 76,5 cm

MUURIKKA  
HIILITERÄS 
RETKIPANNU 
Laadukas hiiliteräspannu pitkällä, 
taittuvalla varrella. Kulkee mukana 
retkelle, mökille, leiripaikalle  
näppärässä suojapussissa. 

Halkaisija: 24 cm   
Kahvan pituus: 42 cm 

MUURIKKA  
MAKKARATIKKU
Makkaratikku puisella kädensijalla. 

Pituus: 80 cm

Makkaratikku TO6902

MUURIKKA  
RETKI- 
SAVUSTIN
Muurikka Retkisavustin soveltuu 
käytettäväksi sekä nuotiolla,  
että sellaisissa kaasu- tai hiili- 
grilleissä, joiden ritilälle se  
mahtuu. Nuotiokäyttöä  
varten mukana lankajalat. 

Koko: 16 cm x 40 cm  
Paino: 2,1 kg

14 x 38 cm
Muurikka retkisavustin 
TO6860
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Retkisetti  
TO6881

Retkikahvipannu 0.8 L,  
ruostumatonta terästä. Pieni 
kahvipannu kulkee helposti 
mukana minne vaan. Muotoiltu 
kahva, helppo  
ripustaa tulen yläpuolelle. 

MUURIKKA 

RETKIKAHVI- 
PANNU

Retkikahvipannu  Te129.08/n

Kevyt ja kompakti retkisetti nuotiolle. Setti menee pieneen tilaan – 
retkikahvipannu mahtuu kattilan sisään. Mukana suojapussi, jossa 
setti kulkee kätevästi. Ripustuslenkin avulla pussin voi laittaa vaikka 
reppuun roikkumaan. Pussi myös suojaa muita retkeilyvarusteita 
nokeentumiselta. Pannu ja kattila ovat valmistettu korkealaatuisesta, 
ruostumattomasta teräksestä, molemmissa ripustuskahvat. 

Paino: 0,74 kg

Kokoontaitettava Muurikka 
Retkituoli kulkee helposti mukana 
käytännöllisessä säilytyslaukussa. 
Tuoli menee tiiviiseen nippuun ja on 
kevyt kantaa mukana. Teräsrunko ja 
kestävä, mukava istuinosa.

MUURIKKA  
RETKISETTI 

MUURIKKA  
RETKITUOLI

MUURIKKA 
KYLMÄLAUKKU

Kylmälaukku TO6901 Kylmäreppu TO6913

Muurikka kylmälaukku 
säädettävällä, pehmustetulla 
olkahihnalla. Laukun sisällä 
taskut kylmäkalleja varten. 
Ruoka ja juoma pysyvät 
laukun sisällä kylmänä noin 
12 tuntia ja lämpimänä noin 
6 tuntia. 

Materiaali: polyesteri.  
Koko: 29 x 23 x 33 cm

MUURIKKA 
KYLMÄREPPU
Kylmäreppu on helppo ottaa ja kantaa 
selässä mukana retkille, tapahtumiin 
ja piknikille. Ruoat ja juomat pysyvät 
tehokkaasti kylminä/kuumina ja 
tuoreina. Repun sisällä taskut kylmä-
kalleja varten. Ruoka ja juoma pysyvät 
repun sisällä kylmänä noin 12 tuntia ja 
lämpimänä noin 6 tuntia. 

Materiaali: polyesteri.  
Koko: 45 x 30 x 14 cm.  

MUURIKKA  
NUOTIO- 
KATTILA
Ohut pohja, kuumenee  
nopeasti avotulella.  
Muotoillut kahvat,  
helppo ripustaa tulen yläpuolelle. 

Koko: 2,3 litraa ja 4,6 litraa.   
Materiaali: Ruostumaton teräs 

MUURIKKA  
NUOTIO- 
PANNU 
Monipuolinen vesi/kahvipannu 
ulkokäyttöön. Muotoiltu kahva, 
helppo ripustaa tulen yläpuolelle. 
Voi käyttää myös kaasugrillin 
sivukeittimellä. 

Koko: 1,5 litraa ja 3 litraa.   
Materiaali: Ruostumaton teräs 
 

Muurikka Nuotiokattila 2,3 L to146.23 
Muurikka Nuotiokattila 4,6 L to146.46

Muurikka Nuotiopannu 1,5 L te129.15/N 
Muurikka Nuotiopannu 3 L te129.30/N

Loimulauta  
maakiilalla  
43001250

Muurikka Retkituoli TO6920

Loimulauta maakiilalla. Sopii käytettä-
väksi esimerkiksi nuotion vierelle. 

Koko: 14 x 50 x 2 cm.  
Materiaali: ruostumaton  
teräs / puu.

MUURIKKA 
LOIMULAUTA  
MAAKIILALLA
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TARVIKKEET
Ulkoruoanlaittokokemuksen viimeistelee 
tietysti laadukkaat grillausvälineet ja lastat! 
Muurikoidessa tarvitaan jos jonkinlaista 
välinettä - valikoimastamme löydät erikokoisia 
lastoja, grillipihtejä, paistolapion isoja 
pannuja varten, grillihaarukan, varrastikkuja, 
sytytysvälineitä ja paljon muuta.
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MUURIKKA  
GRILLI- 
HAARUKKA

Jämäkästä Grillihaarukasta saa tukevan 
otteen. Teräksinen haarukkaosa ja  
puinen kädensija. 

Pituus: 33.5 cm 

MUURIKKA  
LEVEÄ  
PAISTO- 
LASTA

Teräksinen lasta 
puukahvalla. Jämäkkä, 
leveä lastaosa helpot-
taa ruoan kääntelyä. 

Pituus: 33 cm 

MUURIKKA  
PAISTO- 
LAPIO 

Muurikka Paistolapio sopii  
loistavasti Muurikka 100 Original pannun 
kanssa käytettäväksi. Teräksinen lapio,  
puinen kädensija. 

Pituus: 60 cm

Muurikka Grillihaarukka to6906

Muurikka Leveä Paistolasta to6905

Muurikka Paistolapio to6904

MUURIKKA  
PAISTO- 
LASTA 
MUURIKKA  
MONI- 
TOIMI- 
LASTA

Reilun kokoinen reikä-
kauha sopii hyvin esim. 
paellan sekoittamiseen ja 
annosteluun. Teräksinen 
kauha, puukahva.

Pituus: 38 cm

Muurikka Paellakauha 
to6837

MUURIKKA  
PAELLA- 
KAUHA 

Pitävä ote muotoillusta, 
kumipintaisesta kahvasta. 
2-piikin kalapiikin avulla 
kalasta tai fileestä saa 
erittäin hyvän otteen. 
Piikit ruostumatonta 
terästä.  

