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Nopean syömisen markkina kasvaa 
vauhdilla kahviloissa, ravintoloissa ja 
erilaisissa tapahtumissa. Nopeat syövät 
hitaat ja hitaat eivät syö lainkaan!

Kaikki reseptit toimivat myös mukaan 
napattavina take away -annoksina.  
Lisäksi olemme miettineet valmiiksi 
vaihtoehdot jokaiselle pääraaka- aineelle. 
Ja mikäpä estää kokeilemasta omia 
variaatioita resepteistä.

Parhaat kanareseptit ja vinkit, joilla  
saat enemmän irti kehittyvästä  
markkinasta – ole hyvä!
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HELPPOUS
Nopeassa keittiössä tekemisen on oltava suoraviivaista. Rentoa, 
rouheaa, runsasta ja selkeää. Karsimme turhat työvaiheet pois 
ja varmistamme, että kuka tahansa osaa valmistaa tuotteen 
yksinkertaisia ohjeita noudattamalla.

LAATU
Mikä saa asiakkaasi valitsemaan tuotteen? Mikä saa hänet 
maistamaan, ihastumaan ja... palaamaan? Laatua on vaikea 
määritellä, mutta sen kyllä tunnistaa kun näkee ja maistaa.
Korkeatasoiset raaka-aineet ja toimivat makuyhdistelmät, siitä 
se lähtee.

TEHOKKUUS
Tehokkuus on monen seikan summa. Se syntyy tuotteen 
valmistamiseen käytetystä ajasta, raaka-aineiden hinnoista, 
valmiin tuotteen säilyvyydestä, jälleenmyyntihinnasta ja ennen 
kaikkea siitä, viedäänkö tuote käsistä vai jääkö se käsiin. Olemme 
hioneet reseptiikan ottamaan kaiken tämän huomioon.
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KANAN KANSSA  
RENNOSTI KOHTI KESÄÄ 

MATKUSTA RUOAN  
KANSSA MAAILMALLA 

Maailman keittiöiden maut kiinnostavat 
suomalaisia ruokailijoita. Erityisesti aasialaisen 
keittiön suosio kasvaa nopeasti. Seikkaile 
rohkeasti maailmalla ja yhdistä erilaisten 
ruokakulttuurien makuja kesäsesongin 
tuotteisiin. Erilaiset marinadit, kastikkeet ja 
dipit ovat helppo tapa päivittää tuttuja tuotteita 
ja tuoda ripaus maailmaa kesän listoille. Kokeile 
vaikkapa Aasian katukeittiöiden klassikkoa 
Bao-höyrysämpylää kanalla tai rustiikkista 
ranskalaista Galette-piirakkaa. 

Yhä useampi suomalainen valitsee ruokalautaselleen vaalean  
lihan – siksi kanan kysyntä kasvaa edelleen myös nopean  
syömisen tuotteissa. 

Kana taipuu moneen arkisesta ruokailusta vähän fiininpään ja 
kaikkeen siltä väliltä. Atrian kotimainen kana variaatioineen 
on helposti käytettävä raaka-aine joka keittiöön. Myös kanan 
kierrätettävyys ruokalistoilla on omaa luokkaansa: se toimii hyvin 
salaateissa ja piirakoissa, mutta myös maailman tunnetuimmissa 
katuruokaklassikoissa. 

Monipuoliset ja korkealaatuiset tuotteet erilaisiin ja erikokoisiin 
keittiöihin ovat tärkeä osa keittiöiden helppoa ja mutkatonta arkea. 
Atrian kanavalikoima tarjoaa ammattilaisille laadukkaat joko valmiit 
tai valmistettavat tuotteet.

Nautitaan rennosti kesästä myös keittiöissä.  
Ilman turhia kotkotuksia. 
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TUUNAA TUTUT  
KLASSIKKOANNOKSET

Asiakkaat kaipaavat vaihtelua myös omiin suo-
sikkiannoksiinsa – pienet oivallukset nostavat 
ruokalistojen kestoklassikot uuteen lentoon. 
Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä aina uu-
destaan. Usein riittää, että tuttuun tuotteeseen 
on yhdistetty jotain ihan pienesti uutta. Tarjoa 
kana-caesarsalaatti vaikkapa rapean lämpimän 
leivän päältä tai kääri kanasouvlaki naanleipään. 

