Runsaasti kivennäisaineita sisältävä ja
näyttävä punajuurihyydyke, paahdetut
pinjansiemenet ja vuohenjuustokreemi
hyväilevät maukasta broileria jouluisen
glögikastikkeen kainalossa.

MENUKOKONAISUUS 1
Punajuurihyydykettä, vuohenjuustokreemiä,
pinjansiementä ja rucolaa
Paistettua broileria, porkkanaterriiniä
ja glögikastiketta
Rahkapannacotta ja punajuurisiirappi

PUNAJUURIHYYDYKETTÄ,
VUOHENJUUSTOKREEMIÄ,
PINJANSIEMENTÄ JA
RUCOLAA
Annoskoko 0,120 kg, annosmäärä 15,
saanto 1,900 kg
Punajuurihyydyke:
0,021 kg liivatelehti
0,400 kg Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
		
(5406)
0,400 kg punajuurisuikale, kypsä
0,005 kg suola
0,100 kg smetana
0,300 kg kuohukerma
Vuohenjuustokreemi:
0,490 kg vuohenjuusto
0.060 kg sitruunamehu
0,070 kg kuohukerma
Paahdettu pinjansiemen
0,200 kg pinjansiemen
Marinoitua rucolaa:
0,250 kg rucola
0,001 kg suola
0,010 kg oliiviöljy
Laita liivatelehdet kylmään veteen likoamaan noin 15 minuutiksi. Levitä vuokaspray ½ 65 GN-vuoan pohjalle ja reunoihin, peitä kelmulla pohja ja reunat tiiviisti.
Sekoita punajuuripyre, punajuurisuikaleet ja suola keskenään. Vatkaa kermasta
ja smetanasta löysä vaahto.
Sulata liivatelehdet kattilassa ja kaada
koko ajan sekoittaen punajuuripyreen
ja punajuurisuikaleiden joukkoon. Lisää
kermavaahto varovasti sekoittaen. Kaada
massa vuokaan ja anna hyytyä kylmässä
noin 4 tuntia, kunnes hyydyke on valmis.

Poista vuohenjuustosta ohuesti kuori.
Laita vuohenjuustot kutteriin ja aja
muruksi. Lisää sitruunamehu ja kerma
ohuena nauhana kutterin pyöriessä. Aja
tasaiseksi.
Paahda pinjansiemenet yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 140 asteessa 7
minuuttia ja jäähdytä. Huuhtele rucolat
kylmällä vedellä ja kuivaa. Sekoita rucola,
suola ja öljy keskenään. Kokoa tarjolle.

PAISTETTUA BROILERIA,
PORKKANATERRIINIÄ JA
GLÖGIKASTIKETTA
Annoskoko 0,280 kg, annosmäärä 30,
saanto 8,700 kg
1,000 kg
		
0,100 kg
0,150 kg
1,500 kg
0,200 kg
0,080 kg
0,006 kg
0,009 kg
0,002 kg

Atria 4 x 1 kg Porkkanapyree
(5405)
kananmuna
kerma
porkkanaviipale, ohut
parmesaanilastu
voisula
persilja, kuivattu
suola
mustapippuri, rouhittu

4,200 kg
		
		
0,050 kg
		

Atria Perhetilan n. 3 kg
Broilerin filee nahalla
Naturel 21 x 140 g (1175)
voi
suola, rouhittu mustapippuri

Levitä vuokaspray ½ 65 GN-vuokaan
ja vuoraa vuoka leivinpaperilla. Sekoita
kananmunat porkkanapyreeseen. Lisää
porkkanaviipaleet ja loput aineet, sekoita
varovasti niin että viipaleet pysyvät ehjinä.
Laita massa ½ 65 GN-vuokaan niin, että
porkkanaviipaleet ovat vaakasuunnassa.
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 195 asteessa, 10 % kosteus noin 60
minuuttia, kunnes massa on kiinteä. (Peitä
tarvittaessa kannella tai foliolla).
Kun porkkanaterriini on kypsää, peitä
pinta leivinpaperilla ja nosta toinen ½
65 GN-vuoka päälle ja lisää kevyt paino
(noin 2 kg) ja jäähdytä. Kumoa terriini
leikkuulaudalle ja leikkaa annos paloihin.
Lämmitä ennen tarjoilua.

Paista broilerifileet paistinpannulla voissa, mausta suolalla ja pippurilla, kypsennä
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla
140 asteessa, 20 % kosteus kunnes sisälämpötila on 70 astetta.
Glögikastike:
1,5 l
Atria 6 x 1 l Punaviinikastike 		
		
(6517)
0,045 kg glögimausteseos
0,030 kg fariinisokeri
Mittaa kaikki aineet kattilaan ja kiehauta. Siirrä kattila sivuun liedeltä ja peitä
kelmulla. Anna maustua 20 minuuttia ja
siivilöi.

