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Nopean syömisen markkina kasvaa 
vauhdilla liikenneasemilla, 
kahviloissa, myymälöiden 
kotikeittiöissä 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 reseptit 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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Hyvä voileipä on aina 
paljon enemmän kuin 
osiensa summa

Maut ja rakenteet 
tasapainoon 

Hyvän voileivän tunnistaa makujen ja rakenteiden 
tasapainosta. Suolaisen, makean ja happaman yhdistelmä 
toimii myös leivissä ja tuo paremmin esille halutun 
päätäytteen maun. Täytteissä on hyvä olla myös riittävästi 
erilaisia rakenteita rapeasta pehmeisiin, jotta suutuntuma 
olisi kiinnostava. 

Mausta rohkeasti 
Monet raaka-aineet kaipaavat pientä suolaa noustakseen 
esiin ja esimerkiksi kasviksia voi maustaa kevyesti 
pienellä suolalla ja mustapippurilla ennen täyttöä. Uusia 
makumaailmoja saa luotua helposti maustamalla itse 
hapankermoja ja majoneeseja sekä erilaisilla tahnoilla, 
hummuksilla tai vaikkapa mausteisilla chutneilla.  

Voileipiin kannattaa nyt panostaa, sillä ne ovat tärkeä osa kasvavaa  
nopean syömisen markkinaa. Runsaat, laadukkaat leivät tarjoavat 
myös perinteisen pikaruoan rinnalle astetta terveellisemmän ja ravin-
teikkaamman vaihtoehdon. Atrian kotimaisuuslupausta unohtamatta. 

Hyvän voileivän valmistukseen ei ole yhtä oikeata tapaa, mutta  
halusimme koota kiireisten keittiöiden arjen tueksi muutamia omia 
hyväksi havaittuja vinkkejä.  
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Haukattavan  
kokoiset täytteet 

Kun täytteet ovat sopivan kokoisiksi leikattuja, voileipä 
on aina helppo syödä, vaikka täytettä olisikin runsaasti. 
Voileivissä parhaiten toimivat noin suupalan kokoon 
leikatut täytteet.

Kasaa huolella ja 
oikeassa järjestyksessä 

Tiheämpirakenteiset täytteet esimerkiksi liha ja erilaiset 
paksummat tahnat sopivat paremmin voileivän pohjalla 
ja kasvikset päälle, jolloin ne säilyttävät paremmin 
raikkauden ja rapeuden eivätkä vety nopeasti. Hyvin 
kasassa pysyvä voileipä on sekin tärkeä osa asiakkaan 
ruokakokemusta. 

Yllätä uudella ja erotu  
valikoimalla 

Asiakkaat kaipaavat monesti vaihtelua voileipätarjontaan 
ja valikoiman moninaisuus on tärkeä osa kiinnostavana 
pysymistä. Oman hyvän leipävalikoiman oheen 
kannattaa tuoda säännöllisesti uusia tuotteita, jolloin 
myös vakiotuotteet pysyvät asiakkaille kiinnostavimpina. 
Tuotteiden ei tarvitse jäädä pysyvästi listalle, riittää kun 
asiakas kokee valikoimassa riittävää vaihtelua. Kokeile siis 
erilaisia teemoja, makuyhdistelmiä tai vaikka sesongin 
herkkuja, joita voileivissä harvemmin käytetään.  

7



Oikeat tuotteet 
oikeaan aikaan esille 

Erilaiset voileivät liikkuvat eri vuorokauden 
aikaan eri tavoilla. Aamulla maistuvat usein 
kooltaan vähän pienemmät tuotteet perinteisillä 
täytteillä, kun taas lounaalla ja iltapäivällä 
astetta runsaammat ja lihaisammat voileivät. 
Muistathan siis vaihdella myös vitriinin tarjontaa 
omien asiakkaidesi vuorokausirytmiin sopivaksi. 

Kaikki mukaan 
Nopean ruokailun tuotteita ostetaan mukaan koko ajan 
enemmän. Muistathan siis varata tuotteille fiksut pakkaukset 
matkustamiseen. 

Panosta esillelaittoon 
Ostopäätös uudesta tuotteesta tehdään monesti silmillä 
eli voileipien esillelaittoon kannattaa nähdä hieman 
vaivaa. Kokeile kokonaisen leivän muotoon jätettyä 
esillelaittoa ja erilaisia paperikääreitä tuotteissa. Kaunis 
kääre syntyy vaikka keittiön voipaperista. 

Runsaat esillelaitot puhuttelevat myös yleensä 
minimalismia paremmin. Runsauden tuntua vitriineihin 
saa helposti esimerkiksi pienillä korokkeilla ja kasaamalla 
leipiä päällekkäin. Muistathan myös nimetä voileivät 
niin, että ne ovat asiakkaalle helposti tunnistettavia ja 
ymmärrettäviä. 
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TÄTÄ ON ATRIA

MUREA 
– NOPEAA, HELPPOA JA LIHAISAA  

NYT ILMAN HÄVIKKIÄ!