TARJOILE RENNOSTI, LAITA 
ESILLE MUTKATTOMASTI 

Kesällä syödään enemmän yhdessä ja ennen kaikkea 
rennosti. Pienet muokkaukset tarjoilutavoissa 
ovat helppo tapa erottua kilpailijoista, etenkin 
jos naapurin valikoima on samankaltainen. Tarjoa 
seurueelle yhden piirakkapalan sijaan koko piirakka 
jaettavaksi, yhdistä ruokalistan suosikeista tasting 
-annoksia tai komboja ja viihdytä perheen pienempiä 
oivaltavilla esillepanoilla. Voisiko kanapullat tarjota 
tulevana kesänä vaikkapa tikkarin muodossa ja 
makealla mangomajoneesilla höystettynä? 

HELPOTA RUOAN  
MUKAAN OTTAMISTA  

Nopean ruokailun tuotteita ostetaan mukaan 
koko ajan enemmän. Erityisesti kesällä 
tuotteita haetaan paljon kahviloista ja 
ravintoloista niin kotiin vietäväksi kuin ulkona 
nautittavaksi. Kokeile oman valikoimasi 
tuotteistamista asiakkaan ruokailuhetkiin. 
Puhuttelisiko esimerkiksi picnic-kassi tai snack 
box viikonlopunviettäjiä? Muistathan varata 
tuotteille myös fiksut ja ekologiset pakkaukset 
matkustamiseen. 
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1722 Atria Grillattu Kanan Filee pakaste 5kg/n60g
GTIN-koodi: 6407810017220 
Ainesosat: broilerinfilee, vesi, muunnettu perunatärkkelys, jodioitu suola, 
stabilointiaineet (E 450, E 451), dekstroosi, sakeuttamisaine ksantaanikumi, rypsiöljy. 
100 g tuotetta on käytetty 111 g lihaa. Broilerinlihan alkuperä Suomi. Saattaa sisältää 
pieniä määriä soijaa. 

1736 Atria Crispy Kana Snacks pakaste 5kg/14g
GTIN-koodi: 6407800006616
Ainesosat: Broilerinliha (60 %), vesi, vehnäjauho, rypsiöljy, soijaproteiinivalmiste, 
perunakuitu, jodioitu suola, mausteet (paprika, kurkuma, mustapippuri), 
stabilointiaineet (guarkumi, E 450), valkopippuri, happamuudensäätöaine E 500. 
Voimakassuolainen.

1850 Atria Murea Kana irtopakaste
GTIN-koodi: 6407800007125
Ainesosat: broilerinliha 83 %, vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, aromi, sokeri, 
stabilointiaine E 450, valkopippuri, hapettumisenestoaine E 301. Broilerinlihan 
alkuperä Suomi. 

5336 Atria Grillattu Kanan Paistipala 2,5kg/n50g
GTIN-koodi: 6407800007170
Ainesosat: broilerin reisipala, vesi, muunnettu perunatärkkelys, jodioitu suola, 
stabilointiaineet (E 450, E 451), dekstroosi, sakeuttamisaine ksantaanikumi, rypsiöljy. 
100 g tuotetta on käytetty 111 g lihaa. Broilerinlihan alkuperä Suomi.

5337 Atria Paahdettu Kanan Sisäfileepala 2,5kg
GTIN-koodi: 6407850057927
Ainesosat: broilerinliha, vesi, rypsiöljy, aromi, stabilointiaineet (E 451, E 450), jodioitu 
suola, dekstroosi, sakeuttamisaine ksantaanikumi. 100 g tuotetta on käytetty 126 g 
lihaa. Broilerinlihan alkuperä Suomi.

6659 Atria Paahdettu Kanan Maalaisviipale Fileestä pakaste 5kg
GTIN-koodi: 6407800003073
Ainesosat: broilerin filee (96 %), vesi, dekstroosi, suola, tapiokatärkkelys, stabilointi-
aineet (E 450, E 451). Broilerinlihan alkuperä Suomi.

6697 Atria Kypsä Kanan Paistileike n2kg
GTIN-koodi: 2378669700004
Ainesosat: broilerin reisileike (92 %), vesi, jodioitu suola, stabilointiaineet (E 451, E 450), 
dekstroosi, sakeuttamisaine ksantaanikumi, rypsiöljy. Broilerinlihan alkuperä Suomi. 