RAHKAPANNACOTTA JA
PUNAJUURISIIRAPPI
Annoskoko 0,150 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,590 kg
0,600 kg
0,600 kg
0,018 kg
0,240 kg
0,003 kg
1

täysmaito
maitorahka
liivate
sokeri
kardemumma
vaniljatanko

Laita liivatelehdet kylmään veteen likoamaan noin 15 minuutiksi. Mittaa maito
kattilaan ja lisää sokeri, kardemumma ja
pitkittäin halkaistu vaniljatanko. Kiehauta
ja jätä maustumaan noin 10 minuutiksi.
Kiehauta massa uudestaan ja lisää liotettu
liivate sekoita. Siivilöi ja lisää maitorahka,
sekoita. Kaada massa tarjoilulaseihin,
anna hyytyä noin 4 tuntia, kunnes massa
on hyytynyt.
0,100 kg

Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
(5406)
0,010 kg omenaviinietikka
0,050 kg sokeri
0,040 kg vesi
Mittaa kaikki aineet kattilaan ja sekoita.
Keitä hiljaa noin 10 minuuttia ja jäähdytä.
Kaada kerros siirappia hyytyneen rahkapannacotan päälle. Koristele pinta esimerkiksi pirarkakunpaloilla.
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ALKURUOAT JA SALAATIT
Rosvofileetä ja päärynäsalaattia
Kalkkunapastramia ja omena-sellerisalaattia
Härkäpastramia, pikkelöityjä kasviksia ja punajuurimajoneesia
Kana-tattarisalaatti

Omena-sellerisalaatti:
0,600 kg omenaa
0,600 kg selleriä
0,150 kg
rusinoita
0,150 kg
ranskankermaa
0,150 kg
ruokajogurttia
0,045 kg sitruunamehua
0,015 kg
sokeria
0,007 kg suolaa
Viipaloi omenat ja varsiselleri. Sekoita salaattiainekset ja anna maustua tunti. Kokoa
vadille.

Härkä-ohrasalaatti
Porkkana-pekonipatee
Härkäpastramia, mausteista kaalia ja
inkiväärijogurttikastiketta
Palsternakkakeitto ja fritattua palsternakkaa
Täytetty kalkkunapastramirulla
Gulassikeitto
Juustoinen broileri-kasviskeitto
Toast Vuolu porsaan fileestä
Parsa-possusalaatti

ROSVOFILEETÄ JA
PÄÄRYNÄSALAATTIA
Annoskoko 135 g, annosmäärä 50,
saanto 6,900 kg
2,500 kg
		
2,000 kg
0,250 kg
0,150 kg
0,015 kg
0,750 kg
0,750 kg
0,500 kg
0,050 kg

Atria n. 1,6 kg Rosvofilee
porsaasta n. 20 g (8372)
päärynää isoina lohkoina
oliiviöljyä
ruokosokeria
timjamia hienonnettuna
porkkanaa ohuina lastuina
viinirypäleitä
saksanpähkinöitä paahdettuna
machesalaattia

Gorgonzolakastike:
0,250 kg kermaviiliä
0,250 kg majoneesia
0,250 kg gorgonzolajuustoa
		
hienonnettuna
0,100 kg valkoviinietikkaa
0,100 kg dijonsinappia

0,050 kg sokeria
0,010 kg suolaa
Sekoita kastikeainekset ja anna maustua
hetki. Mausta päärynälohkot oliiviöljyllä,
sokerilla ja timjamilla. Laita voideltuun 1/1
65 GN-vuokaan. Paista yhdistelmäuunin
kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa, 10
minuuttia, jäähdytä. Sekoita salaattiainekset. Kokoa vadille rinnakkain salaatti sekä
rosvofilee.

KALKKUNAPASTRAMIA JA
OMENA-SELLERISALAATTIA
Annoskoko 120 g, annosmäärä 30,
saanto 3,598 kg
1,500 kg
		

Atria n. 4 kg Viipaloitu Kalkkunapastrami pakaste (6654)

HÄRKÄPASTRAMIA,
PIKKELÖITYJÄ KASVIKSIA JA
PUNAJUURIMAJONEESIA
Annoskoko 0,240 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,400 kg
0,800 kg Atria n. 1,4 kg Vuolu
Härkäpastrami (7916)
Pikkelöidyt kasvikset:
0,100 kg etikka
0,200 kg sokeri
0,300 kg vesi
0,600 kg kasivissekoitus,
maalaiskasvikset
0,200 kg porkkana
0,400 kg jäävuorisalaatti, revitty
0,200 kg rucola
Kiehauta kattilassa etikka, sokeri ja vesi,
ota pikkelöintiliemestä talteen noin 0,100
kg ja kaada loppu pikkelöintiliemi jäisten
maalaiskasvisten päälle ja jäähdytä. Kuori
porkkanat ja leikkaa pitkittäin ohuita noin
7 cm pitkiä lastuja, kaada loppu pikkelöintiliemi lastujen päälle ja anna maustua
noin 1,5 tuntia. Poista kasvikset liemestä
ja kasaa salaatti. Koristele punajuurimajoneesilla ja porkkanalaistuilla.
Punajuurimajoneesi:
0,150 kg Atria 1,8 kg Majoneesi (6284)
0,070 kg Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
(5406)
Sekoita kulhossa majoneesi ja punajuuripyree ja laita punajuurimajoneesi pursotinpussiin.

Rosvofileetä ja päärynäsalaattia
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Härkäpastramia, pikkelöityjä kasviksia ja punajuurimajoneesia

Porkkana-pekonipatee

KANA-TATTARISALAATTI

HÄRKÄ-OHRASALAATTI

PORKKANA-PEKONIPATEE

Annoskoko 0,230 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,300 kg

Annoskoko 0,250 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,5 kg

Annoskoko 0,160 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,700 kg

0,300kg
0,200kg
		
0,100kg
0,200kg
0,100kg
0,200kg
0,004kg
1,000kg
		
0,200kg
0,005kg

0,400 kg
		
0,800 kg
		
0,200 kg
0,400 kg
0,400 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,010 kg