Atria Murea on aivan uudenlainen tuotesarja, joka tuo nopeaan syömiseen uuden 
lihaisan tuotteen kohtuulliseen hintaan. Mureat eivät vaadi pitkiä kypsennysaikoja, 
vaan pikainen paistaminen riittää. Ilman kypsentämisestä syntyvää nestettä pakatut 
lihat ovat tasalaatuisia, mehukkaita ja näyttävät painoaan runsaammilta lihaisasta ja 

ryhdikkäästä rakenteestaan johtuen.

Usein edukkaampien liharuokien valmistamisessa turvaudutaan ulkomaisiin raaka-
aineisiin. Atria Mureat valmistetaan 100% suomalaisesta lihasta. Ne eivät sisällä kalvoja, 
rustoja tai sattumia, vain valmiiksi kypsää, mureaa ja irtonaista lihaa, joka ruskistuu 
helposti ilman suuria määriä lisättyä paistorasvaa. Tuoreena myytävät Mureat ovat 

turvallinen ja hävikitön ratkaisu. 

Atria Mureat toimivat erinomaisesti nopeassa syömisessä. Mureat innoittavat 
kokeilemaan, sillä niiden käyttö helpottaa vaikeampia reseptejä ja tekee helpoista 

resepteistä todella pikaisia.
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TUOTTEET
7783 Atria Murea Possu 3 kg
GTIN 6407800001222 | Valo 7783
VALMISTETTU SUOMALAISESTA LIHASTA
Aineosat: viljaporsaanliha (80 %), vesi, perunatärkkelys, 
jodioitu suola, sokeri, stabilointiaine E 450, valkopippuri, 
hapettumisenestoaine E 301, säilöntäaine natriumnitriitti  
Viljaporsaanlihan alkuperä Suomi 

7785 Atria Murea Nauta 3 kg
GTIN 6407800001246 | Valo 7785
VALMISTETTU SUOMALAISESTA LIHASTA
Aineosat: naudanliha (81 %), vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, 
stabilointiaine E 450, valkopippuri, hapettumisenestoaine E 301, 
säilöntäaine natriumnitriitti  Naudanlihan alkuperä Suomi 

7782 Atria Murea Kana 3 kg
GTIN 6407800001215 | Valo 7782
VALMISTETTU SUOMALAISESTA LIHASTA
Aineosat: Broilerinliha (83 %), vesi, perunatärkkelys, jodioitu suola, 
sokeri, stabilointiaine E 450, valkopippuri, hapettumisenestoaine 
E 301, säilöntäaine natriumnitriitti  Broilerinlihan alkuperä 
Suomi 

7784 Atria Murea Nauta Kebab 3 kg
GTIN 6407800001239 | Valo 7784
VALMISTETTU SUOMALAISESTA LIHASTA
Aineosat: naudanliha (81 %), vesi, perunatärkkelys, 
jodioitu suola, mausteet (mustapippuri, sipuli, paprika, 
valkosipuli, cayenne, oregano, juustokumina), dekstroosi, 
aromit, stabilointiaine E 450, hapettumisenestoaine E 301,  
säilöntäaine natriumnitriitti  Naudanlihan alkuperä Suomi 

11



Liikenneasemat –

Matkan varrella 
haukattavaksi

Vaikka tien päällä on yleensä aina vähän kiire, on sekä autoja että 
ihmisiä tankattava. Ja kun tarjolla jotain hieman tavallista parempaa, 
välähtävät jarruvalot myös seuraavalla kerralla oikealla kohdalla. 

Yhdistä luomu ruisleipä ja palvattu kana – maukas, runsas ja erottuva idea! 
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Tumma Cihiapatta

Mureaa nautaa currywurstin tyyliin

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,5 kg 7785
Atria Murea Nauta 
kevyesti ruskistettuna

10 kpl

Leipäsuositus 
Lantmännen Unibake 
SBS Italialainen 
Maalaischiapatta tumma

500 g ketsuppi

200 g omena raastettuna

5 rkl curryjauhe

500 g
valkokaali ohuina 
suikaleina

600 g suolakurkku viipaleina

rypsiöljy paistoon

suola maustamiseen

Tumma maalaischiapatta on taikinajuureen leivottu maalaisleipä. Rouheisessa sämpylätaikinassa  
on siemeniä, ruista, ohraa ja maltaita sekä rapea kuori. Juurevasta leivästä ja  

Atrian Mureasta Naudasta syntyy mehukas ja ravintorikas leipä.  

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se.

➋ Sekoita nauta, ketsuppi, raastettu omena 
ja curry.

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös:  
7783 Atria Murea Possu

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon, maidoton leipäkansI

suolakurkut

maustettu 
nauta

SUIKALOITU 
KAALI

PIENI SUOLA

LEIPÄPOHJA
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Foccaccia

Mureaa possua ja piparjuurta 

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se. 
Yhdestä levystä tulee 10 reilun kokoista annosta 
(leikkaa tarvittaessa pienempään kokoon).

➋ Sekoita hapankerma ja piparjuuritahna. 