NOPEAN KEITTIÖN  
KANATUOTTEET 
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Vuoden alun uusimmat trendi- ja 
tutkimustärpit eivät muuttaneet 
oleellisesti asiakkaiden painotuksia 
kahvila- ja ravintolavalinnoissa.  
Top 3 -listalta vahvimpana ovat edelleen 
ruoan laatu, syömisen helppous ja 
pienet kokemukset ruokailuhetkissä. 
Nämä näkyvät myös Atrian tulevan kesän 
nopean syömisen tuotteissa ja ideoissa. 
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Salaatti

GRILLATTUA KANAA JA CAESARSALAATTIA  
LÄMPIMÄLLÄ LEIPÄPEDILLÄ 

Kahvilat

ARJEN PIENEKSI 
HEMMOTTELUKSI

Herkullisista raaka-aineista ja mauista syntyy pieni kohokohta 
keskelle päivää. Esimerkiksi perinteinen caesarsalaatti saa ihan 
uuden twistin kun sen tarjoaa paahdetulla leipäpedillä! 
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Salaatti

GRILLATTUA KANAA JA CAESARSALAATTIA  
LÄMPIMÄLLÄ LEIPÄPEDILLÄ 

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,0 kg 1722
Atria Grillattu Kanan 
Filee pakaste 5kg/n60g

400 g
Romaine- tai  
Gem-salaatti

200 g parmesaanilastu

2,8 kg perunarieska 

100 g rucola

 
mustapippuri 
pintamaustamiseen 

Salaatinkastike:

3 g valkosipuli 

400 g majoneesi

20 g sitruunan mehu

Suomalaisten kestosuosikki caesarsalaatti saa kesällä kaverikseen rapeaksi paahdetun 
lämpimän leivän, jonka päällä salaatti ja Atrian mehukas grillattu kanafilee tarjotaan. 

➊ Valmista salaatinkastike. Sekoita pieneksi 
hienonnettu valkosipuli ja majoneesi. 
Lisää sitruunan mehu ja sekoita.

➋ Pese ja kuivaa salaatit. Leikkaa salaatin 
lehtiä halutessasi hieman pienemmäksi. 

③ Sekoita salaatinkastike, salaatin 
lehdet ja parmesaanilastut. Lisää 
kanafileet salaattiin. Säästä muutama 
parmesaanilastu koristeluun.  

➍ Paahda tai grillaa  
perunarieskaan rapea pinta. 

➎ Kokoa annos. Nostele salaatti ilmavasti 
perunarieskan päälle. Koristele annos 
rucolan lehdillä ja parmesaanilastuilla. 
Rouhaise annoksen päälle mustapippuria 
myllystä. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min 
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Pizza

MUREAA KANAA JA HAPANJUURIPIZZAA 

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

450 g 1850
Atria Murea Kana 
irtopakaste

10 g valkosipuli 

500 g ranskankerma (L) 

800 g miniluumutomaatti

850 g
Suosituspohja: 
Rollfoods Scrocchiarella 
classica 31 cm (5 kpl) 

400 g
mieto sinihomejuusto 
(L) 

50 g tuore basilika

mustapippuri 
pintamaustamiseen

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

120 vuotta vanhaan italialaiseen hapanjuureen leivottu roomalaistyyppinen 
pizzapohja tuo uusia tuulia valikoimaan. Kesän suosikkipizzassa maistuvat 

Atrian maukas ja murea kana sekä lempeä sinihomejuusto.

➊ Sekoita pieneksi hienonnettu  
valkosipuli ja ranskankerma. Leikkaa 
miniluutomaatit halki pitkittäin.

➋  Levitä ranskankerma jäisen pizzapohjan 
päälle. Asettele tomaatit ja kana 
pizzapohjalle, murustele  
sinihomejuusto päälle.

③ Paista pizza 250 asteisessa  
uunissa 8–10 min.  

➍ Koristele annos basilikan lehdillä 
ja rouhaise mustapippuria myllystä 
annoksen päälle. 
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Määrä Tilauskoodi Ainesosa

200 g 6659
Atria Paahdettu Kanan 
Maalaisviipale Fileestä 
pakastettu 5 kg

720 g
Suositustaikina:  
Kultasula ruisperuna-
taikinalevy 1/2GN

200 g kesäkurpitsa

100 g purjosipuli

140 g Gruyère-juusto raastettuna 

200 g ranskankerma

50 g kananmunan keltuainen

1 g suola

mustapippuri pinta-
maustamiseen

Galette on helppo, alkujaan ranskalainen rustiikki peltipiirakka. Klassikkopiirakan 
suomalaisessa versiossa Atrian mehevä maalaiskana, sesongin ihanat kasvikset ja 

Gruyère-juusto saavat kaverikseen rukiisen taikinapohjan. 

