
KEVÄTTÄ KOHTI



Atria Food Servicen tuotteista löydät niin vegaanisia vaihtoehtoja kuin lihaisam-
piakin ratkaisuja. Ylikypsä naudan niska taittuu perinteisempien uuniruokien lisäksi 
esimerkiksi paistetuiksi pihveiksi ja vegaanisesta linssimurekkeesta saat pyöräytettyä 
kätevästi niin burgerit kuin kebakotkin. Yrtti- ja kasvistäytteiset kanapuikot toimivat 
sellaisenaan dipattavina tai pääproteiinina maistuvalle lounaalle. 

Vegaaninen linssipaisti on oivallinen ratkaisu pääsiäiseen perinteisen lampaan tilalle 
ja linssimurekkeesta valmistetut pyörykät ja pihvit ovat kätevä vegaaninen lisä cate-
ring-tapahtumiin. Valmistujaisten cateringeihin voit tehdä helppoja herkkuja myös 
valmiiksi ylikypsästä naudanniskasta. 

Inspiroidu kevään uutuuksista ja kokeile rohkeasti mitä sinä valmistaisit Atrian uusista 
tuotteista!  Vinkkinä vaikkapa naudanpaistista valmistetut voileivät vappuevääksi tai 
linssikkebakkokulho tarjolle äitienpäivään.

KEVÄTTÄ KOHTI



Pihvit naudan niskasta madeira-kastikkeella 
ja paistetulla parsalla 
(gluteeniton, soijaton, ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä pähkinää, ei sisällä 
kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

Purjo-kermaperunat
1,000 kg purjoa
0,050 kg voita
1,500 kg jauhoisia perunoita
0,050 l öljyä
0,010 kg suolaa
0,003 kg mustapippuria
0,300 l kermaa
0,100 kg juustoraastetta

Madeira-kastike
0,100 kg sipulia
0,025 kg voita
0,200 l punaviiniä
0,200 l madeiraa
0,200 l demi glace -kastikepohjaa
0,015 kg sokeria
0,050 kg kylmää voita
0,003 kg suolaa
0,001 kg mustapippuria

0,600 kg parsaa
0,050 kg voita
2,000 kg Atria Ylikypsä Naudan Niska n2kg (6689)

Leikkaa purjoista vihreät osat pois ja käytä 
esimerkiksi kasvisliemeen. Halkaise purjot 
ja viipaloi. Kuullota voissa pehmeäksi. 
Kuori perunat ja viipaloi ohuiksi viipaleiksi. 
Lado perunat ja purjot öljyttyyn 1/1 65 
GN-vuokaan kerroksittain ja mausta 
kerrosten välissä.  Kaada päälle kerma ja 
kypsennä 180-asteisessa yhdistelmäuu-
nissa kiertoilmatoiminnolla 30-40 min 
kunnes perunat ovat kypsiä. Ripottele 
pinnalle juusto ja kypsennä vielä, kunnes 
juusto muuttuu kullan ruskeaksi 10-15min. 

Hienonna sipuli ja kuullota voissa. Kaada 
päälle punaviini ja madeira ja kiehauta  
noin puoleen. Lisää demi glace ja sokeri ja 
lämmitä. Ota pois levyltä ja lisää kylmä, 
kuutioitu voi. Mausta tarvittaessa suolalla 
ja mustapippurilla. Leikkaa parsoista kovat 
varret ja paista voissa kypsäksi. Mausta 
suolalla. Leikkaa Atria Ylikypsä Naudan 
Niska noin kahden senttimetrin viipaleiksi 
ja paista öljyssä kullanruskeaksi, sisälämpö-
tilaan 70-astetta.

10:lle
á 370 g

Saanto
3,700 kg



Grillattu naudan niska chimichurri-voilla
(gluteeniton, soijaton, ei sisällä sitrushedelmiä, 
ei sisällä pähkinää, ei sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

Maustevoi
0,100 kg voita
0,010 kg punainen chili
0,006 kg valkosipulia
0,010 kg lehtipersiljaa
0,010 l punaviinietikkaa
0,003 kg suolaa

Porkkanoiden marinadi
0,006 kg valkosipulia
0,050 l oliiviöljyä
0,050 l vaahterasiirappia
0,015 kg harissa-tahnaa 
0,010 kg suolaa
0,003 kg mustapippuria

1,000 kg eri värisiä porkkanoita
2,000 kg Atria Ylikypsä Naudan Niska n2kg (6689)

Anna voin lämmetä huoneenlämpöiseksi. Soseuta kaikki maustevoin 
ainekset kutterissa ja muotoile tangoksi leivinpaperin tai kelmun 
avulla. Jäähdytä.