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

4 Leikkaa leipä annospaloihin.

5 Lämmitä leipä nopeasti parilalla tai  
grillissä ennen tarjoilua.

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,2 kg 7783
Atria Murea Possu 
kevysti ruskistettuna 

1 kpl
Leipäsuositus  
Vaasan Foccaccialevy 

400 g
hapankerma  
vatkattuna (L)

4 rkl piparjuuritahnaa

480 g suolakurkku viipaleina

240 g
Amerikan salaatti 
suikaleina

rypsiöljy paistoon

suola ja mustapippuri 
maustamiseen

Täytä koko 

focaccia kerralla ja 

leikkaa se sopivaan 

annoskokoon.

Pieneen  

annoskokoon leikatut 

focacciat toimivat  

hyvin myös salaatin ja 

keiton lisukkeena. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

Focaccia on perinteinen italialainen vaalea leipä, joka toimii sellaisenaan, mutta erinomaisesti myös 
täytettynä. Focaccialevystä on myös helppo leikata tuotteet omaan valikoimaan sopiviin kokoihin. 

Kahdesta perinteikkäästä, focaccia ja Atrian Murea Possu, syntyikin jotain uutta. 

leipäkansI

piparjuurella  
maustettu  

hapankerma

Suikaloitu salaatti

Possu

PIENI SUOLA  & PIPPURI

LEIPÄPOHJA

Suolakurkku
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Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1 kg 7783
Atria Murea Possu pinta 
kevyesti ruskistettuna 

800 g
punakaali ohuina 
suikaleina 

300 g
porkkana ohuina 
suikaleina  

300 g retikka ohuina suikaleina 

80 g punainen chili renkaina

5 dl Poke-kastike

30 g 
korianteri hienonnettuna 
(noin 5 oksaa per annos) 

10 rkl seesamin siemen 

rypsiöljy paistoon 

Salaatti

Possu-punakaalisalaatti aasialaisittain 

➊ Sekoita Poke-kastike, vihannekset ja 
possu kulhossa.

➋ Nosta annos lautaselle ja lisää päälle 
muutama possusuikale, korianterin lehtiä 
ja seesamin siemeniä.

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7782 Atria Murea Kana

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon, maidoton
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Jyväinen luomu ruisleipä

Palvattua kanaa, pekonimurua ja tomaattia

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

800 g 1822 Atria Vuolu Kanafilee

1 kpl

Leipäsuositus: 
Lantmännen Unibake 
SBS Jyväinen Luomu 
Ruisleipä

300 g hummus

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli 

200 g
jääsalaatti lehtinä  
(2 per annos) 

580 g tomaatti viipaleina

350 g
Jyväbroiler 
Broilerinpekoni 
paistettuna ja rouhittuna 

Jyväinen luomu ruisleipä on tuhti vuokaleipä, joka on leivottu luonnonmukaisesti 
tuotetuista raaka-aineista. Aito luomuruishapantaikinaan leivottu leipä sisältää 
kurpitsansiemeniä, auringonkukansiemeniä, pellavansiemeniä ja ruisjyvää, jotka 
tuovat runsaasti rouheisuutta. Atrian kanapalvi ja ruisleipä – superfoodia leivän 
muodossa. Terveellinen voi olla myös maukasta.

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja viipaloi.

➋ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
8531 Atria Kanapalvi

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon, maidoton
Pekonimuru

Jääsalaatti

kana

HUMMUS 

LEVITETTYNÄ

tomaatti

LEIPÄ

Marinoitu sipuli
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Juureen leivottu Levain leipä

Meetvurstia ja goudaa

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

300 g 7617
Atria Kytösavu 
Meetvursti  
(5 siivua per annos)  

1 kpl

Leipäsuositus: 
Lantmännen Unibake 
SBS Levain leipä 
viipaloitu  
(1 viipale per annos)

200 g paprikamajoneesi

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli

200 g Gouda juusto viipaleina 

200 g rucola

Levain leipä on juureen leivottu mehukas hapanleipä. Leipä on valmiiksi viipaloitu ja  
se sopii erityisen hyvin parilalla paistettavaksi, lämpimänä tai kylmänä tarjottavaksi.  

Helppoa ja maukasta ja mainio pari Atrian klassikkoleikkeleiden kanssa. 

➊ Pariloi leipä ja puolita se.

➋ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
7915 Atria Vuolu Härkäpastrami

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Kylmänäkin 
tarjottavan leivän 
pinnat kannattaa 

paahtaa, jolloin niihin 
saadaan mukava 

rapea pinta.

Leipäpohja

Paprika- 

majoneesi 

Levitettynä

leipäkansi

Meetvursti

gouda

Marinoitu 
sipuli

rucola
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Kahvilat ja lounaskahvilat –

arjen pieneksi 
hemmotteluksi

Herkullisista raaka-aineista ja mauista syntyy pieni kohokohta  
keskelle päivää. Siitä saa virtaa ja voimaa kohdata arjen isot ja  
pienet haasteet. Kyllä jaksaa!