Galette

MAALAISKANAA RUKIISESSA GALETTE-PIIRAKASSA

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 45 min
➊ Sulata taikinalevy ohjeen mukaan. 

➋ Leikkaa kesäkurpitsat pitkittäin halki, 
poista siemenet ja leikkaa ne viistosti 
erittäin ohuiksi siivuiksi. Leikkaa 
purjosipuli erittäin ohuiksi renkaiksi.

③ Sekoita Gruyère-juusto, ranskankerma  
ja kananmunan keltuaiset. Sekoita  
suola joukkoon. 

➍ Täytä piirakka. Asettele taikina pellille. 
Levitä ranskankermaseos keskelle 
piirakkalevyä niin, että reunoille jää noin 
5 cm tyhjää tilaa. Asettele seoksen päälle 
kesäkurpitsat, purjot ja kanaviipaleet. 
Taita reunat rennosti sisäänpäin täytteen 
päälle niin, että piirakasta muodostuu 
pyöreähkö.

➎ Paista piirakka 165 asteisessa uunissa 
noin 30 min. tai kunnes se on kypsä. 
Rouhaise mustapippuria annoksen 
päälle ja anna jäähtyä hieman. Tuote on 
parhaimmillaan huoneen lämpöisenä tai 
hieman lämmitettynä.  
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Ravintolat

PÖYDÄN ÄÄRESSÄ 
TARJOTTAVAKSI

Kun on nälkä niin on nälkä, eikä ravintolassakaan sovi asiakasta 
odotuttaa. Höyrysämpylät ja mausteinen kana, kanatikkarit tai rapsakat 
kanapiiraat vievät paitsi kielen myös kurnivan vatsan mennessään. 
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Höyrysämpylät

AASIALAISET BAO HÖYRYSÄMPYLÄT  
MAUSTEISELLA KANALLA
Bao höyrysämpylät ja niiden tulisesti maustetut täytteet kuuluvat aasilaisten katuruokien 
klassikoihin. Atrian mehukkaat kanan paistipalat ja lempeästi tuliset mausteet – täydellinen pari.

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

200 g 5336
Atria Grillattu Kanan 
Paistipala 2,5kg/n50g

10 g kevätsipuli

30 g punainen chili

500 g Bao sämpylä (10 kpl ) 

Maustetut kurkut: 

100 g kurkku

30 g
Suositusliemi: 
Rajamäen säilöntäliemi

10 g seesaminsiemen

Hoisin-majoneesi: 

60 g majoneesi (L) 

20 g Hoisin-kastike

15 g limen mehu

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 45 min

Laktoositon

➊ Valmista maustetut kurkut. Leikkaa  
kurkut ohuiksi siivuiksi ja laita ne 
säilöntäliemeen 10 min. Paahda 
seesaminsiemenet nopeasti pannulla  
tai uunissa. Siivilöi kurkut pois  
liemestä ja sekoita ne paahdettujen 
seesaminsiemenien kanssa. 

➋ Sekoita majoneesi, Hoisin-kastike  
ja limen mehu. Siirrä maustettu  
majoneesi esim. grillipulloon. 

③ Leikkaa kanan paistipalat viiteen  
osaan ja kevätsipuli ja chili ohuiksi 
renkaiksi. 

➍ Laita Bao sämpylät ja kanat  
höyryuuniin 6 min. 

➎ Täytä Bao sämpylät pohjalta 
alkaen seuraavassa järjestyksessä: 
Seesaminsiemen-kurkut, kana 
ja majoneesi. Koristele chilillä ja 
kevätsipulilla. 

Vinkki: Bao-sämpylät voi 
lämmittää helposti myös 
mikrossa (600 w 2–3 min). 
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Lapsille

KANATIKKARIT JA MAKEA MANGOMAJONEESI 
Piiras

RAPEAT KANAPIIRAAT JA HUMMUS LÄHI-IDÄN TYYLIIN 

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,3 kg 1736
Atria Crispy Kana Snacks 
pakaste 5kg/14g

60 g kurkku

180 g avokado

50 g limen mehu

 suola

10 g ruohosipuli

Mangomajoneesi: 

100 g majoneesi (L) 

60 g mangosose

Kesän uutuustuote Atrian Crispy Kana Snacksit saavat kesän lastenlistalla tikkarin 
muodon ja kaverikseen makean mangomajoneesin. Helppoa ja herkullista. 