Hienonna valkosipulinkynnet. Sekoita marinadin ainekset. Leikkaa 
porkkanoista naatit muutaman sentin mittaisiksi ja puolita isoimmat 
porkkanat. Sekoita marinadi porkkanoihin ja mausta suolalla ja mus-
tapippurilla. Kypsennä joko grillissä tai 200-asteisessa yhdistelmä-
uunissa kiertoilmatoiminnolla kypsiksi, 20-30 min.

Leikkaa Naudan Niska noin 2-3 cm viipaleiksi ja grillaa viipaleisiin 
kunnon grilliraidat kuumassa grillissä, niin että lihan sisälämpötila on 
noin 70-astetta. Tarjoile niska porkkanoiden ja maustevoin kera.

10:lle
á 320 g

Saanto
3,200 kg

Pihvivoileivät ylikypsästä naudan niskasta
(soijaton, ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä pähkinää, ei sisällä 
kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä) 

Karamelisoitu sipuli
0,600 kg sipulia
0,030 kg voita

Tomaattihillo
0,050 kg sipulia
0,300 kg tomaattia
0,010 kg punaista chiliä
0,010 kg valkosipulia
0,060 l valkoviinietikkaa
0,075 kg sokeria

0,500 kg (10 viipaletta) maalaisleipää 
1,000 kg Atria Ylikypsä Naudan Niska n2kg (6689)
0,150 kg majoneesia
0,300 kg cheddarjuustoa
0,100 kg versosalaattia

Viipaloi sipulit ja karamellisoi voissa keskilämmöllä, noin 30 
minuuttia.

Hienonna sipuli, tomaatit, chili ja valkosipulit kutterissa. Kaada 
kattilaan ja lisää valkoviinietikka ja sokeri. Kiehauta ja keitä sitten 
matalalla lämmöllä noin 30 minuuttia.

Leikkaa Atria Naudan Niska noin sentin siivuiksi ja paista 
öljytyssä pannussa kullanruskeaksi, 70-asteeseen. Ruskista 
maalaisleivän viipaleet ja levitä pohjalle majoneesia, sipulia, 
sitten juustoa ja naudan niskaa. Viimeistele tomaattihillolla ja 
versosalaattia.

10:lle
á 280 g

Saanto
2,800 kg



Yrttikuorrutettu linssipaisti 
ja hasselbackan perunat
(soijaton, ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä pähkinää, 
ei sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä) 

Hasselbackan perunat
1,500 kg perunoita
0,200 l oliiviöljyä
0,015 kg valkosipulia
0,015 kg rosmariinia
0,008 kg suolaa

Linssipaisti 
1,500 kg Vegyu 5x1kg Vegaaninen linssimureke, pakaste (5399)
0,060 kg Dijon-sinappia
0,090 kg tuoreita yrttejä 
(esim. persiljaa, basilikaa, timjamia, rosmariinia ja oreganoa)
0,012 kg valkosipulia

Piparjuuriranskankerma
0,300 kg soija-ranskankermaa
0,040 kg piparjuuriraastetta
0,030 l sitruunamehua
0,002 kg suolaa 

0,010 kg tuoretta piparjuurta

Pese perunat huolellisesti ja leikkaa muutaman 
millin välein viiltoja lähes pohjaan asti niin että 
peruna pysyy edelleen kasassa. Voit leikata perunat 
esimerkiksi kahden puukauhan varren välissä niin 
ettei veitsi pääse leikkaamaan perunaa pohjaan asti. 
Voitele perunat puolella oliiviöljystä ja kypsennä 
200-asteisessa yhdistelmäuunissa kiertoilmatoi-
minnolla 30 minuuttia. Hienonna valkosipuli sekä 
rosmariini ja sekoita oliiviöljyyn suolan kanssa. 
Voitele perunat seoksella ja kypsennä vielä toiset 
30 minuuttia.

Muotoile linssimurekkeesta pitkä, noin 10 senttiä 
leveä ”paisti” ja voitele Dijon-sinapilla. Hienon-
na yrtit ja valkosipulit ja hiero paistin pintaan. 
Kypsennä 180-asteisessa yhdistelmäuunissa 
kiertoilmatoiminnolla noin 45 minuuttia, kunnes 
paisti saavuttaa 70-asteen sisälämpötilan.

Sekoita piparjuurikastikkeen ainekset.

Koristele paisti tuoreella piparjuuriraasteella.