Muurikka  
Kalapiikki  
to6703

MUURIKKA  
KALA- 
PIIKKI Kätevästi kokoon taittuva sieni-

veitsi, jossa on puhdistusharja 
ja ripustuslenkki. Puukahva 
on mukava kädessä. Mukana 
suojakotelo. 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuilla ruotopihdeillä 
poistaa kätevästi pystyruo-
dot kalafileistä. Pihdeistä saa 
tukevan otteen hyvän muotoilun 
ansiosta.

MUURIKKA  
SIENIVEITSI 

MUURIKKA  
RUOTO- 
PIHDIT 

Muurikka Paistolasta 42 cm to6808
Muurikka Paistolasta 48 cm to6811

Muurikka Monitoimilasta to6836

Muurikka Paistolasta kapea 1010109

Muurikka Paistolasta 1010119

MUURIKKA  
PAISTO- 
LASTA  
KAPEA

MUURIKKA  
PAISTO- 
LASTA

Uutta!

Muurikka Ruotopihdit to6834 Muurikka Sieniveitsi to6818

Teräksinen lasta puukahvalla. Leveä 
lasta helpottaa ruoan kääntelyä. 

Pituus: 42 cm/48 cm 

Teräksinen lasta puukahvalla. 
Monitoimilastalla voit annostella ja 
se soveltuu myös puhdistamiseen. 
Lastassa on erilaisia kohtia esimerkiksi 
parilapannun, muurinpohjapannun ja  
grillausritilän puhdistusta varten.

Pituus: 36 cm 

Teräksinen lasta puukahvalla, vinoon  
leikatulla päällä. Terävä pää helpottaa 
lettujen kääntämistä.

Pituus: 35 cm 

Taipuisa ja kapea lasta sopii moneen 
käyttöön. Ruostumatonta terästä, 
puukahva. 

Pituus 46 cm  
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Ruostumattomasta 
teräksestä  
valmistetut  
grillipihdit, jotka  
toimivat myös  
salaatinottimina.  
Kaksi eri kokoa.

Pituus:  
29/38 cm 

MUURIKKA

GRILLIPIHDIT 

Muurikka  
Grillipihdit 29 cm  
to259 

Muurikka  
Grillipihdit 38 cm  
to6814

Jämäkät teräksiset varrastikut, joihin  
mahtuu grillattavaa reilusti. Tikun 
muodon ansiosta herkut pysyvät hyvin 
paikallaan ja myös kääntyvät varrastikkua 
käännettäessä. 

Pituus: 40 cm. 

MUURIKKA

VARRAS TIKUT
4KPL

Kaksitoiminen grilliharja, harjalla ja 
raaputusosalla. 

HUOM! Vältä voimakasta harjaamista, 
harjakset voivat katketa voimakkaasti 
hangatessa. Tarkista harjauksen jälkeen, 
ettei harjaksia ole jäänyt puhdistettavaan 
pintaan. 

Materiaali: harjaosa messinkiä, varsi 
puuta   
raaputusosa terästä.  
Pituus: 31 cm. 

Muurikka Grilliharja to6816

MUURIKKA

GRILLIHARJA
Ympäristöystävällinen, puumassasta 
puristettu sytytyspala. Sytytyspala 
on hajuton, valumaton ja turvallinen 
käyttää, ei leimahdusriskiä. Kosteus ja 
roiskevesi eivät heikennä syttymis- tai 
palo-ominaisuuksia, ei murene.

Paloaika: noin 12 min.  
Pakkaus sisältää 20  
sytytyspalaa.

Muurikka Sytykkeet ovat ekologisia, 
pitkän paloajan omaavia, vahattuja 
sytykkeitä. Soveltuvat hyvin esim.  
takkojen, grillien ja nuotion 
sytyttämiseen. 

Materiaali: mäntypuumassa,  
käsitelty parafiinivahalla.  
Paloaika n. 8-10 min. 

Pakkaus  
sisältää  
32 kpl  
sytykkeitä. 

Muurikka PRO Grillihanskojen ulkopinta 
on valmistettu nahasta ja sisäpinta 
palamattomasta sekä hyvin kuumuutta 
kestävästä aramidikuidusta. Hanskat 
suojaavat myös hehkuvilta kipinöiltä ja 
liekeiltä.  
Käsineet antavat  
suojaa jopa  
300 °C asti.

Muurikka PRO 
grillihanskat  
TO6921

MUURIKKA

PRO GRILLI-
HANSKAT

Muurikka  
Sytykkeet  
to6869

Muurikka 
Sytytyspalat 
to6870

MUURIKKA

SYTYTYSPALAT 

Väri- ja säilöntäaineeton, ekologinen 
puhdistusaine, joka puhdistaa, kiillottaa 
ja suojaa tehokkaasti, esim. grillit, 
savustimet, keittiön, kylpyhuoneen, 
kaakelit, lieden… Myös vaikeat 
liat ja pinttyneet tahrat lähtevät 
syövyttämättä ja naarmuttamatta. 
(Ei sovi Muurikka Pannujen 
puhdistukseen).

Koko: 400 g. 

Muurikka  
Monipuhdistaja  

111340

MUURIKKA

MONI-
PUHDISTAJA 

Tehokas

Teräksinen lämpöalusta erilaisille 
Muurikka pannuille. Lämmönlähteenä 
kuusi tuikkukynttilää. pitää ruoan 
lämpimänä ja antaa tunnelmaa. kynttilät 
eivät sis. pakkaukseen. 

Halkaisija 32 cm.  

MUURIKKA

LÄMPÖ-
ALUSTA 

Muurikka  
lämpöalusta to692

Grilsterin välissä grillaat helposti pihvit, 
broilerit, kalat, makkarat tai vaikkapa 
lämpimät voileivät ja grilsteri kääntyy 
kertaheitolla. Voidaan käyttää grilleissä 
ja vaikka avotulella. Avattuna toimii myös 
normaalina grilliritilänä

Koko: Ø 40 cm. 

MUURIKKA

GRILSTERI

Muurikka Grilsteri 
to6817

MUURIKKA

SYTYKKEET

Muurikka Varrastikut  
4 kpl to6810

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

 Muurikka langaton 
paistomittari to6807

MUURIKKA

LANGATON
PAISTO-
MITTARI 

Perinteinen digitaalinen 
paistomittari, joka näyttää tarkasti 
milloin ruokasi on riittävän 
kypsää. 