0,250 kg
		
0,360 kg
1,000 kg
		
0,100 kg
0,001 kg
0,001 kg
0,015 kg
0,015 kg

tattarisuurimoita
aurinkokuivattu tomaatti 		
öljyssä
punasipulirengas, tuore
omenakuutio, tuore
kurpitsansiemen
rucola
suola
Atria n. 1,4 kg Vuolu Kanafilee
(1822)
Atrian 1,8 kg Majoneesi (6284)
valkosipuli(1 kynsi)

Huuhtele tattarisuurimot ensin kuumalla ja
sitten kylmällä vedellä. Kiehauta noin 1 l vettä ja lisää suurimot, anna kiehua hiljalleen
10–15 minuuttia ja jäähdytä. Valuta aurinkokuivatut tomaatit ja leikkaa neljään osaan.
Sekoita tattarisuurimot, sipulit, tomaatit,
omenakuutiot, kurpitsansiemenet ja mausta
suolalla. Lisää Vuoluviipaleet kanasta
varovasti sekoittaen joukkoon. Hienonna
valkosipuli ja sekoita majoneesin joukkoon.
Nostele majoneesia lusikalla salaatin päälle.

salaattisekoitus (amerikansalaatti/frisee/punasalaatti)
Atria n. 1,4 kg Vuolu Härkä		
pastrami (7916)
rikottuja ohrasuurimoita
maustekurkku
paprika
punasipuli
viinirypäle
Atria 1,8 kg Majoneesi (6284)
piparjuuritahna

Keitä ohrasuurimot suolalla maustetussa
vedessä pakkauksen ohjeen mukaan.
Kuutioi paprika ja maustekukku. Suikaloi
punasipuli ja puolita viinirypäleet. Sekoita
kaikki salaattiainekset keskenään. Sekoita
majoneesi ja piparjuuritahna. Nostele
majoneesi lusikalla salaatin päälle.

Lithells 2 x 2,5 kg Pekonikuutio pakaste (8004)
kananmuna
Atria 4 x 1 kg Porkkanapyree
(5405)
kerma
suola
valkopippuri
persilja, kuivattu
rakuuna, kuivattu

Paista pekonikuutiot pannulla rapeaksi
ja valuta ylimääräinen rasva pois. Vatkaa
kulhossa kananmunien rakenne rikki ja
lisää porkkanapyre, kerma ja paistetut
pekonikuutiot joukkoon. Mausta massa
suolalla, valkopippurilla, persiljalla ja
rakuunalla. Vuoraa vuoka leivinpaperilla ja
kaada massa vuokaan, peitä vuoka foliolla. Paista vesihauteessa yhdistelmäuunin
yhdistelmätoiminnolla 170 asteessa, 10 %
kosteus noin 45 minuuttia, kunnes patee
on kypsä. Jäähdytä ja leikkaa annospaloiksi.

Kana-tattarisalaatti
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HÄRKÄPASTRAMIA, MAUSTEISTA KAALIA JA INKIVÄÄRIJOGURTTIKASTIKETTA
Annoskoko 0,200 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,250 kg
0,800 kg Atria n. 1,4 kg Vuolu Härkä-		
		
pastrami (7916)
Inkiväärijogurttikastike:
0,300 kg jogurtti, maustamaton
0,050 kg inkivääritahna
0,001 kg suola
0,010 kg sitruunamehu
Sekoita kaikki aineet keskenään ja anna
maustua kylmässä.
Kaalisalaatti:
0,300 kg lehtikaali
0,500 kg keräkaali
0,300 kg paksoi
0,001 kg suola
0,001 kg mustapippuri
0,020 kg oliiviöljy
0,060 kg sriracha chilikastike
0,070 kg osterikastiketta
Poista paksoista kanta ja leikkaa pitkittäin
puoliksi, huuhtele hyvin. Leikkaa lehtikaalista, keräkaalista ja paksoista suikaletta.
Mausta suolalla, pippurilla, oliiviöljyllä,
osterikastikkeella ja srirachalla. Lisää
härkäpastrami ja tarjoa inkiväärijogurtin
kanssa.

PALSTERNAKKAKEITTO JA
FRITATTUA PALSTERNAKKAA
Annoskoko 0,190 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,900 kg
1,000 kg
		
0,300 kg
0,600 kg
0,008 kg

Atria 4 x 1 kg Palsternakkapyree (5407)
kerma
kasvisliemi, käyttövalmis
suola

Mittaa aineet kattilaan, sekoita ja kiehauta.
Halutessasi voit lisätä nokareen voita tai
maustaa keittoa esim. yrteillä.
0,250 kg

palsternakka

0,100 kg
0,001 kg
0,001 kg
0,100 kg
0,005 kg

oliivi, musta, kivetön
suola
mustapippuri
rucola
oliiviöljy

Vatkaa smetanasta ja majoneesista
vaahto. Valuta aurinkokuivatut tomaatit ja
oliivit, kuivaa vielä paperin välissä hyvin.
Pilko aurikokuivatut tomaatit ja oliivit
ja lisää vaahtoon varovasti sekoittaen.
Mausta suoalla ja pippurilla ja laita massa
pursotinpussiin. Pursota kalkkunapastrami viipaleen päälle täytettä ja käännä
rullalle, jätä saumakohta alaspäin.
Nosta rullat kylmään noin tunniksi kunnes täyte hyytyy. Koristele ennen tarjoilua
rucolalla, joka on maustettu suolalla ja
oliiviöljyllä.

Kuori palsternakka ja raasta raastimella.
Frittaa 185 asteesssa öljyssä noin 30
sekuntia, kunnes palsternakka on rapea ja
kullanruskeaa.