10:lle
á 340 g

Saanto
3,400 kg

VEGAANINEN



Linssipyörykät herkkusienibolognese-kastikkeessa
(vegaaninen, laktoositon, maidoton, soijaton, ei sisällä pähkinää, ei 
sisällä kananmunaa, ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

0,200 kg sipulia
0,200 kg porkkanaa
0,020 kg valkosipulia
0,800 kg herkkusieniä
0,200 kg aurinkokuivattuja tomaatteja
0,050 dl oliiviöljyä tai aurinkokuivattujen tomaattien öljyä
0,040 kg tomaattipyreetä
0,500 l punaviiniä tai vettä
1,000 kg tomaattimurskaa

1,500 kg Vegyu 5x1kg Vegaaninen linssimureke, pakaste (5399)
0,200 l öljyä
0,007 kg suolaa

0,500 kg pastaa
4,000 l vettä
0,015 kg suolaa

Hienonna sipulit, porkkanat, valkosipulit ja 
aurinkokuivatut tomaatit ja leikkaa herkkusie-
net viipaleiksi. Paista kasvikset oliiviöljyssä tai 
aurinkokuivattujen tomaattien öljyssä ja lisää 
lopuksi tomaattipyree ja aurinkokuivatut tomaatit 
ja kuullota hetki. Lisää punaviini ja kiehauta. Lisää 
tomaattimurska ja hauduta miedolla lämmöllä 
vähintään 30 minuuttia, mielellään reilu tunti.

Muotoile linssimurekkeesta pyöryköitä ja paista 
reilussa öljyssä kullanruskeiksi.

Keitä pastat suolatussa vedessä 8-10 minuuttia. 
Tarjoile tomaattikastikkeen ja linssipyöryköiden 
kanssa.

10:lle
á 500 g

Saanto
5,000 kg

VEGAANINEN



Linssiburger yrttisellä avokadokastikkeella
(vegaaninen, laktoositon, maidoton, soijaton, ei sisällä pähkinää, ei 
sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

Pikkkelöity kurkku
0,300 kg kurkkua
0,050 l valkoviinietikkaa
0,100 kg sokeria
0,150 l vettä

Avokadokastike
0,200 kg avokadoa
0,020 l limen mehua
0,015 l punaviinietikkaa
0,015 l oliiviöljyä
0,010 kg korianteria
0,010 kg persiljaa
0,015 kg punasipulia 

1,500 kg Vegyu 5x1kg Vegaaninen linssimureke, pakaste (5399)
0,800 kg (10 kpl) ciabatta-sämpylää
0,150 kg lehtisalaattia
0,150 kg punasipulia
0,350 kg tomaattia

Leikkaa kurkku pitkiksi ohuiksi suikaleiksi esimerkiksi kuori-
maveitsellä. Sekoita pikkeliliemen ainekset ja anna kurkkujen 
marinoitua vähintään tunti, mielellään yön yli.

Poista avokadoista kuori ja kivet. Soseuta kaikki avokado-
kastikkeen aineet kutterissa.  Muotoile linssimurekkeesta 
10 pihviä ja paista öljytyssä pannussa kullanruskeiksi. Paahda 
puolitetyt sämpylät ja voitele pohja ja kansi avokadokas-
tikkeella. Nosta päälle linssimurekepihvi, lehtisaatin lehti ja 
ohueksi viipaloitua punasipulia ja tomaattia.

10:lle
á 350 g

Saanto
3,500 kg

VEGAANINEN



Linssikebakkokulho  
sriracha-tahinikastikkeella 
(vegaaninen, laktoositon, maidoton, gluteeniton, soijaton, ei sisällä 
kananmunaa, ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

0,450 kg täysjyväriisiä
0,900 l vettä
0,007 kg suolaa

1,000 kg bataattia
0,050 l oliiviöljyä
0,005 kg suolaa

Kastike
0,100 kg tahinia
0,050 l lämmintä vettä
0,015 l sitruunamehua
0,003 kg valkosipulia
0,003 kg suolaa
0,015 kg srirachaa

1,500 kg Vegyu 5x1kg Vegaaninen linssimureke, pakaste (5399)
0,050 l oliiviöljyä

0,400 kg kirsikkatomaatteja
0,500 kg avokadoa
0,100 kg rucolaa

Keitä riisit suolatussa vedessä kypsiksi pakkauksen ohjeen mukaan. Kuori 
bataatit ja kuutioi. Valele oliiviöljyllä ja mausta suolalla. Paista 225-astei-
sessa yhdistelmäuunissa kiertoilmalla kypsiksi, noin 30 minuuttia. 