Tuo valikoimaan 

uusi makuyhdistelmä, 

vaikkapa hapanjuuresta 

leivottu, rapea 

scrocchiarella, murea 

possu ja kaali!
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Scrocchiarella

Sinapilla ryyditettyä mureaa possua ja kaalia

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,5 kg 7783
Atria Murea Possu pinta 
kevyesti ruskistettuna 

2 kpl

Leipäsuositus: 
Rollfoods Scrocchiarella 
Sandwich Classica 
12X52

460 g majoneesi (L)  

115 g kokojyväsinappi

180 g suolakurkku viipaleina 

1 kg
valkokaali ohuina 
suikaleina 

rypsiöljy paistoon 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Scrocchiarella on artesaanileipä, joka on leivottu 120 vuotta vanhaan italialaiseen 
hapanjuureen. Suomessa melko uusi tuote muokkautuu moneen pizzasta ruokaisiin 
lounasleipiin ja jälkiruoista alkupaloihin. Koska leipien ystävät ovat ansainneet jotain 
ihan uutta, yhdistimme Atrian perinteiset maut mummolan keittiöstä Italiaan. 

➊ Sekoita majoneesi ja sinappi. 

➋ Avaa leipä, voitele leivän pohjan ja kannen 
sisäpinnat sinappimajoneesilla. Yhdestä 
leivästä tulee 5 reilun kokoista annosta 
(leikkaa tarvittaessa pienempään kokoon).

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen 

4 Pariloi leipä nopeasti ennen  
tarjoilua (varo ettei huokoinen  
leipä kuivu).

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta

Annoksia 10 kpl | Valmistusaika Alle 30 min | Laktoositon

Scrocchiarella toimii  

myös ison seurueen jaettava 

leipänä sellaisenaan tai vaikka 

salaatin tai keiton ohessa.  

Leivän voi leikata omalle 

asiakaskunnalle sopiviin 

annospaloihin.

Possu

Leipäpohja

Leipäkansi

Pieni suola 
& pippuri

Valkokaali

Suolakurkku
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Chiansiemenleipä

Mureaa kanaa, avokadoa ja  
rapeaa kanapekonia

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

800 g 7782
Atria Murea Kana pinta 
kevyesti ruskistettuna 

2,5 kpl
Leipäsuositus:  
Lantmännen Unibake 
SBS Chiansiemenleipä

400 g
avokadokuutio  
(pakaste tai tuore)  

150 g
turkkilainen jugurtti 
(laktoositon)

30 g sitruunan mehu

100 g
sydänsalaatti lehtinä 
(1-2 per annos) 

500 g tomaatti viipaleina

300 g
Jyväbroiler 
Broilerinpekoni rapeaksi 
paistettuna ja rouhittuna

rypsiöljy paistoon 

mustapippuri 
maustamiseen 

Chiansiemenleipä sisältää trendikkäitä chiansiemeniä ja sen taikinan keltaisuus on saanut värinsä 
kurkumasta. Superfoodina tunnetut chiansiemenet sisältävät runsaasti ravinteita, vitamiinejä 
ja antioksidantteja. Chiansiemenleipä ja Atrian Murea Kana tarjoavat terveellisen vaihtoehdon 

leipävalikoimaan. Terveellinen voi olla myös mehevää ja maukasta. 

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se. 
Yhdestä leivästä tulee 4 annosta. 

➋ Murskaa avokado, sekoita joukkoon 
turkkilainen jogurtti, ripaus suolaa ja  
pippuria sekä sitruunan mehu. 

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

4 Leikkaa leipä annoskokoon. 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

LeipäPohja

pippuri
Pekonirouhe

Kana
salaatti

Avokadotahna 
levitettynä

Leipäkansi

tomaatti
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Pitaleipä

Mureaa kebabia, chilikurkkua ja jugurttia

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,5 kg 7784
Atria Murea Nauta Kebab 
kevyesti ruskistettuna 

10 kpl 9979 pitaleipä

400 g kurkku pieneksi kuutioituna 

30 g punainen chili hienonnettuna 

40 g Tabasco

400 g turkkilainen jugurtti (L) 

30 g korianteri hienonnettuna 

250 g
sydänsalaatti lehtinä  
(3-4 per annos)

400 g punainen paprika suikaleina

rypsiöljy paistoon 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Fastfood-tuotteiden suosio kasvaa, mutta perinteisten täytteiden oheen etsitään nyt terveellisempiä 
ja raikkaampi vaihtoehtoja. Täytetyt pitaleivät perinteistä aavistuksen elegantimmalla esillepanolla 

toimivat hyvin myös osana kahvilavalikoimaa. Atrian Murea Kebab ja pitaleipä –  
listalla on aina tilaa yhdelle klassikolle.

➊ Sekoita kuutioitu kurkku, hienonnettu 
chili ja tabasco.

➋ Sekoita jogurtti ja korianteri.

③ Pariloi pitaleipä ja avaa sitä sen verran, 
että täytteet saa hyvin sisään.