TÄYTETTY KALKKUNAPASTRAMIRULLA
Annoskoko 0,160 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,600 kg
1,000 kg
		
		
0,200 kg
0,100 kg
0,100 kg

Atria 2 x n. 1,6 kg Kypsä
Viipaloitu Kalkkunapastrami
pakaste (6654)
smetana
Atria 1,8 kg Majoneesi (6284)
aurinkokuivattu tomaatti
Täytetty kalkkunapastramirulla

Härkäpastramia, mausteista kaalia ja inkiväärijogurttikastiketta
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Toast Vuolu porsaan fileestä

GULASSIKEITTO
Annoskoko 0,280 kg, annosmäärä 20,
saanto 5,600 kg
1,000 kg
0,500 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,600 kg
0,200 kg
0,030 kg
0,200 kg
0,080 kg
0,005 kg
3,000 kg
0,010 kg
0,002 kg

Atria 2 kg Kypsä Karjalanpaistiliha (6642)
Atria 2,5 kg Säräjuuresainekset (5968)
sipuli, lohkoina
varsiselleri, lohkoina
peruna, lohkoina
paprika, lohkoina
(valkosipulia hienonnettuna)		
tomaattipyre
paprika, tahnamauste
kuminansiemen
lihaliemi, valmis
suola
mustapippuri, rouhe
öljy

Kuullota tomaattipyree ja kuminansiemenet öljyssä. Lisää muut ainekset. Hauduta
noin tunti.

JUUSTOINEN BROILERIKASVISKEITTO
Annoskoko 0,220 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,300 kg

0,900 kg kasvisliemi, valmis		
0,220 kg koskenlaskija ruoka		
0,010 kg erilaisia yrttejä leikattuna
Kiehauta kasvisliemi, lisää muut aineet ja
kuumenna. Suurusta tarvittaessa. Tarjoiltaessa ripottele pinnalle yrtit.

TOAST VUOLU PORSAAN
FILEESTÄ
Annoskoko 0,200 kg, annosmäärä 4,
saanto 0,840 kg
8 kpl
0,300 kg
		
0,060 kg
0,100 kg
0,060 kg
0,080 kg

paahtoleipäviipale
Atria n. 1,4 kg Vuolu Porsaan
Fileestä (8165)
Atrian 1,8 kg Majoneesi (6284)
kirsikkatomaatti
oliiviviipale
parmesanlastu

Laita uunipelille 4 kpl paahtoleipäviipaleita. Levitä Vuolu porsaan viipaleet leipien
päälle. Nostele lusikalla majoneesi tasaisesti joka puolelle. Leikkaa tomaatit
puoliksi ja lisää oliiviviipaleiden kanssa.
Ripottele parmesaani ja nosta kannet
leipien päälle.
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 220 asteessa 5 minuuttia ja
leikkaa leivät kolmion muotoisiksi.

PARSA-POSSUSALAATTI
Annoskoko 0,240 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,450 kg
0,500 kg
0,010 kg
0,002 kg
0,001 kg
0,010 kg
0,300 kg

parsa vihreä
rypsiöljy
suola
mustapippuri, rouhittu
sitruunamehu
Lithells 2 x 2,5 kg Pekonikuutio pakaste (8004)
0,800 kg Atria n. 1,4 kg Vuolu Porsaan
Fileestä (8165)
0,300 kg tomaattikuutio
0,150 kg juustoraaste
0,400 kg jäävuorisalaatti, suikale
0,010 kg oliiviöljy
0,002 kg mustapippuri, rouhittu
Huuhtele parsat kylmällä vedellä ja leikkaa kannasta puuosa pois. Sekoita rypsiöljy, suola, mustapippuri ja sitruunamehu
keskenään. Levitä parsat uunipellille ja
sivele öljyseos parsojen päälle. Kypsennä
parsoja yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 225 asteessa 10–15 minuuttia
parsojen paksuudesta riippuen ja jäähdytä. Leikkaa parsat noin 2 cm pituisiksi paloiksi. Ruskista pekonikuutiot ja jäähdytä.
Sekoita kaikki ainekset keskenään.

0,900 kg Atria 2,5 kg Juuresgratiiniaines (5890)
0,400 kg Atria 2 x 2,5 kg Broilerin
Paahdettu Fileeviipale pakaste
(6660)		
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PÄÄRUOAT
Broileria uuniomenan ja sipulin kera
Bataattiperunalaatikko
Paistettua broileria, porkkanaterriiniä ja glögikastiketta
Broileri-tattarikiusaus
Porsaankassler ja pekoni-papupaistos
Porsaan sisäfileetä tähtianis-inkiväärikastikkeessa
Pestojuureksia
Punajuurikinkkumunakas
Palsternakkapasta
Ruokaisa kalkkunatortilla uunissa
Punajuuripihvi ja vuohenjuustokreemi
Kanan grillipihviä tomaatin ja mozzarellan kera
Sienillä gratinoitua yrteillä maustettuja broilerirullia

BROILERIA UUNIOMENAN JA
SIPULIN KERA
Annoskoko 0,200 kg, annosmäärä 25,
saanto 5,100 kg
2,000 kg
		
		
0,060 kg
0,200 kg
0,500 kg
0,500 kg
1,500 kg
0,005 kg
0,500 kg
0,025 kg
0,005 kg
0,075 kg

Atria Perhetilan 3 kg Miedosti
suolattu Broilerin paistisuikale
(875)
ruokaöljy
sipulilohko
porkkanalohko
omenalohko
kanaliemi
rakuuna
ruokakerma
suola
mustapippurirouhe
Maizena vaalea suuruste

minnolla noin 10–15 minuuttia. Kuumenna
pata. Ruskista broilerin paistisuikaleet ja
sipuli kevyesti öljyssä. Lisää kanaliemi ja
mausteet, hauduta 15 minuuttia.
Lisää ruokakerma, kiehauta ja suurusta.
Lisää omena- ja porkkanalohkot. Hauduta
vielä hetki.