➊ Yhdistä majoneesi ja mangosose. Siirrä 
maustettu majoneesi esim. grillipulloon.

➋  Kuori kurkku ja kuutioi pieneksi. Halkaise 
avokado, poista kivi, irrota sisus lusikalla 
ja kuutioi pieneksi. Yhdistä kurkku- ja 
avokadokuutiot, kaada limen mehu päälle 
ja mausta suolalla.

③ Hienonna ruohosipuli. 

➍ Uppopaista kana snacksit 170 asteisessa 
öljyssä 3 min. Valuta ylimääräinen öljy 
pois (kanat voi paahtaa myös uunissa). 

➎ Laita kana snacksit tikkaritikkujen päähän 
(3 kpl per tikku, 3 tikkaria per annos). 
Asettele tikkarit lautaselle ja pursota 
mangomajoneesia tikkarin päähän. Lusikoi 
avokado-kurkkusalaatti majoneesin päälle 
ja koristele ruohosipulilla. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 15 min

Laktoositon
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Piiras

RAPEAT KANAPIIRAAT JA HUMMUS LÄHI-IDÄN TYYLIIN 

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

350 g 6697
Atria Kypsä Kanan  
Paistileike n2kg

150 g kananmunan keltuainen

170 g
brick-taikina ohjeen  
mukaan sulatettuna 

200 g hummus

Bechamel-bulguri:  

200 g vesi

100 g bulgur-vehnä 

250 g täysmaito

20 g normaalisuolainen voi

20 g vehnäjauho

10 g suola

15 g harissatahna

 sitruunan kuori raastettuna 

15 g lehtipersilja hienonnettuna 

Pinnalta rapeissa ja sisältä mehukkaissa piiraissa maistuu Lähi-idän 
lempeä mausteisuus Atrian kanan paistileikkeen parina.  

➊ Laita vesi kiehumaan, lisää bulgur-vehnä ja 
keitä 8 minuuttia. Ota kattila pois liedeltä, 
peitä kannella ja anna hautua 2 minuuttia. 
Valmista Bechamel-kastike bulgur-vehnän 
keittyessä. Laita maito lämpiämään kattilaan, 
kiehauta varovasti. Sulata voi kattilassa ja lisää 
vehnäjauho. Anna voin imeytyä vehnäjauhoon 
koko ajan sekoittaen. Lisää kuumaa maitoa 
koko ajan sekoittaen ja keitä 5 minuuttia.

➋ Yhdistä bulgur-vehnä ja Bechamel-
kastike. Mausta suolalla, harissatahnalla, 
sitruunankuorella ja lehtipersiljalla. Siirrä 
massa esim. pursotinpussiin. 

③ Vatkaa kananmunan keltuaisen rakenne rikki 
ja leikkaa paistileike ohuiksi siivuiksi.

➍ Kasaa piiraat. Penslaa brick-taikinan reunat 
kananmunan keltuaiselle niin, että keskelle jää 
halkaisijaltaan noin 10 cm pyöreä alue. Asettele 
paistileikesiivut suoraan riviin (35 g) keskelle 
taikinan penslaamaton kohtaa ja pursota 
bechamel-bulgurmassa (55 g) kanasiivujen 
päälle yhtä pitkälle matkalle. Kääri taikina 
täytteineen mahdollisimman tiukoiksi rulliksi.

➎ Uppopaista 160 asteisessa öljyssä 4 min.  
Valuta ylimääräinen öljy pois.

➏ Tarjoile hummustahnan kanssa.