4 Kasaa pitaleipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7782 Atria Murea Kana 
7783 Atria Murea Possu

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

Pitaleipä

Pieni suola 
& pippuri

Kebab

Korianteri- 
jugurtti

levitettynä

chilikurkku

Paprika- 
suikaleet

Salaatin- 
lehdet
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Bagel

Kylmäsavubroileria ja  
vuohenjuustoa

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

650 g 1788
Jyväbroilerin 
Kylmäsavubroileri  
(5 siivua per annos)

10 kpl Bagel 

500 g pehmeä vuohenjuusto 

800 g tomaatti viipaleina

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli

300 g rucola

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Bagelit eli vesirinkelit täytetään yleensä runsailla 
suolaisilla täytteillä. Lähes rasvattomat bagelit ovat 

sisältä mukavasti sitkeitä ja päältä rapeita. Tuotteen voi 
tarjota sellaisenaan tai nopeasti lämmitettynä.  

Erilaiset huippulaatuiset lihaleikkeleet 
sopivat hyvin bagelin kaveriksi.

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se.

➋ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

③ Leivän voi tarjota myös kevyesti 
paahdettuna.

Kokeile myös: 
1822 Atria Vuolu Kanafile 
8532 Atria Kanapalvi 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Kokeile 

myös erilaisia 

siemenbageleitä ja 

gluteenittomia 

vaihtoehtoja.  
leipäpohja

leipäkansi

Tomaatti

broileri

Sipuli

Rucola

Pieni suola 
& pippuri

Vuohenjuusto 
levitettynä
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Scrocchiarella

Mureaa savukinkkua, goudaa ja fenkolia

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1 kg 8463
Atria Perhetilan Suomalainen 
Murea Savukinkku

5 kpl
Leipäsuositus:  
Rollfoods Scrocciarella Classica 
31 cm pyöreä 

400 g Gouda juusto viipaleina

430 g fenkoli ohuina suikaleina 

250 g
sydänsalaatti lehtinä  
(3-4 per annos) 

300 g majoneesi (laktoositon)

suola ja mustapippuria 
maustamiseen 

Scrocchiarella on artisaanileipä, joka on leivottu 120 vuotta vanhaan italialaiseen hapanjuureen. 
Suomessa melko uusi tuote muokkautuu moneen pizzasta ruokaisiin lounasleipiin ja  

jälkiruoista alkupaloihin. Herkullinen leipä voi olla myös yksinkertainen.  
Rapea ilmava leipä, murea savukinkku ja hetkeksi parilalle – se on siinä. 

➊ Leikkaa leipä 4 osaan.

➋ Yhdestä leivästä tulee 2 reilun kokoista annosta 
(leikkaa tarvittaessa pienempään kokoon).

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen

4 Pariloi leipä nopeasti ennen tarjoilua  
(varo ettei huokoinen leipä kuivu). 

Kokeile myös: 
8175 Atria Vuoluporsaan Savupaisti

Annoksia 10 kpl  | Valmistusaika Alle 30 min

Scrocchiarella toimii  

myös ison seurueen jaettava 

leipänä sellaisenaan tai vaikka 

salaatin tai keiton ohessa.  

Leivän voi leikata omalle 

asiakaskunnalle sopiviin 

annospaloihin.

Leipäpohja

Kinkku

Gouda

Leipäkansi

salaatinlehdet

Pieni suola 
& pippuri

Majoneesi 
levitettynä

Suikaloitu 
fenkoli
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Kauppojen keittiöt –

ostoksilla syötäväksi 
tai kotiin vietäväksi

Ikivanhan viisauden mukaan ei ruokaostoksilla kannata käydä 
nälkäisenä. Jos vatsa on kuitenkin vajaa, löytyy herkullinen  
hätäapu läheltä, oman keittiösi taidolla valmistamana. 

Erotu täytteillä! 

Esimerkiksi sienet 

ja paahdetut kasvikset 

ovat mainio pari Atrian 

maukkaille lihoille ja 

leikkeleille.
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Kiviarina Maalaissämpylä on tumma vehnäsämpylä 
rapealla pinnalla. Kiviarinauunissa paistetussa 
sämpylässä on sekä luonnetta että makua.  
Sen takia se on oiva kaveri Atrian Murealle naudalle.

Kiviarina maalaissämpylä

Mureaa nautaa,  
herkkusieniä ja  
hapankermaa

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se.

➋ Paista hienonnetut herkkusienet 
rypsiöljyssä, kunnes suurin osa nesteestä 
on haihtunut. Lisää sherryviinietikka, 
sokeri ja pieni suola. Paista kunnes 
seoksesta on tullut tahmea massa.