0,280 kg
0,200 kg
0,004 kg
0,002 kg

BATAATTIPERUNALAATIKKO

Sekoita bataattinen peruna-aines, siirappi,
kananmuna ja mausteet keskenään. Kaada 1/1 65 GN-vuokaan. Halutessasi voit
kuorruttaa vuoan korppujauhoilla ja voinokareilla. Kuumenna yhdistelmäuunin
kiertoilmatoiminnolla 150 asteessa,
30 minuuttia.

Annoskoko 100 g, annosmäärä 50,
saanto 5,400 kg
5,000 kg
		
		

Atria 2,5 kg Bataattinen
Peruna-aines Sous Vide 		
(5957)

siirappi
kananmuna
inkivääri
muskottipähkinä

Pinnalle:
0,030 kg korppujauho
0,060 kg voi

Laita omena- ja porkkanalohkot voideltuun 1/1 65 GN-vuokiin ja paahda 200
asteessa yhdistelmäuunin kiertoilmatoi-

Broileria uuniomenan ja sipulin kera
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PAISTETTUA BROILERIA,
PORKKANATERRIINIÄ JA
GLÖGIKASTIKETTA
Annoskoko 0,280 kg, annosmäärä 30,
saanto 8,700 kg
1,000 kg
		
0,100 kg
0,150 kg
1,500 kg
0,200 kg
0,080 kg
0,006 kg
0,009 kg
0,002 kg
4,200 kg
		
		
0,050 kg
		

Atria 4 x 1 kg Porkkanapyree
(5405)
kananmuna
kerma
porkkanaviipale, ohut
parmesaanilastu
voisula
persilja, kuivattu
suola
mustapippuri,rouhittu
Atria Perhetilan n. 3 kg
Broilerin filee nahalla Naturel
21 x 140 g (1175)
voi
suola, rouhittu mustapippuri

Levitä vuokaspray ½ 65 GN-vuokaan
ja vuoraa vuoka leivinpaperilla. Sekoita
kananmunat porkkanapyreeseen. Lisää
porkkanaviipaleet ja loput aineet, sekoita
varovasti niin että viipaleet pysyvät ehjinä.
Laita massa ½ 65 GN-vuokaan niin että
porkkanaviipaleet ovat vaakasuunnassa.
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 195 asteessa, 10 % kosteus noin 60
minuuttia, kunnes massa on kiinteä. (peitä
tarvittaessa kannella tai foliolla)
Kun porkkanaterriini on kypsää niin
peitä pinta leivinpaperilla ja nosta toinen
½ 65 GN-vuoka päälle ja lisää kevyt paino

(noin 2 kg) ja jäähdytä. Kumoa terriini
leikkuulaudalle ja leikkaa annos paloihin.
Lämmitä ennen tarjoilua.
Paista broilerifileet paistinpannulla voissa, mausta suolalla ja pippurilla, kypsennä
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla
140 asteessa, 20 % kosteus, kunnes sisälämpötila on 70 astetta.
Glögikastike:
1,5 l
Atria 6 x 1 l Punaviinikastike 		
		
(6517)
0,045 kg glögimausteseos
0,030 kg fariinisokeri
Mittaa kaikki aineet kattilaan ja kiehauta. Siirrä kattila sivuun liedeltä ja peitä
kelmulla. Anna maustua 20 minuuttia ja
siivilöi.

Huuhtele tattarisuurimot ensin kuumalla
ja sitten kylmällä vedellä. Kiehauta noin
1 l vettä ja lisää suurimot, anna kiehua
hiljalleen 10–15 minuuttia ja jäähdytä.
Laita broilerisuikaleet ja pekoni 1/1 20
GN-vuokaan ja ruskista ne yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 10
minuuttia.
Sekoita tattarisuurimot, broilerisuikaleet, pekoni, kasvissekoitus ja suola
keskenään ja laita 1/1 65 GN-vuokaan.
Sekoita kerma ja kananmunat keskenään
ja kaada seos vuokaan. Levitä juustoraaste päälle. Kypsennä yhdistelmäuunin
yhdistelmätoiminnolla 185 asteessa, 20 %
kosteus noin 25 minuuttia.

BROILERI-TATTARIKIUSAUS
Annoskoko 0,300 kg, annosmäärä 20,
saanto 5,800 kg
0,600 kg
2,000 kg
		
		
0,200 kg
		
1,200 kg
0,018 kg
1,200 kg
0,600 kg
0,200 kg

Broileri-tattarikiusaus

tattarisuurimoita
Atria Perhetilan 4,5 kg
Miedosti suolattu broilerin 		
paistisuikale (875)
Lithells 2 x 2,5 kg Pekonikuutio pakaste (8004)
puutarhurin kasvissekoitus
suola
kerma
kananmuna
juustoraaste

Paistettua broileria, porkkanaterriiniä ja glögikastiketta
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PORSAAN SISÄFILEETÄ
TÄHTIANIS-INKIVÄÄRIKASTIKKEESSA
Annoskoko 0,200 kg, annosmäärä 25,
saanto 5,190 kg
2,000 kg
		
0,060 kg
1,500 kg
0,125 kg

Atria 2 x (n. 2 kg) Kypsä Sian
Sisäfileeviipale pakaste (6710)
ruokaöljy
erilaisia kasviksia
hillottu inkivääri, kuutio