Muotoile linssimurekkeesta noin 50 gramman kebakkoja, valele olii-
viöljyllä ja paista joko pannussa kullanruskeiksi tai 1/1 20 GN-pakissa  
200-asteisessa yhdistelmäuunissa kiertoilmalla kullanruskeiksi, noin 20 
minuuttia.

Sekoita sriracha-tahinikastikkeen ainekset. Puolita kirsikkatomaatit ja 
kuutioi avokadot. Kokoa kulhoon ensin riisiä, sitten kirsikkatomaatteja, 
avokadokuutioita, bataattikuutioita, rucolaa ja linssikebakoita. Viimeistele 
sriracha-tahini-kastikkeella.

10:lle
á 480 g

Saanto
4,800 kg

VEGAANINEN



Yrttitäytteiset kanapuikot ja uunibataattilohkot
(gluteeniton, soijaton, ei sisällä pähkinää, ei sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

2,000 kg bataattia
0,100 kg öljyä

0,010 kg suolaa

1,950 kg Atria Yrttitäyte Kanapuikko Pakaste 5kg/65kg (1705)

Lime-jogurttikastike
0,300 kg turkkilaista jogurttia

0,005 kg valkosipulia
0,015 l limen mehua

0,007 kg ruohosipulia
0,007 kg hunajaa

0,003 kg suolaa

Koristeeksi
0,100 kg limeä

0,005 kg ruohosipulia

Pese bataatit ja ja leikkaa lohkoiksi. Öljyä lohkot ja 
mausta suolalla. Kypsennä 200-asteisessa yhdistelmä-

uunissa kiertoilmalla 40-45 minuuttia kunnes lohkot 
ovat saaneet kunnolla väriä ja bataatti on kypsää.

Laita kasvistäytteiset kanapuikot 1/1 65 GN -vuokaan. 
Kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140 

astetta, kosteus 50 %, sisälämpöön 75 astetta.

Sekoita kastikkeen ainekset. Tarjoile kanapuikot ja ba-
taattilohkot lime-jogurttikastikkeen kanssa ja koristele 

lohkotulla limellä ja hienonnetulla ruohosipulilla. 

10:lle
á 380 g

Saanto
3,800 kg

Yrttitäytteiset kanapuikot 
ja omena-fenkolisalaatti
(laktoositon, maidoton, soijaton, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

0,070 kg mantelilastuja
0,800 kg fenkolia
0,400 kg Granny Smith omenaa
0,015 l sitruunamehua

Kastike
0,050 kg majoneesia
0,050 kg hunajaa
0,050 kg Dijon-sinappia
0,010 kg valkoviinietikkaa

1,950 kg 1705 Atria Yrttitäyte Kanapuikko Pakaste 5kg/65kg

Paahda mantelilastuja 180-asteisessa yhdistelmäuunissa 3-4 
minuuttia kunnes ne saavat hieman väriä. Puolita fenkolit ja poista 
suuri osa kovasta kannasta, niin että fenkolin lehdet pysyvät 
kuitenkin kiinni toisissaan. Ota fenkolin kukinnot talteen koris-
telua varten. Siivuta fenkolit mandoliinilla ohuiksi siivuiksi. Poista 
omenoista siemenkota ja viipaloi mahdoliinilla. Aseta omenat ja 
fenkolit jääveteen odottamaan. Sekoita kastikeainekset.

Laita kasvistäytteiset kanapuikot 1/1 65 GN -vuokaan. Kuumenna 
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140 astetta, kosteus 50 
%, sisälämpöön 75 astetta.

Valuta fenkolit ja omenat ja sekoita sitruunamehuun. Viimeistele 
mantelilastuilla ja fenkolin kukinnoilla. Tarjoile hunajasinappikas-
tikkeen ja kanapuikkojen kanssa.

10:lle
á 330 g

Saanto
3,300 kg



Kuorrutetut kanapuikot ja perunasose 
(soijaton, ei sisällä pähkinää, ei sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

3,000 kg Atria Kasvistäyte Kanapuikko pakaste 5kg/50g (1721)
0,500 kg Apetit Pomodoro Rosso -sekoitusta, pakaste
0,001 kg mustapippuria, rouhittu
0,100 kg sweet chili -kastiketta
0,200 kg juustoraastetta
4,500 kg Atria Perunasose laktoositon 4 kg (6876)

Laita kasvistäytteiset kanapuikot 1/1 65 GN-vuokaan. Sekoita Pomodoro Rosso 
-kasvikset ja sweet chili -kastike keskenään ja nostele kuorrute kanapuikkojen 
päälle. Halutessasi voit laittaa pinnalle juustoraastetta. Kuumenna yhdistelmäuu-
nin yhdistelmätoiminnolla 150 astetta, kosteus 40 % noin 20 minuuttia. Tarjoa 
Atrian perunasoseen kera.