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
7783 Atria Murea Possu 
7782 Atria Murea Kana

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,5 kg 7785
Atria Murea Nauta pinta 
kevyesti ruskistettuna

10 kpl
Leipäsuositus:  
Vaasan Kiviarina 
Maalaissämpylä

800 g
herkkusieni 
hienonnettuna 

300 g sherryviinietikka

300 g
ruskea sokeri esim. 
muscovado 

400 g
hapankerma 
(laktoositon) 

100 g
sydänsalaatti lehtinä 
(1-2 per annos)

rypsiöljy paistoon

suola, pippurimix 
tai mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl | Valmistusaika Alle 45 min | Laktoositon

Kokeile 

herkkusienen 

tilalla myös 

sesongin muita 

sieniä. 

nauta

hapankerma

pippuri

leipäkansi

Leipäpohja

salaatinlehdet

sienitahna levitettynä
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Levain leipä on juureen leivottu mehukas hapanleipä. Leipä on valmiiksi viipaloitu ja se sopii 
erityisen hyvin parilalla paistettavaksi. Helppoa ja maukasta, kuten Atrian Mureat.

Juureen leivottu Levain leipä

Mureaa kanaa, paahdettua  
kesäkurpitsaa ja paprikaa

➊ Paahda 3 puoliksi leikattua leipäviipaletta 
esim. parilalla.

➋ Paahda kesäkurpitsa ja paprika 
pannulla, mausta ripauksella suolaa ja 
mustapippuria. 

③ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7783 Atria Murea Possu

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,5 kg 7782
Atria Murea Kana pinta 
kevyesti ruskistettuna 

1 kpl

Leipäsuositus: 
Lantmännen Unibake 
SBS Levain leipä 
viipaloitu  
(1,5 viipaletta per annos)

400 g paprikamajoneesi 

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli

620 g kesäkurpitsa viipaleina 

400 g
punainen tai keltainen 
paprika suikaleina 

250 g
sydänsalaatti lehtinä 
(3-4 lehteä per annos) 

rypsiöljy paistoon 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min Tuotteen voi tarjota kylmänä tai lämpimänä. 

Kylmänäkin 

tarjottavan leivän 

pinnat kannattaa 

paahtaa, jolloin niihin 

saadaan mukava 

rapea pinta. 

Leipäviipale

Leipäviipale

Puolet  
paprika- 

majoneesista

Puolet  
paprika- 

majoneesista

kaksi 
salaatinlehteä

kaksi 
salaatinlehteä

Leipäviipale

sipuli

kana paprikasuikale

Kesäkurpitsa
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Salaatti

Pehmeästi savuinen  
kana-ohrasalaatti 

➊ Keitä ohrasuurimot pakkauksen ohjeen 
mukaan suolavedessä kypsiksi. Ohra saa 
jäädä irtonaiseksi. 

➋ Seikoita Harissa maustetahna muihin 
aineksiin kulhossa ja mausta kevyesti 
suolalla. Jätä muuta muutama 
kanafileepala, kirsikkatomaatin puolikas 
ja rucolaa annoksen päälle sellaisenaan.

Kokeile myös: 
8175 Atria Vuolu Porsaan Savupaisti

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1 kg 8508
Atria Vuolu Kanafilee 
Pehmeä Savu 

1,8 kg ohrasuurimo keitettynä 

5 dl kikherne keitettynä 

700 g
kirsikkatomaatti 
puolitettuna

200 g rucola

200 g pisarapaprika

4,5 rkl Harissa maustetahna 

600 g
Romaine- tai 
sydänsalaatti suikaleina 

rypsiöljy paistoon 

suola maustamiseen 

Annoksia 10 kpl | Valmistusaika Alle 30 min | Laktoositon, maidoton
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Perunainen varrasleipä on moniviljasta leivottu vaalea reikäleipä, jonka 
perunahiutaleet tuovat sille ihanaa pehmeyttä. Leipä sopii hyvin kokonaan 
täytettäväksi, josta siitä on helppo leikata sopivan kokoisia annospaloja. 
Täydellinen liitto syntyy perinteikkäästä suomalaisesta leivästä ja  
Atrian aromikkaasta kylmäsavukinkusta.

Perunainen varrasleipä

Kylmäsavustettua kinkkumoussea ja 
marinoitua punasipulia

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se 
(yhdestä leivästä tulee 5 annosta). 

➋ Sekoita kinkkusuikaleet, vatkattu 
smetana, hienonnetut yrtit ja sipuli 
keskenään. Lisää tarvittaessa ripaus 
suolaa ja mustapippuria.

③ Kasaa leivät kokonaisina  
pohjasta alkaen 

4 Leikkaa leipää 5  
annospalaan.

Kokeile myös: 
8174 Atria Vuoluporsaan  
Savupaisti

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1 kg 8445
Atria Kulinaari Ohuen 
Ohut Kylmäsavukinkku 
suikaloituna

2 kpl

Leipäsuositus: 
Lantmännen Unibake 
Vaasan Perunainen 
Varrasleipä

700 g
smetana kuohkeaksi 
vatkattuna (L) 

50 g persilja hienonnettuna 

30 g
tuore rosmariini 
hienonnettuna 

310 g
punasipuli 
hienonnettuna 

200 g
Romaine salaatti  
(1-2 lehteä per annos) 

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl | Valmistusaika Alle 30 min | Laktoositon

Leikkaa leipä omalle asiakaskunnalle sopiviin annospaloihin. 