Kastike:
0,750 kg
		
0,750 kg
0,375 kg
0,015 kg
0,025 kg
0,025 kg

Atria 6 x 1 l Punaviinikastike 		
(6517)
lihaliemi, valmis
soija, vähäsuolainen
tähtianis		
inkivääritahna		
tumma maizena pikasuuruste

Sekoita kastikkeen ainekset ja hauduta 30
minuuttia. Lado porsaan sisäfileeviipaleet
voideltuihin 1/1 65 GN-vuokiin ja kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla
160 asteessa, kosteus 50 %, sisälämpö
75 asteeseen noin 20 minuuttia. Paista kasvikset ja inkivääri nopeasti, siirrä
fileviipaleiden päälle. Poista kastikkeesta
tähtianikset ja kaada vuokiin. Tarjoile riisin
kera.

PORSAANKASSLER JA
PEKONI-PAPUPAISTOS
Annoskoko 0,380 kg, annosmäärä 20,
saanto 7,600 kg
2,000 kg
		
		
0,500 kg
		
0,400 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,800 kg
0,050 kg
0,300 kg
0,400 kg
		
0,020 kg
0,004 kg

Atria 2 x n. 2,0 kg Viipaloitu 		
Porsaan kassler pakaste 		
(6638)		
Lithells 2 x 2,5 kg Pekonikuutio pakaste (8004)
sipulilohko		
papu-mix 		
kikherne, kypsä
tomaattimurska		
välimeren yrttitahna		
lihaliemi, valmis		
Atria 6 x 1 l Punaviinikastike 		
(6517)		
suola		
mustapippurirouhe

2,400 kg

keitetty peruna

Porsaan sisäfileetä tähtianis-inkiväärikastikkeesa

Lado porsaankaslerviipaleet voideltuun
1/1 65 GN-vuokaan. Ruskista pekoni, lisää
sipuli ja paista hetki. Lisää loput aineet,
hauduta hetki. Jaa papuhöystö vuokaan
kasslerin päälle. Peitä vuoat kannella ja
kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 160 asteessa, kosteus 50 %,
sisälämpö 75 asteeseen noin 20–30
minuuttia.

Porsaankassler ja pekoni-papupaistos
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PESTOJUUREKSIA
Annoskoko 0,070 kg, annosmäärä 50,
saanto 2,700 kg
2,500 kg
		
0,100 kg
0,125 kg
0,125 kg

Atria 2,5 kg Säräjuuresainekset (5968)
Knorr Tahnamauste pesto
parmesanraaste
maissipolenta

½ 65 GN-vuokaan ja paista uunissa 185
asteessa, 10 % kosteus noin 20 minuuttia,
kunnes munakas on hyytynyt ja pinnalta
kullan ruskea.

PALSTERNAKKAPASTA
Annoskoko 0,300 kg, annosmäärä 10,
saanto 3,000 kg

Annoskoko 0,180 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,800 kg

1,800 kg
0,250 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,004 kg
0,005 kg
0,100 kg
0,500 kg
		
0,080 kg
0,002 kg
0,002 kg
0,001 kg

0.500 kg
		
0.100 kg
0.500 kg
0.300 kg
		
0.200 kg
0,200 kg
0.002 kg
0.001 kg
0.002 kg

Kuori palsternakka, halkaise pitkittäin
puoliksi ja leikkaa ohutta siivua. Leikkaa
kesäkurpitsa pitkittäin puoliksi ja poista
siemenet. Leikkaa kuutioksi. Laita öljy ja
palsternakka viipaleet kattilaan ja paista
noin 1 minuuttia. Lisää kattilaan punasipuli, kesäkurpitsa, valkosipulimurska ja jatka
paistamista kunnes kasvikset ovat melkein kypsiä. Lisää kerma ja palsternakkapyre, kiehauta. Lisää lopuksi parmesaani,
ruohosipuli, suola ja mustapippuri.

Mausta juurekset pestokastikkeella. Laita
kasvikset 1/1 65 GN-vuokaan. Ripottele
pinnalle parmesaaniraaste ja polentaryynit. Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 180 asteessa noin 40 minuuttia.

PUNAJUURIKINKKUMUNAKAS

Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
(5406)
ruokakerma, laktoositon
kananmuna (n. 10 kpl)
Atria 2,5 kg Palvilapasuikale
(8306)
perunakuutio, kypsä
punajuurikuutio, kypsä
suola
mustapippuri
persilja, kuivattu

Sekoita punajuuripyree, ruokakerma ja
kananmunat keskenään. Lisää kinkkusuikale, perunakuutio ja punajuurikuutio.
Mausta suolalla, mustapippurilla ja persiljalla, sekoita hyvin. Kaada koko massa

tuorepasta, keitetty
palsternakka
punasipuli, kuutio
kesäkurpitsa
valkosipulimurska
rypsiöljy
kerma, laktoositon
Atria 4 x 1 kg Palsternakkapyree (5407)
parmesaanilastu
ruohosipuli, kuivattu
suola
mustapippuri

Punajuurikinkkumunakas

Palsternakkapasta

Tarjoa esimerkiksi Atria n. 1,4 kg Vuolu
härkäpastramin (7916) kera.