Kasvistäyteiset kanapuikot, ratatouilleriisi 
ja yrtti-kermaviilikastike
(soijaton, ei sisällä pähkinää, ei sisällä kananmunaa, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

3,000 kg Atria Kasvistäyte Kanapuikko pakaste 5kg/50g (1721)

Ratatouilleriisi
0,600 kg täysjyväriisiä
1,000 kg Vegyu Ratatouille 2,5 kg (5573)
0,010 kg kasvisliemijauhe, vähäsuolainen
1,300 l vettä

Kastike
0,800 kg kermaviiliä
0,030 kg tuoretta basilikaa
0,030 kg persiljaa, pakaste
0,030 kg sitruunamehua
0,002 kg suolaa
0,001 kg mustapippuria

Laita kasvistäytteiset kanapuikot 1/1 65 GN -vuokaan. 
Kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 
140 astetta, kosteus 50 %, sisälämpöön 75 astetta.

Mittaa riisi, ratatouille ja liemiaines voideltuun 1/1 
65 GN-vuokaan. Kääntele sekaisin. Lisää neste ja 
kypsennä yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 
170-asteessa n. 30 minuuttia.

Hienonna basilika. Sekoita kermaviilin joukkoon basi-
lika- ja persiljasilppu. Mausta sitruunamehulla, suolalla 
ja pippurilla. Tarjoa kanapuikkojen sekä riisin kera.

20:lle
á 310 g

Saanto
6,350 kg

30:lle
á 260 g

Saanto
8,100 kg



20:lle
á 220 g

Saanto
4,500 kg

Porsaan sisäfilee stroganoff 
(soijaton, ei sisällä pähkinää, ei sisällä kananmunaa, 
ei sisällä sitrushedelmiä, ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

0,080 kg ruokaöljyä
0,400 kg sipulia, lohkoina
0,500 kg herkkusieniä, lohkoina
0,200 kg tomaattipyreetä
0,200 kg sinappia
1,000 kg lihalientä
0,020 kg suolaa
0,006 kg mustapippurirouhetta
0,800 kg smetanaa
2,000 kg Atria Kypsä Viipaloitu Viljaporsaan Rinta pakaste n3kg/n1kg (6630)

Ruskista sipulit ja herkkusienet kevyesti öljyssä. Lisää 
tomaattipyree, paista hetki. Lisää sinappi, lihaliemi ja 
mausteet. Hauduta 15 minuuttia. Lisää smetana, kuu-
menna. Lado viljaporsaan rintaviipaleet voideltuihin 
1/1 65 GN-vuokaan ja kuumenna yhdistelmäuunin 
yhdistelmätoiminnolla +160 °C, kosteus 50 %, 
sisälämpö + 75 °C, noin 20 minuuttia. Kaada kuuma 
kastike rintaviipaleiden päälle. Tarjoa keitettyjen 
perunoiden ja kasvisten kanssa.

Grillattua kanaa
ja hedelmäkastiketta 
(laktoositon, maidoton,  
soijaton, ei sisällä pähkinää,  
ei sisällä kananmunaa,  
ei sisällä kalaa/äyriäisiä)

Kastike 
0,050 kg öljyä
0,500 kg sipulikuutioita, pakaste
0,003 kg kuivattua minttua
2,500 l vettä
1,500 l appelsiinitäysmehutiivistettä 300 %
0,130 kg maissitärkkelystä
0,500 l vettä
1,000 kg hedelmäsalsaa
1,000 kg mandariinipaloja
0,015 kg suolaa
0,032 kg kanaliemijauhetta

10,000 kg Atria Grillattu kanan paistipala pakaste 5kg/n50g (5759)

Freesaa kuuman padan pohjalla sipuli ja mausteet. Lisää vesi ja 
appelsiinimehu pataan. Kuumenna. Sekoita maissitärkkelys veteen 
ja saosta kastike. Kiehauta.  Lisää hedelmäsalsa ja mandariininpalat 
lopuksi ja kuumenna kastike nopeasti, älä keitä. Laita paistipalat 
GN-vuokaan 3 kg/vuoka ja kuumenna yhdistelmätoiminnolla 140 
asteessa (kosteus 40 %) noin 15 minuuttia. Tarjoa riisin sekä kanan 
paistileikkeiden kanssa.

100:lle
á 170 g

Saanto
17,100 kg
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