Muurikka ”tikku” paistomittari to6806

MUURIKKA

”TIKKU”
PAISTO-
MITTARI 

Muurikka esiliina kahdella taskulla ja 
solmittavilla kiinnitysnauhoilla. Yksi 
koko, joka sopii kaikille. 

Materiaali:  
65 % polyesteriä  
35 % puuvillatvilliä.  
Pituus: 89 cm  
Leveys: 75 cm 

Reilun kokoinen leikkuu lauta 
on tyylikäs ja käytännöllinen 
apuväline keittiöön tai vaikkapa 
pihakeittiöön. 

Mitat: 38 x 30 x 2 cm 
Materiaali: akasiapuu 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu kattila kovaan käyttöön. 
Keittäminen sujuu kätevästi ulkona 
muun kokkaamisen ohessa. Soveltuu 
Kesäkeittiö Kaasulle, kaasupoltin 
D-350/D-400, myös liedelle ja avotulelle.

Muurikka 
Esiliina  
to6805

MUURIKKA

ESILIINA 

Muurikka Leikkuulauta to6803 

MUURIKKA

LEIKKUU-
LAUTA

Kesäkeittiökattilaan saatavilla 
lisävarusteena Ryöppäyskori, joka 
helpottaa ruoka-aineiden, esim. sienien 
tai rapujen huuhtelua ja valutusta.

Muurikka Ryöppäyskori to159.32

MUURIKKA

RYÖPPÄYS-
KORI

Muurikka Kesäkeittiökattila 15 L te149.150K

MUURIKKA

KESÄKEITTIÖ-
KATTILA

Muurikka  
Pizzakivi TO6922

Muurikka  
PizzalapioTO6924

Pizzakiven avulla valmistat ravintola-
tasoista, rapeaa pizzaa kotona. Pizzan 
lisäksi se sopii myös esimerkiksi leivän, 
sämpylöiden, piiraiden ja muiden leivon-
naisten paistamiseen. Pizzakivi toimii 
erityisen hyvin keittiöuunissa tai grillissä.

Materiaali: Keraamisesti pinnoitettu 
kordieriitti  
Halkaisija: 33 cm  
Kuumuudenkesto: 480 °C

Kromattu grilli/paistotaso jaloilla ja 
irrotettavalla kahvalla. 

Koko: 30 x 25 cm

MUURIKKA

PIZZAKIVI
MUURIKKA

GRILLITASO
MUURIKKA

PIZZA- 
LAPIO 
Muurikka 
Pizzalapio on avulla 
pizzojen siirtely 
on vaivatonta. 
Tukeva puinen 
kahva, metalliosat 
ruostumatonta 
terästä.

Muurikka Grillitaso  
TO6929

Uutuus! Uutuus! Uutuus!
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Kotakeittiöt 
Kotakeittiön paikka on kotipihalla, mökillä tai missä 
tahansa paikassa, jossa kokoonnutaan laittamaan ja 
nauttimaan ruokaa yhdessä. Sen luona kohtaavat  
lämpö, hyvä ruoka ja ystävät. Kaikki Kotakeittiö- 
tulisijat on valmistettu Suomessa, suomalaisesta 
 teräksestä, joka takaa Kotakeittiö-tulisijojen laadun  
ja kestävyyden. Kestävän laatumme takeena on  
huolellinen tuotetestaus, laadukkaat materiaalivalinnat 
sekä tarkka laadunvarmistus ja kokoonpanotyö. Kota- 
keittiö voidaan asentaa sellaisenaan joko pihalle tai 
ulkoterassille. Kotakeittiö voidaan asentaa myös sisä- 
tiloihin, esimerkiksi kotaan, grillikatokseen tai  
huvimajaan. Sisätiloihin asennettaessa Kotakeittiöön 
tarvitaan erikseen saatavilla oleva piippusetti.
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Kotakeittiö Notski – valmis nuotiopaikkasi!  
Kotakeittiö Notski on näppäränkokoinen ja 
helposti siirrettävä tulisija, jonka paistotasolle 
sopivat erilaiset Muurikka pannut. 

Notski on ikään kuin valmis nuotiopaikka, jossa on huolehdittu nuotion 
riittävästä ilmansaannista ja sitä myötä helposta tulenteosta. Notski 
on helposti sijoitettavissa haluamaasi paikkaan ja heti käyttövalmis. 
Notski on helppo kasata ja purkaa osiin säilytystä varten, eikä se vie 
paljoa tilaa varastoitaessa. Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja 
laadukkaasta teräksestä.

Perinteisen Kotakeittiön sydän on nyt saatavana erillisenä tuotteena, 
jonka paistotasolle sopivat erilaiset Muurikka pannut. Notski 80 ja 100 
toimii valmiina nuotiopaikkana, jossa on huolehdittu nuotion riittävästä 
ilmansaannista ja sitä myötä helposta tulenteosta. Valmistettu suomalai-
sesta, paksusta ja laadukkaasta teräksestä. 

Perusvarustukset sisältävät
• 1 kpl kääntyvä, korkeus- 
 säädettävä paistotaso
• 1 kpl tuhkalaatikko
• 1 kpl hiilikoukku
• 1 kpl kääntöarina

Materiaali: teräs     
Mitat: tulipesä Ø 60 cm 
työskentelykorkeus säädettävissä, 
noin 53-63 cm paistotaso Ø 25 cm

Perusvarustukset sisältävät

• 1 kpl korkeussäädettävä taso

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

KOTA- 
KEITTIÖ®  
NOTSKI 60

KOTAKEITTIÖ®  
NOTSKI 80 JA 100

Kotakeittiö Notski, 43006100

KOTAKEITTIÖ®  
NOTSKI 80 ja 100

Notski -
valmis nuotio-

paikkasi

Materiaali: teräs

Mitat: Tulipesä Ø 80 / 96 cm 
työskentelykorkeus 45 cm

Kotakeittiö Notski 80 43006300
Kotakeittiö Notski 100 43006400
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Uudessa Kotakeittiö City -mallissa yhdistyvät Kotakeittiöiden ruoanlaittomahdollisuus 

sekä tunnelmaa ja lämpöä luova ulkotakka. Nimensä mukaisesti City onkin suunniteltu 

myös kaupunkiympäristöön soveltuvaksi; kompakti malli sopii erilaisille terasseille tai 

huvimajoihin ja omakotitalo- ja rivitalopihoille.