Pestojuureksia
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RUOKAISA KALKKUNATORTILLA UUNISSA

PUNAJUURIPIHVI JA
VUOHENJUUSTOKREEMI

Annoskoko 0,180 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,800 kg

Annoskoko 0,150 kg, annosmäärä 25,
saanto 3,750 kg

1,200 kg

3,250 kg
		
0,500 kg
0,060 kg
0,070 kg
0,200 kg

0,800 kg
0,600 kg
0,002 kg
0,400 kg
0,500 kg
0,150 kg

Atria 2 x n. 1,6 kg Kypsä Viipaloitu Kalkkunapastrami
pakaste (6654)
perunakuutio, kypsä
kasvissekoitus, maalaiskasvikset
suola
vehnätortilla
hollandaisekastike
juustoraaste

Huuhtele perunakuutiot siivilässä kylmällä vedellä ja mausta suolalla. Sekoita
sulatetut maalaiskasvikset ja perunakuutiot keskenään ja mausta suolalla. Levitä
vehnätortillat työtasolle, nostele perunakasvissekoitus vehnätortillojen päälle.
Lisää kalkkunapastrami ja hollandaisekastike. Käännä tortillat rullalle ja nosta
uunivuokaan sauma alaspäin ja ripottele
päälle juustoraaste. Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 185 asteessa
noin 10 minuuttia.

Atria 3 kg Punajuuriburgerpihvi pakaste 80 g (5404)
vuohenjuusto
sitruunamehu
kuohukerma
pinjansiemen

Laita punajuuriburgerpihvit 1/1 65 GNvuokaan ja kuumenna pakkauksen
ohjeen mukaisesti. Poista vuohenjuustosta ohuesti kuori. Laita vuohenjuustot
kutteriin ja aja muruksi. Lisää sitruunamehu ja kerma ohuena nauhana kutterin
pyöriessä. Aja tasaiseksi.
Valuta kuumettujen punajuuripihvien
pinnalle. Paahda pinjansiemenet yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 140
asteessa noin 7 minuuttia ja koristele
vuoka.

Punajuuripihvi ja vuohenjuustokreemi

Ruokaisa kalkkunatortilla uunissa
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Kanan grillipihviä tomaatin ja mozzarellan kera

KANAN GRILLIPIHVIÄ TOMAATIN JA MOZZARELLAN KERA
Annoskoko 0,185 kg, annosmäärä 20,
saanto 3,700 kg
2,400 kg

Atria Perhetilan n. 2,6 kg 		
Kanan Grillipihvi pakaste 		
(1078)
0,004 kg suola
0,002 kg mustapippuri
0,050 kg rypsiöljy
0,500 kg mozzarella
0,800 kg tomaatti, viipaloitu
0,050 kg basilika, tuore
Paista sulatetut kanan grillipihvit molemmin puolin noin 2 minuuttia ja mausta
suolalla ja pippurilla. Leikkaa mozzarella
ohuiksi viipaleiksi. Levitä pihvit, tomaatit ja
mozzarellat limittäin 1/1 40 GN-vuokaan.
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 185 asteessa 7 minuuttia niin,
että mozzarella sulaa hieman. Koristele
basilikalla ja tarjoile.

SIENILLÄ GRATINOITUA
YRTEILLÄ MAUSTETTUJA
BROILERIRULLIA
Annoskoko 0,250 kg, annosmäärä 20,
saanto 5,400 kg
2,400 kg

Atria Perhetilan n. 2,6 kg 		
Kanan Grillipihvi pakaste 		
(1078)
0,050 kg persilja, tuore
0,050 kg korianteri, tuore
0,020 kg minttu, tuore
0,002 kg suola
0,015 kg oliiviöljy
0,600 kg
0,160 kg
0,010 kg
2,000 kg

metsäsienikuutio, säilyke
sipuli, kuutio
rypsiöljy
Atria 6 x 1 l Kermakastike 		
(6505)
0,002 kg suola
0,002 kg mustapippuri
0,300 kg juusto, raaste
Sekoita persilja, korianteri, minttu ja oliiviöljy tasaiseksi tehosekoittimella, mausta
suolalla. Kaada marinadi sulatettujen

Sienillä gratinoitua yrteillä maustettuja
broilerirullia

grillipihvien päälle ja anna maustua.
Paista kattilassa metsäsienikuutioita
ja sipuleita, lisää kermakastike. Mausta
suolalla ja pippurilla. Pyöritä kanan grillipihvit rullalle ja nosta 1/1 65 GN-vuokaan
saumat alaspäin. Kaada metsäsienikastike rullien päälle ja ripottele juustoraaste
päällimmäiseksi.
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 10 minuuttia,
kunnes rullat ovat kypsiä.
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Joulun juureksiin kuuluva palsternakka on
aromikas ja terveellinen kuidun lähde, joka
sisältää runsaasti hiven- ja kivennäisaineita
kuten kaliumia. Tässä maukas menu, jonka
pääosissa loistaa palsternakka.

MENUKOKONAISUUS 2
Palsternakkakeitto ja fritattua palsternakkaa
Broileri-tattarikiusaus
Jouluinen maitorahka

PALSTERNAKKAKEITTO JA
FRITATTUA PALSTERNAKKAA
Annoskoko 0,190 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,900 kg
1,000 kg
		
0,300 kg
0,600 kg
0,008 kg

Atria 4 x 1 kg Palsternakkapyree (5407)
kerma
kasvisliemi, käyttövalmis
suola

Mittaa aineet kattilaan, sekoita ja kiehauta.
Halutessasi voit lisätä nokareen voita tai
maustaa keittoa esim. yrteillä.
0,250 kg

palsternakka

Kuori palsternakka ja raasta raastimella.
Frittaa 185 asteesssa öljyssä noin 30
sekuntia kunnes palsternakka on rapea ja
kullanruskeaa.