Vitriinissä 

tuotteet voi 

jättää myös 

varrasleivän 

muotoon. 

leipäpohja

leipäkansi

salaatin- 

lehdet
sipuli

kinkkumousse
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Bagelit eli vesirinkelit täytetään yleensä runsailla suolaisilla täytteillä. Lähes rasvattomat bagelit 
ovat sisältä mukavasti sitkeitä ja päältä rapeita. Tuotteen voi tarjota sellaisenaan tai nopeasti 

lämmitettynä. Erilaiset huippulaatuiset lihaleikkeleet sopivia hyvin bagelin kaveriksi ja  
vievät hetkeksi New Yorkin tunnelmiin.

Bagel

Härkäpastramia ja mozzarellaa

➊ Paista leipä ohjeen mukaan ja halkaise se.

➋ Kasaa leipä pohjasta alkaen 

③ Leivän voi tarjota myös kevyesti 
paahdettuna.

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1 kg 7916
Atria Vuolu 
Härkäpastrami 

10 kpl Bagel

600 g Mozzarella viipaleina 

600 g tomaatti viipaleina 

200 g
Lollo Rosso salaatti 
lehtinä (2-3 per annos) 

300 g paprikamajoneesi 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Kokeile 

myös erilaisia 

siemenbageleitä ja 

gluteenittomia 

vaihtoehtoja. 

leipä- 
pohja

tomaatti
pieni suola 
& pippuri

paprika- 

majoneesi 

levitettynä

salaatti

Härkäpastrami

mozzarella

leipäkansi
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Tapahtumat –

Nosteessa 
Nautittavaksi

Tapahtumien tiimellyksessä ei energia saa päästä loppumaan.  
Kun mieli saa ravintoa ja ajatus liitää vapaana, on vatsankin  
saatava oma osansa.

 Tuo jotain uutta makunystyröille: Kokeile esimerkiksi kylmäsavuhärän, sienien ja timjamin jaloa 
liittoa!
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Saksalaistyyppinen Pretzel sämpylä on tumma, 
kiiltävä ja aidon pretzelin makuinen. Sämpylää 

käytetään useimmiten hampurilaisissa, mutta se 
toimii erinomaisesti myös kylmänä ja tuo mukavaa 

vaihtelua leipävalikoimaan. Atrian Mureasta 
Kanasta ja pretzelistä syntyi vähän hampurilaista 

muistuttava uusi leipä.

Prezel

Aurajuustolla  
aateloitua  

mureaa frittikanaa

➊ Leivitä kanat: Riisijauho, kananmuna, 
riisijauho.

➋ Sekoita kermaviili ja aurajuustomuru.

③ Friteeraa tai paista leivitetyt  
kanat isossa määrässä rypsiöljyä,  
kunnes ne ovat kauniin  
kullanruskeita. 

4 Pariloi leipä nopeasti  
sisäpinnoilta. 

5 Kasaa leipä pohjasta alkaen. 

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7783 Atria Murea Possu

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,3 kg 7782
Atria Murea Kana 
riisijauhossa leivitettynä

10 kpl

Leipäsuositus: 
Lantmännen 
Unibake SBS Pretzel 
Hampurilaissämpylä

400 g kermaviili (laktoositon) 

150 g aurajuusto muruna  

300 g
porkkana ohuena 
suikaleena  

300 g
varsiselleri ohuena 
suikaleena  

rypsiöljy friteeraukseen 

riisijauho ja kananmuna 
n. 10 kpl leivitykseen 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 45 min

Tuotteen voi tarjota 
myös kylmänä ilman 
leivän parilointia. 

porkkana ja 
varsiselleri

Leipäpohja

Leipäkansi

aurajuusto- 
kastike

levitettynä

kana
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Onko hodari pakko tarjota lämpimänä? Mielestämme ei, kunhan raaka-aineet ja maut ovat 
kohdallaan. Atrian Murea possu matkusti Aasiaan ja löysi parikseen hieman makean ja  

voin makuisen brioche hot dog premium sämpylän. Toimii myös kylmänä.

Brioche Hot Dog

Mureaa possua aasialaisittain

➊ Sekoita seesamikastike ja majoneesi.

➋ Kasaa annos pohjasta alkaen.

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7782 Atria Murea Kana 
7784 Atria Murea Nauta Kebab

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,2 kg 7783
Atria Murea Possu 
kevyesti ruskistettuna 

10 kpl
Leipäsuositus: 
Lantmännen Unibake 
SBS Brioche Hot Dog

5 rkl seesamikastike

450 g majoneesi (laktoositon)

200 g
retikka ohuena 
suikaleena  

200 g
porkkana ohuena 
suikaleena  

50 g Gari eli sushi-inkivääri 

30 g
tuore korianteri 
hienonnettuna 

rypsiöljy paistoon 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

Tuotteen 

voi tarjota myös 

lämpimänä, jolloin 

leipä paahdetaan 

nopeasti grillissä tai 

parilalla ennen 

täyttöä.

leipä

possu

gari

korianteri

seesami- 
majoneesi 

levitettynä

retikka- ja 
porkkana- 
suikaleet
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Perinteinen pohjoismainen rieska sopii monelle raaka-aineelle, kestää hyvin ja taipuu moneen muotoon. 
Rieska on monesti myös leipähiilareita välttelevälle hyvä vaihtoehto ja toimii hyvin kylmänä tai 
lämpimänä kevyesti paahdettuna. Tällä kertaa rieska sai kaverikseen Atrian Murean Kebabin. 