Cityssä on 360 astetta tulisijan ympäri kääntyvä kipinäverkko, jonka läpi palava tuli näkyy 
kauniisti. Kipinäverkko on helppo kääntää sivuun esimerkiksi tulta kohentaessa tai ruokaa 
laittaessa ja se estää tehokkaasti myös palavien kipinöiden pääsyn terassille tai muualle 
ympäristöön. 

Cityn tulisija on suojattu hyvin tuulelta savukuvun reunaan asti ylettyvän tuulensuojan 
ansiosta. Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja laadukkaasta teräksestä.

Perusvarustukset sisältävät: 

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 1 kpl kääntyviä,  

 korkeussäädettäviä tasoja

• Muurikka Pannu 38 cm

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

Ø

KOTAKEITTIÖ® CITY 
KORKEA MALLI

KOTAKEITTIÖ® CITY 
MATALA MALLI

KOTAKEITTIÖ® CITY

76056
3

50
0

941

16
42

19
60

Materiaali: teräs 
Värit:  musta, antiikkihopea

Mitat: ulkomitta Ø 94cm 
Tulipesä Ø 58 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

Kotakeittiö City korkea,  
musta 43006050 

Kotakeittiö City korkea,  
antiikkihopea 43007050

KORKEA MALLI

Kotakeittiö City matala,  
musta 43006000

Kotakeittiö City matala,  
antiikkihopea 43007000

MATALA MALLI

Materiaali: teräs 
Värit: musta, antiikkihopea

Mitat: ulkomitta Ø 94cm 
Tulipesä Ø 58 cm 
työskentelykorkeus 56 cm
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941
55

0
79

5

19
27

22
46

941

15
96

19
14

46
4

55
0

KOTAKEITTIÖ® 80 
SPECIAL EDITION 

KORKEA MALLI

KOTAKEITTIÖ® 80  
SPECIAL EDITION 

MATALA MALLI

KOTAKEITTIÖ® SPECIAL EDITION

Kotakeittiö Special edition on kehitetty perinteisestä Kotakeittiö 80:stä. Savukuvun värivaihtoehtoina on 
saatavilla tyylikäs antiikkihopea, sekä perinteinen musta. Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja  
laadukkaasta teräksestä. 

Kotakeittiö® Special edition malli sisältää:

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 2 kpl kääntyviä, korkeussäädettäviä tasoja

• 1 kpl kahvipannukoukku

• 1,5 l nuotiokahvipannu

• Muurikka Pannu 38 cm

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl loimulauta

• 1 kpl makkararitilä

KORKEA MALLI
Materiaali: teräs  
Värit: musta, antiikkihopea

Mitat: ulkomitta Ø 94 cm  
tulipesä Ø 80 cm 
työskentelykorkeus 80 cm

MATALA MALLI
Materiaali: teräs  
Värit:  musta, antiikkihopea

Mitat: ulkomitta Ø 94 cm  
tulipesä Ø 80 cm 
työskentelykorkeus 45 cm
   
Kotakeittiö 80 Special edition 
matala, musta 43001267
Kotakeittiö 80 Special edition 
matala, antiikkihopea 43001266

Mukana 

kahvipannukoukku
 ja 

Nuotiokahvipannu

Kotakeittiö 80 Special edition  
korkea, musta 43001268
Kotakeittiö 80 Special edition 
korkea, antiikkihopea 43001269

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

Varustele 
Kotakeittiösi  

mielesi mukaan!  
Katso monipuoliset 
Kotakeittiö-tuotteet  

sivulta 47
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Kaikki perinteiset Kotakeittiö®-tulisijat sisältävät perusvarustuksessaan:

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 2 kpl kääntyviä, korkeussäädettäviä tasoja

• Muurikka Pannu 38 cm

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl loimulauta

• 1 kpl makkararitilä 38 cm

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

KOTAKEITTIÖ® 80

MATALA MALLI
Materiaali: teräs  

Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 94 cm  
tulipesä Ø 80 cm  
työskentelykorkeus 45 cm

KORKEA MALLI
Materiaali: teräs  
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 94 cm  
tulipesä Ø 80 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

Kotakeittiö 80  
korkea, musta  
43001273

Kotakeittiö 80 
matala, musta  
43001270 

941

55
0

79
5

19
27

22
46

941

15
96

19
14

46
4

55
0

KOTAKEITTIÖ® 80  
KORKEA MALLI

KOTAKEITTIÖ® 80 
MATALA MALLI

Kotakeittiömallit 80 ja 100 ovat niin sanottuja perusmalleja.  Molemmista koosta löytyy sekä korkeampaa  
että matalampaa mallia ja keitto-paistotasojen korkeutta säädetään sokan avulla.  
Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja laadukkaasta teräksestä.
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KORKEA MALLI
Materiaali: teräs  
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 94 cm  
tulipesä Ø 80 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

MATALA MALLI
Materiaali: teräs 
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 108 cm  
tulipesä Ø 96 cm   
työskentelykorkeus 45 cm

KORKEA MALLI
Materiaali: teräs 
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 108 cm   
tulipesä Ø 96 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

1081

20
62

81
0

56
6

23
78

1081

56
5

46
0

20
28

17
12

Kotakeittiö 100  
korkea, musta  
43001279

Kotakeittiö 100  
matala, musta  
43001276 

KOTAKEITTIÖ® 100  
KORKEA MALLI

KOTAKEITTIÖ® 100  
MATALA MALLI

Kaikki perinteiset Kotakeittiö®-tulisijat sisältävät perusvarustuksessaan:

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 2 kpl kääntyviä, korkeussäädettäviä tasoja

• Muurikka Pannu 38 cm

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl loimulauta

• 1 kpl makkararitilä 38 cm

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

KOTAKEITTIÖ® 100 
Kotakeittiömallit 80 ja 100 ovat niin sanottuja perusmalleja.  Molemmista koosta löytyy sekä 
korkeampaa että matalampaa mallia ja keitto- ja paistotasojen korkeutta säädetään sokan avulla. 
Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja laadukkaasta teräksestä.

Varustele 
Kotakeittiösi  

mielesi mukaan!  
Katso monipuoliset 
Kotakeittiö-tuotteet  

sivulta 47
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Perusvarustukset sisältävät:

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 2 kpl kääntyviä, korkeus  - 

 säädettäviä tasoja

• 2 kpl tason nostomekanismeja

• Muurikka Pannu 38 cm

BBQ-malleissa on panostettu käyttömukavuuteen nostomekanismilla varustetuilla keitto- ja paistotasoilla, joten ruoanlaitto 
onnistuu kätevästi. BBQ on malliston lippulaivatuote perinteisistä Kotakeittiöistä, siinä yhdistyy kaunis muotoilu ja erin-
omainen käytettävyys. BBQ-malleja on saatavilla mustalla savukuvulla, kahdella eri korkeudella. Valmistettu suomalaisesta, 
paksusta ja laadukkaasta teräksestä.