Huuhtele tattarisuurimot ensin kuumalla
ja sitten kylmällä vedellä. Kiehauta noin
1 l vettä ja lisää suurimot, anna kiehua
hiljalleen 10–15 minuuttia ja jäähdytä.
Laita broilerisuikaleet ja pekoni 1/1 20
GN-vuokaan ja ruskista ne yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 10
minuuttia. Sekoita tattarisuurimot, broilerisuikaleet, pekoni, kasvissekoitus ja suola
keskenään ja laita 1/1 65 GN-vuokaan.
Sekoita kerma ja kananmunat keskenään
ja kaada seos vuokaan. Levitä juustoraaste päälle. Kypsennä yhdistelmäuunin
yhdistelmätoiminnolla 185 asteessa, 20 %
kosteus noin 25 minuuttia.

JOULUINEN MAITORAHKA
BROILERI-TATTARIKIUSAUS
Annoskoko 0,300 kg, annosmäärä 20,
saanto 5,800 kg
0,600 kg
2,000 kg
		
		
0,200 kg
		
1,200 kg
0,018 kg
1,200 kg
0,600 kg
0,200 kg
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tattarisuurimoita
Atria Perhetilan 4,5 kg
Miedosti suolattu broilerin 		
paistisuikale (875)
Lithells 2 x 2,5 kg Pekonikuutio pakaste (8004)
puutarhurin kasvissekoitus
suola
kerma
kananmuna
juustoraaste

Annoskoko 0,150 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,010 kg
0,006 kg
0,100 kg

kuohukerma
maitorahka
luumu, kuivattu
rusina
kaneli, jauhettu
kardemumma, jauhettu
sokeri

Vatkaa kermasta löysä vaahto ja sekoita
maitorahkan kanssa. Pilko luumut ja lisää
rusinoiden kanssa kerma-rahka seokseen. Mausta seos kanelelilla, kardemummalla ja sokerilla.

JÄLKIRUOAT
Punajuurismoothie
Rahkapannacotta ja punajuurisiirappi
Palsternakkabrulee ja porkkanahyytelö
Jouluinen maitorahka

PUNAJUURISMOOTHIE
Annoskoko 0,190 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,950 kg
1,000 kg
0,300 kg
0,250 kg
0,250 kg
0.150 kg

Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
(5406)
porkkanamehu
appelsiini, lohko
omena, lohko
cashewpähkinä

Seoita tehosekoittimessa punajuuripyree, porkkanamehu, appelsiinilohkot ja
omenalohkot. Lisää massaan pähkinät ja
aja tasaiseksi.

RAHKAPANNACOTTA JA
PUNAJUURISIIRAPPI

liivate sekoita. Siivilöi ja lisää maitorahka,
sekoita. Kaada massa tarjoilulaseihin,
anna hyytyä noin 4 tuntia, kunnes massa
on hyytynyt.

Annoskoko 0,150 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,590 kg

0,100 kg

0,600 kg
0,600 kg
0,018 kg
0,240 kg
0,003 kg
1

täysmaito
maitorahka
liivate
sokeri
kardemumma
vaniljatanko

Laita liivatelehdet kylmään veteen likoamaan noin 15 minuutiksi. Mittaa maito
kattilaan ja lisää sokeri, kardemumma ja
pitkittäin halkaistu vaniljatanko. Kiehauta
ja jätä maustumaan noin 10 minuutiksi.
Kiehauta massa uudestaan ja lisää liotettu

Atria 4 x 1 kg Punajuuripyree
(5406)
0,010 kg omenaviinietikka
0,050 kg sokeri
0,040 kg vesi
Mittaa kaikki aineet kattilaan ja sekoita.
Keitä hiljaa noin 10 minuuttia ja jäähdytä.
Kaada kerros siirappia hyytyneen rahkapannacotan päälle. Koristele pinta esimerkiksi piparkakunpaloilla.

Punajuurismoothie
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PALSTERNAKKABRÛLEE JA
PORKKANAHYYTELÖ
Annoskoko 0,190 kg, annosmäärä 10,
saanto 2,200 kg
Palsternakkabrulee:
0,500 kg Atria 4 x 1 kg Palsternakkapyree (5407)
0,700 kg kerma
0,200 kg sokeri
0,330 kg keltuaismassa
0,001 kg vaniljajauhe
Sekoita kaikki aineet keskenään ja vala
brûleevuokiin. Paista uunissa 100 asteessa noin 1 tunti kunnes massa on hyytynyt.
Ennen tarjoilua ripottele pinnalle sokeria
ja polta pinta.
Porkkanahyytelö:
0,500 kg Atria 1 kg Porkkanapyre
(5402)
0,100 kg vesi
0,250 kg hillosokeri

JOULUINEN MAITORAHKA
Annoskoko 0,150 kg, annosmäärä 10,
saanto 1,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,010 kg
0,006 kg
0,100 kg

kuohukerma
maitorahka
luumu, kuivattu
rusina
kaneli, jauhettu
kardemumma, jauhettu
sokeri

Vatkaa kermasta löysä vaahto ja
sekoita maitorahkan kanssa. Pilko
luumut ja lisää rusinoiden kanssa
kerma-rahka seokseen. Mausta
seos kanelelilla, kardemummalla ja
sokerilla.
Jouluinen maitorahka

Mittaa aineet kattilaan ja keitä miedolla
lämmöllä noin 15 minuuttia. Jäähdytä.
Tarjoile palsternakkabrûleen kanssa.

Rahkapannacotta ja punajuurisiirappi
Palsternakkabrûlee ja porkkanahyytelö
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