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 60 min

Laktoositon
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Snack

KANAISET SNACKSIT

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

Kanadippi:

300 g 6659
Atria Paahdettu Kanan 
Maalaisviipale Fileestä 
pakaste 5kg

50 g salottisipuli

5 g valkosipuli

5 g jauhettu korianteri

5 g juustokumina

5 g savupaprikajauhe

2 g jauhettu cayennepippuri

1 kpl laakerilehti 

700 g tomaattimurska

5 g fariinisokeri

15 g limen mehu

10 g tuore korianteri

20 g vihreä chili renkaina 

suola pinta maustamiseen  

Leivitetty kana: 

1,0 kg 1722
Atria Grillattu Kanan 
Filee pakaste 5kg/n60g

200 g pankojauho

150 g kananmunan keltuainen

 suola pinta maustamiseen 

Kanansiivet:

1,3 kg 5689
Atria Kypsä Kanan 
Siipi Miedosti Suolattu 
pakaste 5 kg

suola pinta maustamiseen 

Valkosipulimajoneesi:  

200 g majoneesi

2 g valkosipuli

10 g sitruunan mehu

Atrian kanatuotteista syntyy helposti herkullisia kanakomboja 
rentoon ruokailuun. Seikkaile ja kokeile jotain uutta. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 60 min

Maidoton

Kanadippi: 

➊ Kuullota salottisipuli ja valkosipuli 
pannulla. Lisää jauhettu korianteri, 
juustokumina, savupaprika, 
cayennepippuri ja laakerilehti ja kuullota 
vielä 1 min. Lisää tomaattimurska, 
fariinisokeri ja kana ja anna hautua 
matalalla lämmöllä 30 min. Mausta 
suolalla. 

➋  Siirrä kanadippi tarjoiluastiaan ja 
poista laakerinlehti. Pirskottele päälle 
limen mehua, koristele korianterilla 
ja vihreällä chilillä. Tarjoa kylmänä tai 
huoneen lämpöisenä. 

Leivitetty kana: 

③ Leikkaa kanafileet kolmeen osaan. 
Vatkaa kananmunan keltuaisten rakenne 
rikki ja laita pankojauhot laakeaan 
astiaan. 

➍  Pyöräytä kanafileet ensin keltuaisessa ja 
leivitä ne sen jälkeen pankojauhoilla.

➎ Uppopaista leivitetyt kanafileet 170 
asteisessa öljyssä 2 min. Valuta 
ylimääräinen öljy pois ja mausta 
suolalla.

Kanansiivet: 

➏ Uppopaista kanansiivet 170 asteisessa 
öljyssä 3 min. Valuta ylimääräinen öljy 
pois ja mausta suolalla.

Valkosipulimajoneesi: 

➐ Hienonna valkosipuli, sekoita se 
majoneesin kanssa ja mausta sitruunan 
mehulla. Siirrä maustettu majoneesi 
esim. grillipulloon. 

➑ Kasaa annos ja tarjoile kanasnacksit 
esim. ruissipsien ja friteerattujen 
sipulirenkaiden kanssa.
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Tapahtumat

NOSTEESSA  
NAUTITTAVAKSI

Tapahtumien tiimellyksessä ei energia saa päästä loppumaan. Juhlamieli 
syntyy uusista yhdistelmistä, kuten naanleipään kääritystä kanasouvlakista 
tai tötteröstä tarjotuista kesäkasviksista ja kanasnackseistä!
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Souvlaki

KREIKKALAINEN KANASOUVLAKI LEIPÄKÄÄREESSÄ 

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,2 kg 5337
Atria Paahdettu Kanan 
Sisäfileepala 2,5kg

800 g munakoiso

 suola maustamiseen 

30 g oliiviöljy

200 g kurkku

200 g miniluumutomaatti

100 g jääsalaatti

500 g sitruuna

2,2 kg naanleipä

2 g tuore minttu

Tsatsiki: 

150 g kurkku

5 g valkosipuli

400 g kreikkalainen jogurtti

5 g hienonnettu tuore tilli

15 g sitruunamehu

Kreikkalainen klassikko kanasouvlaki saa uuden rennomman asun intialaisessa naanleivässä.  
Kesän raikkaat kasvikset, Atrian paahdettu kanan sisäfilee, tsatsiki ja ripaus sitruunaa – Kalí órexi.

➊ Halkaise munakoiso pitkittäin ja viiltele 
lihapuolelle syviä viiltoja melkein kuoreen 
asti. Ripottele lihapuolen pinnalle hieman 
suolaa ja pirskottele oliiviöljyä päälle. 
Paahda munakoisoja 170 asteisessa 
uunissa 25 min. tai kunnes ne ovat kypsiä. 
Anna jäähtyä, poista kuori ja pilko.