KOTAKEITTIÖ® BBQ

KOTAKEITTIÖ® BBQ 
KORKEA MALLI

KOTAKEITTIÖ® BBQ 
MATALA MALLI

MATALA MALLI
Materiaali: teräs  
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 100 cm  
tulipesä Ø 80/95 cm  
työskentelykorkeus 60 cm

KORKEA MALLI
Materiaali:  teräs 
Väri: musta  
Mitat: ulkomitta Ø 100 cm  
tulipesä Ø 80/95 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

Kotakeittiö BBQ  
matala, musta  
43001465

Kotakeittiö BBQ  
korkea, musta  
43001420

60
8

54
0

17
17

19
66

1004

54
0

1004

81
0

19
19

21
68

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl loimulauta

• 1 kpl makkararitilä 38 cm

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

Myös matala 
malli ovellisella 
jalalla
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KORKEA MALLI
Materiaali:  teräs 
Väri: musta  
Mitat: ulkomitta Ø 100 cm  
tulipesä Ø 80/95 cm  
työskentelykorkeus 80 cm

Kotakeittiö BBQ  
korkea, musta  
43001420

Perusvarustukset sisältävät

• 1 kpl savukupu

• 1 kpl sadehattu

• 2 kpl kääntyviä, korkeus- 

 säädettäviä tasoja

• Muurikka Pannu 38 cm

• 1 kpl Muurikka sytykkeitä

• 1 kpl loimulauta

• 1 kpl makkararitilä 38 cm

• 1 kpl tuhkalaatikko

• 1 kpl hiilikoukku

• 1 kpl kääntöarina

Heavy Dutya on saatavilla mustalla savukuvulla. 
Valmistettu suomalaisesta, paksusta ja  
laadukkaasta teräksestä.

KOTAKEITTIÖ®  
HEAVY DUTY

KOTAKEITTIÖ®  
HEAVY DUTY 

KORKEA MALLI

1081

56
5

82
6

23
94

20
78
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Materiaali: teräs  
Väri: musta 
Mitat: ulkomitta Ø 108 cm  
tulipesä Ø 96 cm 
työskentelykorkeus 80 cm

Kotakeittiö Heavy Duty,  
musta 43001289 

Heavy Duty on 
suunnattu julkiseen 

tai kovempaan 
käyttöön paksum-
man tulisijamateri-

aalin ansiosta. 

LÖYDÄT TÄYDELLISET  
TUOTEKOHTAISET MANUAALIT  
SIVUILTAMME 

kotakeittio.fi



Pidäthän huolta 
Kotakeittiöstäsi!

Laadukkaista materiaaleista valmistettu Kotakeittiö kestää aikaa ja kulutusta. Kotakeittiön 
säännöllinen huolto pidentää käyttöikää entisestään ja varmistaa, että sinulla on käytössäsi aina 

ensiluokkainen tuote ruoanlaittohetkiä varten.

Hoito-ohje:
Käytön jälkeen puhdista aina Kotakeittiön tulisija huolelli-
sesti tuhkasta. Varmista, että hiillos on varmasti sammunut 
ennen puhdistusta ja etteivät kytevät kekäleet tai muu 
palava aines pääse aiheuttamaan palovaaraa.  Helpoiten 
puhdistus onnistuu, kun harjaat tuhkan tulisijan keskellä 
olevan reiän kautta tuhkalaatikkoon. Tuhkalaatikon 
tyhjennys käy helposti esim. metalliämpäriin. Huomioithan, 
että tuhkalaatikko voi olla kuuma, käytä patakinnasta tuhka-
laatikon nostamiseen. Jos Kotakeittiösi on käyttämättä 
pidemmän aikaa, voit voidella tulisijan kevyesti ruokaöljyllä. 
Öljy muodostaa tulisijan pintaan mm. ruosteelta suojaavan 
kerroksen.

Myös muut Kotakeittiön pinnat kuten savukupu, paistotasot 
ja jalkaosa on hyvä puhdistaa säännöllisesti. Puhdistamiseen 

voi käyttää kostutettua siivousliinaa. Jos pinnoilla on 
selvästi jämähtänyttä likaa, voi pesuveteen sekoittaa pienen 
tipan pesuainetta.

Jos Kotakeittiösi huoltamisesta huolimatta naarmuuntuu 
tai maali kuluu paikoittain, suosittelemme paikkaamaan 
kuluneen maalipinnan Kotakeittiö Paikkamaalilla mahdol-
lisimman pian. Puhdista ensin uudelleenmaalattava kohta 
huolellisesti noesta ja rasvasta, anna kuivua. Jos kulunut 
kohta on jo ehtinyt ruostua, puhdista ruoste huolellisesti 
pois ennen maalauskäsittelyä. Käsittele puhdas ja kuivunut 
kohta Kotakeittiö Paikkamaalilla pakkauksen ohjeen 
mukaisesti. 

HUOM! Kotakeittiö Paikkamaali saatavilla vain sävyssä 
musta.
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Muurikka-  
Wokki

Lohkopannu, 
Monitoimipannu, 
Parilapannu. 
Paellapannu, 
valurautaa

Muurikka- 
pannut

KOTAKEITTIÖ® 
-mallit
Näitä perus- 
malleja voit  
täydentää  
tuotetaulukon 
lisävarusteilla.