Rieska

Mureaa kebabia, cheddaria ja jalapenoa 

➊ Sulata rieska ohjeen mukaan.  
Yhdestä rieskasta tulee 2 reilun kokoista annosta 
(leikkaa tarvittaessa pienempään kokoon).

➋ Kasaa rieska pohjasta alkaen

③ Rullaa rieska tiiviiksi paketiksi ja leikkaa kahteen 
osaan. Annos on reilu ja yhden rieskarullan voi 
leikata kolmeen osaan. 

4 Paahda ennen tarjoilua. 

Kokeile myös: 
7785 Atria Murea Nauta 
7782 Atria Murea Kana 
7783 Atria Murea Possu

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

750 g 7784
Atria Murea Kebab 
kevyesti ruskistettuna 

5 kpl

Leipäsuositus:  
Lantmännen Unibake 
SBS Rieskaneliö 
(1 rieskasta tulee 2 
annosta)

200 g
Amerikan salaatti 
suikaleena  

200 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu punasipuli

120 g
jalapeno etikassa 
renkaina 

200 g cheddar-kastike 

Annoksia 10 kpl | Valmistusaika Alle 30 min

rieska

salaatti

kebab

jalapeno sipuli

cheddarkastike
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Meksikosta lähtöisin oleva aito tortilla tehdään perinteisesti maissijauhoon, jonka takia se sopii 
myös gluteenitonta ruokavaliota noudattaville. Tortilla kestää hyvin ja toimii niin kylmänä kuin 
nopeasti parilalla paahdettuna. Tuote sopii erinomaisesti myös kevyempien täytteiden kanssa  

esimerkiksi Atrian Murean Kanan ja avokadon.

Tortilla

Kanaa, avokadoa ja tomaattia

➊ Purista sitruunan mehu 
avokadokuutioiden päälle.

➋ Kasaa leipä pohjasta alkaen.

③ Rullaa tortilla perinteisesti tai  
cornetton muotoon.

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

1,2 kg 7782
Atria Murea Kana 
kevyesti ruskistettuna 

10 kpl tortilla (gluteeniton)

400 g
avokadokuutio 
(pakastettu tai tuore) 

330 g sitruunan mehu

300 g
Amerikan salaatti 
suikaleena  

800 g tomaatti kuutioituna 

300 g mieto tomaattisalsa

rypsiöljy paistoon 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon, maidoton, gluteeniton

Tortilla

avokado

salaatti

kana

tomaatti

salsa
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Tumma maalaischiapatta on taikinajuureen leivottu maalaisleipä. Rouheisessa sämpylätaikinassa on 
siemeniä, ruista, ohraa ja maltaita sekä rapea kuori. Juurevasta leivästä ja Atrian  

Kylmäsavuhärästä syntyy mehukas ja ravintorikas leipä.

Tumma chiapatta

Kylmäsavuhärkää, sieniä ja timjamia

➊ Paista leipä ohjeen mukaan.

➋ Paista hienonnetut herkkusienet 
rypsiöljyssä, kunnes suurin osa nesteestä 
on haihtunut. Lisää jäähtyneisiin sieniin 
timjaminlehdet, hienonnettu ruohosipuli 
ja hapankerma. Mausta suolalla 
pippurilla. 

③ Kasaa leipä pohjasta  
alkaen.

Kokeile myös: 
8463 Atria Perhetilan  
Suomalainen Murea Kinkku

Määrä Tilauskoodi Ainesosa

300 g 8443
Atria Ohuen Ohut 
Kylmäsavuhärkä  
(5 siivua per annos)

10 kpl

Leipäsuositus:  
Lantmännen Unibake 
SBS Italialainen 
Maalaischiapatta tumma

800 g
herkkusieni 
hienonnettuna 

300 g
hapankerma vatkattuna 
(laktoositon) 

20 g
tuore timjami lehdet 
nypittynä 

50 g
ruohosipuli 
hienonnettuna 

250 g
sydänsalaatti lehtinä 
(3-4 per annos) 

300 g 5435
Mestari Forsman 
Marinoitu Punasipuli 

rypsiöljy paistoon 

suola ja mustapippuri 
maustamiseen 

Annoksia 10 kpl 

Valmistusaika Alle 30 min

Laktoositon

Kokeile 
herkkusienen tilalla myös sesongin muita 

sieniä. 

leipäkansi

salaatin- 
lehdet

sienisalaatti

kylmä- 
savuhärkä

leipäpohja
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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