➋ Valmista tsatsiki. Raasta kurkku ja laita 
siivilään valumaan. Hienonna valkosipuli. 
Sekoita jogurtti valkosipuli, hienonnettu 
tilli ja sitruunamehu keskenään. Purista 
kurkuista nestettä pois ja yhdistä 
maustetun jugurtin kanssa. 

③ Kuutioi kurkku ja halkaise 
miniluumutomaatit. Leikkaa salaatti 
pienemmäksi ja lohko sitruunat. 

➍  Paista kanoihin pannulla tai 
rasvakeittimessä kaunis väri. Lämmitä 
naanleipä grillissä tai uunissa. Grillaa tai 
paista nopeasti sitruunalohkot.  

➎ Kokoa annos. Levitä naanleivän 
pohjalle tsatsikia (jätä hieman tsatsikia 
koristeluun). Taivuta naanleipä tuutin 
muotoon ja täytä se kasviksilla ja kanalla. 
Lusikoi annoksen päälle tsatsikia ja 
koristele mintun lehdillä. Tarjoa grillatun 
sitruunalohkon kanssa. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 45 min

Laktoositon
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Bulgogi

MAUSTEINEN KANABULGOGI PANINISSA

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

600 g 1850
Atria Murea Kana 
irtopakaste

300 g Bulgogi marinadi

10 g seesaminsiemen

25 g Gochujang chilitahna

200 g majoneesi (L) 

100 g porkkana

100 g retikka

20 g punainen chili

50 g kevätsipuli

1,5 kg
Suositusleipä:  
Reuter Stolth panini 
viilto (10 kpl) 

10 g tuore korianteri

Aasialaiset ruoat valloittavat myös tapahtumissa. Korealainen bulgogi valitsee 
kesäkaverikseen Atrian aina murean kanan.  

➊ Levitä kanat uuniastian pohjalle, kaada 
päälle bulgogi-marinadi ja sekoita.  

➋  Sekoita gochujang chilitahna ja majoneesi. 
Siirrä maustettu majoneesi esim. 
grillipulloon. 

③  Kuori porkkana ja retikka ja leikkaa  
ne tulitikun kokoisiksi suikaleiksi.  
Leikkaa chili ja kevätsipuli renkaiksi.

➍  Paahda marinoidut kanat ja 
seesaminsiemenet (2 eri pellillä) 160 
asteisessa uunissa noin 8 min. Siivilöi 
ylimääräinen marinadi pois kanoista.

➎  Kokoa annos. Lämmitä panini ja avaa se. 
Laita leivän pohjalle ensin kana, sitten 
retikat ja porkkanat. Pursota päälle 
majoneesi. Koristele annos chili- ja 
kevätsipulirenkailla, korianterin lehdillä  
ja seesaminsiemenillä.

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 45 min

Laktoositon
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Lapsille

RAPEAT KANASNACKSIT JA  
KESÄKASVIKSET TÖTTERÖSSÄ

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,15 kg 1736
Atria Crispy Kana Snacks 
pakaste 5kg/14g

1,0 kg pieni varhaisperuna

150 g kurkku

60 g ruohosipuli

1,0 kg kukkakaali

5 g suola

200 g
Suositusmajoneesi: 
Aura Kurkku- 
majoneesi

Kesän uutuustuote Atrian Crispy Kana Snacks, pienet varhaisperunat  
ja kukkakaalin kukinnot. Ja lapset huutaa tötteröö. 

➊ Keitä perunat niin, että ne jäävät hieman 
napakoiksi ja anna jäähtyä. 

➋  Kuori kurkku ja kuutioi pieneksi. Hienonna 
ruohosipuli. Leikkaa kukkakaalista pieniä 
nuppuja. 

③  Uppopaista perunat, kukkakaalin nuput 
ja kanasnacksit 170 asteisessa öljyssä 
(kukkakaali 2 min., kana ja perunat 3 
min.). Valuta ylimääräinen öljy pois ja 
mausta suolalla. 

➍  Kokoa annos tötteröön. Pursota 
kana snacksien, perunoiden ja 
kukkakaalinuppujen väliin ja annoksen 
päälle kurkkumajoneesia. Lisää päälle 
kurkkukuutiot ja ruohosipuli.

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon
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Food Service
PL 900, 60060 Atria 

Vaihde puh  020 472 8111

Food Service –myynti  
puh  010 316 8712, 0800 198 500

www.atria.fi/foodservice