Tuulensuoja

Grillausritilä 68 cm
Grillausritilä kahdella 
tasolla 58 cm

Sasliksetti ja 
paistinvarrassetti

Nuotiopannut  
ja Nuotiokattilat

Kesäkeittiö- 
kattila 15 l

Savustusastia

Teräspaella-
pannu 

Tuotetaulukko

KOTAKEITTIÖ®  
BBQ 

3,0 l 
/ 1,5 l

4,6 l 
/ 2,3 l

58 cm • 48 cm

40 cm

60 cm • 50 cm • 40 cm

KOTAKEITTIÖ®  
CITY

3,0 l 
/ 1,5 l

4,6 l 
/ 2,3 l

48 cm • 38 cm

40 cm

40 cm

KOTAKEITTIÖ® 
NOTSKI

3,0 l 
/ 1,5 l

4,6 l 
/ 2,3 l

48 cm • 38 cm

40 cm

40 cm

3,0 l 
/ 1,5 l

4,6 l 
/ 2,3 l

 78 cm • 58 cm • 48 cm

40 cm

50 cm • 40 cm

KOTAKEITTIÖ®  
NOTSKI 80 ja 100

KOTAKEITTIÖ®  
80, 100, HD &  
JUHLAMALLI

Teräswokki
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LISÄVARUSTEET  
JA VARAOSAT
Kotakeittiöihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia 
lisävarusteita. Yhdistele Kotakeittiöön Muurikka pannuja, 
savustusastia, paella- ja wokpannuja. Isolla grillaus-
ritilällä valmistuu grilliherkut isommallekkin porukalle, 
loimu laudalla valmistuu loimulohet vaivattomasti tulisijan 
reunalla. Keitä vielä jälkiruokakahvit nuotiopannulla! 
Helposti siirrettävä tuulisuoja on tarpeellinen lisävaruste 
tuulisella kelillä ja suojapeitteellä suojaat Kotakeittiön  
lialta ja kosteudelta.
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KOTAKEITTIÖ®  
SIVUPÖYTÄ  
ISO 80 / 100 / HD
Materiaali: vaneri 
Väri: pähkinänruskea 
Mitat: Paksuus 1,2 cm • syvyys 35 cm • leveys 76 cm

Kotakeittiö Sivupöytä Iso 80/100/HD Vaneri pähkinänruskea 43001424

KOTAKEITTIÖ®  
SIVUPÖYTÄ BBQ
Sivupöytä voidaan kääntää alas. 

Materiaali: mänty 
Väri: pähkinänruskea 
Mitat: Paksuus 2,5 cm • syvyys 21 cm •  leveys 75 cm

Kotakeittiö Sivupöytä BBQ/APETIVO Mänty pähkinänruskea 43001134

KOTAKEITTIÖ®  
SIVUPÖYTÄ 80 / 100
Materiaali: vaneri / mänty 
Väri: pähkinänruskea / pähkinänruskea 
Mitat: Paksuus 1,2 cm /1,8 cm • syvyys 21 cm • leveys 59 cm

Kotakeittiö Sivupöytä 80/100 Vaneri pähkinänruskea 43001411
Kotakeittiö Sivupöytä 80/100  Mänty pähkinänruskea 43001412

Sivupöytä on käytännöllinen lisävaruste. Pöytä toimii esim.  
laskutasona ruuanlaiton aikana ja pöytänä ruokailun ajan.

Materiaaleina säänkestävät vaneri ja mänty. Puiset sivupöydät 
on pintakäsitelty pähkinänruskealla puuöljyllä. Kannakkeet on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

SIVUPÖYDÄT 
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KOTAKEITTIÖ®  
TUULISUOJA
Sopii kaikkiin malleihin

Materiaali: teräs 
Mitat: 30 x 62,5 cm

KOTAKEITTIÖ®  
SUOJA- 
PEITE
Sopii kaikkiin malleihin

Materiaali:  
palosuojakäsitelty nylon 
Väri: Musta

Kotakeittiö  
Tuulisuoja  
43001149

Kotakeittiö  
Suojapeite 
43001400

KOTAKEITTIÖ®  
GRILLAUSRITILÄ 68 CM
68 cm ritilä sopii kaikkiin Kotakeittiö malleihin  
(ei Garden, City ja Notski) 

Materiaali: Ruostumaton teräs Koko: Ø 68 cm

Kotakeittiö Ritilä 
ruostumatonta  
terästä  
43001130

Grillausritilä  
kahdella tasolla
43001131 

Kotakeittiö  
ritilä 25 cm  
43001195

GRILLAUSRITILÄ  
KAHDELLA TASOLLA

KOTAKEITTIÖ®  
RITILÄ 25 CM
Materiaali: Ruostumattomasta teräs  
Halkaisija: 25 cm 

Sopii Kotakeittiö- 
malleille: Notski, City,  
80, 100 ja Heavy Duty

KOTAKEITTIÖ®   
MAKKARARITILÄ
Materiaali: Ruostumaton teräs 
Koko: Ø 38 cm

Kotakeittiö Makkararitilä  
43001194

Kahdella tasolla varustettu grillausritilä sopii kaikkiin Kotakeittiö 
-malleihin. Päälimmäinen ritilä voidaan nostaa pois paikoiltaan. 

Halkaisija: 58 cm 
Korkeus 22 cm

Mitkä varusteet tekevät juuri sinun Kotakeittiöstäsi 
täydellisen? Poimi aukeamalta omasi!

KOTAKEITTIÖ®  
VARUSTEET
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KOTAKEITTIÖ®  
PAISTOTASON  
SASLIKVARRAS- 
SETTI
Materiaali:  
Ruostumaton  
teräs 
Sisältö: 4 kpl  
vartaita ja kehys

KOTAKEITTIÖ®  
SASLIKVARRAS- 
SETTI

KOTAKEITTIÖ®  
PAISTINVARRAS
Sopii BBQ malliin

Materiaali: Ruostumaton teräs

KOTAKEITTIÖ®  
PAISTINVARRAS
Sopii 80, 100 ja Heavy Duty malleihin

Materiaali: Ruostumaton teräs

KOTAKEITTIÖ®  
LOIMULAUTA  
TELINEELLÄ

Tuhkasanko tiiviillä  
kannella ja puisella 
kantokahvalla.

Tilavuus 25 L 

Muurikka  
Tuhkasanko  
to6907

MUURIKKA  
TUHKA- 
SANKO

Kotakeittiö Paistotason  
Saslikvarrassetti 43001426

Kotakeittiö  
Saslikvarrassetti  
43001402

Materiaali:  
Ruostumaton  
teräs 
Sisältö: 7 kpl  
vartaita ja kehys

KOTAKEITTIÖ®    
VARRAS- 
TIKUT

Kotakeittiö 
Varrastikut  
43001189

Kotakeittiö BBQ  
Paistinvarras  
43001174

Kotakeittiö  
Paistinvarras  
43001157

KOTAKEITTIÖ®  
NUOTIOTELINE

Kotakeittiö nuotioteline  
43001330

Asetetaan 
Kotakeittiön 
paistotasolle

Asetetaan 
Kotakeittiön 
pohjalle

Sopii kaikkiin malleihin

Materiaali: Ruostumaton teräs / puu 
Koko: 50 x 14 x 2 cm. 

Kotakeittiö Loimulauta  
telineellä 43001142

Kätevä teline nuotiopaikalle, jossa  
korkeussäädettävä paistotaso grilliritilällä. 
Paistotason päälle käy myös erilaiset 
Muurikka Pannut. Nuotioteline pultataan 
alustaan (esim. betonilaattaan) tai upotetaan 
maahan.

Korkeus: 91 cm  
Ritilän halkaisija: 38 cm

KOTAKEITTIÖ®  
VARUSTEET

Varrastikut voi kiinnittää  
Loimulaudan telineeseen. 

Materiaali:  
Ruostumaton  
teräs 
Koko: 53 cm  
Sisältö: 6 kpl

Uutuus!
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Vaihtopohja asennetaan vanhan pohjan päälle. Asennettaessa 
uutta pohjaa vanhan pohjan keskeltä leikataan tuhkaluukun 
kokoinen pala irti ja uusi pohja asennetaan niin, että vaihto-
pohjan tuhkaluukku menee tehdystä reiästä läpi. 80 ja 100 
vaihtopohjissa on hahlot paistotasojen väliputkille, joiden 
mukaan vaihtopohja asettuu vanhan pohjan päälle.

Vaihtopohja on asetettu oikein, kun vanhan ja uuden pohjan 
hitsaussaumat menevät kohdakkain. BBQ ja Apetivo vaihto-
pohja nostetaan vanhan pohjan päälle niin että tuhkalaatikko 
tulee oikeinpäin. Vaihtopohjan asennusta varten tarvitset 
esimerkiksi kulmahiomakoneen, jolla vanhasta pohjasta irrote-
taan tarvittava pala.

Vaihtopohjan asennusohje

KOTAKEITTIÖ®    
VAIHTOPOHJA  
BBQ 
Asennus vaatii kulmahiomakoneen

Materiaali: teräs • Väri:  
Mitat: tulipesä n. Ø 80 cm

Asennus vaatii kulmahiomakoneen

Materiaali: teräs • Väri:  
Mitat: tulipesä Ø n.80 c

KOTAKEITTIÖ®    
LATTIAPELTI
Sopii 80, City ja Notski malleihin 
Materiaali: sinkitty tai ruostumaton teräs • Mitat: Ø 180 cm

Asennus vaatii kulmahiomakoneen

Materiaali: teräs • Väri:  
Mitat: tulipesä Ø n.96 cm

KOTAKEITTIÖ®    
VAIHTOPOHJA 80

Kotakeittiö Vaihtopohja 80 musta  
43001171

KOTAKEITTIÖ®    
VAIHTOPOHJA 100

Kotakeittiö Vaihtopohja 100 musta 43001172

Kotakeittiö Lattiapelti 200 sinkitty 43001432
Kotakeittiö Lattiapelti 200 ruostumaton teräs 43001434

Sopii 100, BBQ ja Apetivo malleihin 
Materiaali: sinkitty tai ruostumaton teräs • Mitat: Ø 200 cm

Kotakeittiö Lattiapelti 180 sinkitty 43001431
Kotakeittiö Lattiapelti 180 ruostumaton teräs 43001433

Kotakeittiö Vaihtopohja BBQ 43001175

Kotakeittiöihin on saatavana vaihtopohjia 80, 100 ja BBQ -malleihin. Vaihtopohja asennetaan vanhan pohjan päälle.  
Suojaa lattiapellillä Kotakeittiön ympäristö noelta ja palavilta kekäleiltä. Lattiapeltiä on saatavana kahta eri kokoa.
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KOTAKEITTIÖ®    
VAIHTOPOHJA 100

Kotakeittiö Lattiapelti 200 sinkitty 43001432
Kotakeittiö Lattiapelti 200 ruostumaton teräs 43001434

Kotakeittiö Lattiapelti 180 sinkitty 43001431
Kotakeittiö Lattiapelti 180 ruostumaton teräs 43001433

PIIPPUSETIT
Piippusetin kokoonpanoon kuuluva läpivien-
tiputki soveltuu suoraan vain eristämättömiin 
ja välikatottomiin rakennuksiin. Mikäli 
suunnittelet Kotakeittiö tulisijan asentamista 
lämpöeristettyyn tai välikatolliseen raken-
nukseen tarvitset paloeristetyn läpiviennin. 
Paloeristetyn läpiviennin rakentamisessa kan-
nattaa kääntyä paikallisen paloturvallisuus-
viranomaisen puoleen.

PIIPPUSETTIEN 
ASENNUS
Läpivientiputken tarkoitus on varmistaa kuuman, katon 
läpi vietävän piipun turvallinen etäisyys kattorakenteista. 
Läpivientiputki viedään kattoon tehdyn reiän läpi ulko-
kautta rakennuksen sisälle ja se jää kantamaan kantokau-
luksestaan katon harjalle. Piippuosat viedään läpivienti-
putken läpi ulkokautta rakennuksen sisälle ja kiinnitetään 
Kotakeittiön savukupuun.

Tarvittava määrä jatkopiippuja määräytyy rakennuksen 
sisäkorkeuden mukaisesti katosta Kotakeittiön savuku-
puun mitaten ja rakennuksen ulkopuolella piipun pitää 
olla vähintään 800mm katon harjan yläpuolella raken-
nusmääräysten mukaisesti. Veto piipussa on parempi, jos 
piipun korkeus rakennuksen ulkopuolella ylittää reilusti 
minimivaatimukset. Sopivan mittaisia piippuja valitessa 
on hyvä huomioida, että liitäntäkohta lyhentää piipun 
kokonaismittaa 40 mm.

Suosittelemme, että kaikki piippuputkien väliset lii-
tokset varmistetaan poraavilla peltiruuveilla tai kuu-
muuden kestävällä liimamassalla. Näin varmistetaan 
piipun pysyminen paikoillaan myös kovassa tuulessa. 
Sadekaulus asennetaan piippuun läpivientiputken ylä-
puolelle. Sadekauluksen tarkoitus on estää sadeveden 
pääsy piipun ja läpivientiputken välisestä raosta sisälle 
rakennukseen.

Sulkupeltipiipun avulla voit säätää vetoa sekä läm-
pöä rakennuksen sisällä. Pelti on oltava auki aina kun 
Kotakeittiössä pidetään tulta. Sulkupellin kiinni ollessa 
lämpö säilyy paremmin rakennuksen sisällä. Lisäksi sulku-
pellin avulla voidaan estää esimerkiksi eläinten ja roskan 
pääsy rakennuksen sisälle katon kautta sinä aikana, kun 
Kotakeittiö on käyttämättömänä. 

KATTO

SADEHATTU

JATKOPIIPPU 1 m 
Ø 30 cm

PIIPPU 1 m

Ø 30 cm sis. 
sadekauluksen

A) SULKUPELTI- 
      PIIPPU 1 m  
      Ø 30 cm

LÄPIVIENTIPUTKI 

Ø 36 cm sis. 
kantokauluksen

B) TAVALLINEN 
      PIIPPU  
      0,5 tai 1 m 
      Ø 30 cm

Sisäkkäin  
40 mm

Sisäkkäin 40 mm

SAVUKUPU

A)                 B)

KATSO LISÄÄ  
PIIPPUOHJEITA  
MUURIKKA.FI
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Kotakeittiö Piippusetti 1m+0,5m  
musta 43001155 

Kotakeittiö Piippusetti 1m+0,5m  
antiikkihopea 43001167

Materiaali: teräs • Väri:  
Mitat: 1 m + 0,5 m 
Sisältö: Läpivientiputki (Ø 36 cm) 
kanto kauluksella + piippuputki sade- 
kauluksella (Ø 30 cm, korkeus 1 m) +  
jatkopiippu (Ø 30 cm, 0,5 m)

KOTAKEITTIÖ®    
ERISTETTY  
PIIPPUSETTI 
Materiaali: ruostumaton teräs, alussinkki  
ja mineraalipalovilla • Väri:      • Mitat: 1 m 

Sisältö: piipun sisäputki Ø 300 mm  
ulkohalkaisija Ø350 mm • mineraalipalovilla  
25 mm, tiheys 125 kg/m3

Sisältää: eristetyn piipun 1 m, kantokauluksen,  
soviteosat Ø300 mm kotapiipuille x 2

Piippuputki on sateelta suojattu

KOTAKEITTIÖ®   
PIIPPUSETTI  
2 X 1 M
Materiaali: teräs • Väri:  
Mitat: 2 x 1 m 
Sisältö: Läpivientiputki (Ø 36 cm) kanto-
kauluksella + piippuputki sadekauluksella  
(Ø 30 cm, korkeus 1 m) + jatkopiippu  
(Ø 30 cm, 1 m)

Kotakeittiö Piippusetti 2x1m  

KOTAKEITTIÖ®    
JATKOPIIPPU 
0,5 TAI 1 M
Materiaali: teräs • Väri: 
Mitat: 0,5 m tai 1 m

Kotakeittiö Jatkopiippu 0,5m  
musta 43001188 
Kotakeittiö Jatkopiippu 0,5m  
antiikkihopea 43001170

Kotakeittiö Jatkopiippu 1m  
musta 43001165 
Kotakeittiö Jatkopiippu 1 m  
antiikkihopea 43001168

musta 43001153 

Kotakeittiö Piippusetti 2x1m  
antiikkihopea 43001166

KOTAKEITTIÖ®   
PIIPPUSETTI  
1 M + 0,5 M

KOTAKEITTIÖ®    
SULKUPELTI- 
PIIPPU1 M
Materiaali: teräs • Väri:      
Mitat: 1 m

Kotakeittiö Sulkupeltipiippu  
musta 43001182 

Kotakeittiö Sulkupeltipiippu  
antiikkihopea 43001169

Kotakeittiö eristetty piippusetti 1m 43001310
Kotakeittiö eristetty jatkopiippu 0,5m 43001312
Kotakeittiö eristetty jatkopiippu 1m 43001311

KOTAKEITTIÖ®   
ERISTETTY  
JATKOPIIPPU  
1 M / 0.5 M
Materiaali: ruostumaton teräs, alussinkki  
ja mineraalipalovilla • Väri: 

Sisältää: eristetty piippu 1 m tai 0.5 m 
piipun sisähalkaisija Ø 300 mm 
ulkohalkaisija Ø 350 mm 
mineraalipalovilla 25 mm, tiheys 125 kg/m3

Eristetyt piiput ovat tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa, joissa piipun täytyy olla paloeristetty (mm. välikatolliset ja eriste-
tyt rakennukset). Asennusta suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon rakennuskohtaiset vaatimukset. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.



KOTAKEITTIÖ®    
SULKUPELTI- 
PIIPPU1 M

Kotaburgerit 

Ainekset
( 4 annosta)

400 g naudan jauhelihaa (17 %)
¾ tl suolaa

pippuria
4 viipaletta pekonia

4 kanamunaa
¼ dl salsakastiketta

½ dl majoneesia
1 tomaatti

Cheddar sulatejuustoviipaleita
babypinaattia

4 hampurilaissämpylää

Valmistus 
• Sekoita jauheliha, suola ja pippuri kulhossa. 

• Muotoile jauhelihasta 4 pihviä ja paista pihvit Muurikka 
Monitoimipannulla. 

• Lisää viipale cheddarsulatejuustoa sulamaan hetkeksi  
kypsän pihvin päälle.

• Ruskista pekoniviipaleet Muurikka Pannulla rapeiksi. 

• Valmista munakkaat Muurikka Monitoimipannulla, lisää 
hieman suolaa.

• Sekoita salsakastike ja majoneesi keskenään. 

• Halkaise hampurilaissämpylät 
ja lämmitä niitä hetki ritilällä.

• Kokoa hampurilaisten väliin 
jauhelihapihvi cheddarjuustolla, 
pekoniviipale, munakas, tomaat-
tia ja babypinaattia. Nauti!

1 tlk croissant taikinaa
1 rkl sokeria
1tl kanelia

mansikkahilloa
tuoreita mansikoita

foliota

Valmistus 
• Avaa taikinatölkki ohjeen 

mukaan ja levitä taikina 
alustalle. 

• Ripottele päälle kanelia ja 
sokeria

• leikkaa 6 osaan valmiiden kat-
koviivojen mukaan. 

• Aseta sopivan kokoinen pala 
foliota saslikvartaan ympärille. 

• Kääri taikinasiivu var-
taan ympärille sokeripuoli 
sisäänpäin. 

• Grillaa hiilloksella kokoajan käännellen. 

• Tarjoile hillon ja mansikoiden kera.

Croissantit 
saslik- 

vartailla
Ainekset

Valmista burgerit 

monitoimipannulla 

Kotakeittiössä

Suussasulavat 

herkkureseptit  

Kotakeittöön!
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MUURIKKA  
LETTUJAUHOT 

Näillä jauhoilla onnistuu juuri se Muurikan oikea pitsireunainen herkul-
linen lettu. Muurikan Lettujauhon salaisuus on ohrajauho vehnäjauhon 
lisäksi. Lisää vain maitoa sekä kananmunat ja taikinasi on valmis. Jos 

letuttaa, kokeile kunnon Lettujauhoa!

www.muurikka.fi

Opa Muurikka Oy
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