
MUREA



Sisällys Atria Murea
Nopeaa, Helppoa ja Lihaisaa! 

Atria Murea on aivan uudenlainen tuotesarja, joka tuo ammattikeittiöiden valikoimiin 
uuden lihaisan tuotteen kohtuulliseen hintaan. Mureat eivät vaadi pitkiä kypsennysaikoja, 
vaan pikainen kuumentaminen riittää. Tuotteet ovat mehukkaita, irtonaisia 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 ilman pakkauksessa olevaa 
nestettä.
 
Tuoreena myytävät Mureat ovat turvallinen ja hävikitön ratkaisu. Atria Mureat toimivat 
erinomaisesti niin buffet- kuin annosruokailussa ja ovat helppoja tuotteita yllättäviin 
tilanteisiin ja kiireisiin päiviin. Mureat innoittavat kokeilemaan, sillä niiden käyttö 
helpottaa vaikeampia reseptejä ja tekee helpoista resepteistä todella pikaisia.
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0,100 kg voi, laktoositon 
3,250 kg  Atria Murea Nauta 3 kg (7785)
0,470 kg  sipulikuutio, pakaste 
0,010 kg suola
0,009 kg  mustapippurirouhe 
0,002 kg timjami, kuivattu 

Lisää voi ja nautasuikaleet pannulle/pataan ja 
paista, kunnes lihat ovat rapeita. Lisää sipulikuutiot 
ja mausta suolalla, pippurilla ja timjamilla.

1,170 kg  myskikurpitsa
1,200 kg  soseperuna, kuorittu
0,600 kg  maito, laktoositon 
0,050 kg  voi, laktoositon 
0,017 kg  suola

Lisäksi
Ridderheims Punasipuli-Cumberlandlkastike 
(9416) 

Kuori ja kuutioi kurpitsa, sekä perunat. Kypsennä 
höyryssä kypsäksi. Soseuta ja lisää joukkoon maito, 
voi sekä suola.

Yhdistä käristys, sekä kurpitsaperunasose 1/1-65 
GN-vuokaan. Kuumenna yhdistelmäuunin kiertoil-
matoiminnolla 180 asteessa noin 10–15 minuuttia. 
Koristele persiljalla. Tarjoa lisukkeena Ridderheims 
Punasipuli-Cumberlandlkastiketta.

Kurpitsakäristysvuoka

0,500 kg  oliiviöljy 
3,100 kg  sipulikuutio, pakaste 
3,500 kg  vesi 
6,000 kg  tomaattimurska 
0,052 kg  kanaliemijauhe 
0,600 kg  pähkinätön pesto 
2,500 kg  kirsikkatomaatti 
1,850 kg  oliivi 
3,200 kg  Atria Murea Kana 3 kg (7782) 
0,040 kg  suola 
0,007 kg  oregano

Mittaa keittopataan oliiviöljy ja sipuli. Freesaa 
seos ja lisää joukkoon vesi, tomaattimurska 
ja kanaliemijauhe. Anna seoksen kiehahtaa ja 
soseuta se. Seoksen ei tarvitse olla tasaista. 
Lisää keittopataan pähkinätön pesto, kirsik-
katomaatit ja oliivit. Keitä, kunnes kirsikka-
tomaatit ovat pehmeitä Lisää kastikkeeseen 
Atria Murea Kana ja mausteet. Kuumenna, 
tarkista maku ja tarjoile. Tarjoa kastike riisin 
kera.

saanto
20,082 kg

100:lle
á 200 g

Välimeren kanaa

saanto
5,800 kg

19:lle
á 290 g
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Meksikonkeitto

0,500 kg  öljy 
2,500 kg  sipulikuutio, pakaste 
0,500 kg  valkosipulimurska 
3,000 kg  porkkanakuutio, pakaste 
8,500 kg  tomaattimurska 
16,500 kg  vesi 
0,200 kg chilipaprika
1,400 kg  maissi, pakaste 
3,500 kg  kidneypapu, kypsä
2,000 kg  vihreäpapu, tuore 
0,250 kg  kasvisliemijauhe
0,070 kg  suola 
0,010 kg  mustapippuri, rouhittu
2,000 kg  Atria Murea Possu 3 kg (7783) 

Mittaa keittopataan öljy, sipulikuutio, valko-
sipuli ja porkkanakuutio. Freesaa sekoitusta. 
Lisää pataan sitten tomaattimurska, vesi, 
chili, maissi, pavut, kasvisliemijauhe, suola 
ja pippuri. Keitä sekoitusta 15 minuuttia 
ja lisää pataan Atria Murea Possu. Kiehauta 
seos. Mausta tarvittaessa lisää.

Härkäpunajuuripaistos

0,360 kg  sipulikuutio, pakaste 
1,500 kg  punajuurisuikale, pakaste 
1,500 kg  lanttusuikale, pakaste 
0,900 kg  Atria Murea Nauta 3 kg (7785)
0,360 kg  Aurajuustomuru
0,030 kg  valkosipulimurska  
0,002 kg  timjami 
0,015 kg  suola 
0,005 kg  mustapippurirouhe
0,600 kg  ranskankerma
1,500 kg  ruokakerma

Lisäksi
Atria Rapea Vinaigrette Kaalisalaatti (6471)

Voitele 1/1-65 GN-vuoka vuokasprayllä 
ja lisää vuokaan sipulikuutiot, punajuuri, 
lanttu, lihat ja aurajuusto. Sekoita hyvin 
mausteet, ranskankerma ja kerma. Kaada 
kerma-sipuliseos juuresten päälle ja paista 
yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 
60% kosteudessa 170 asteessa noin 30 
minuuttia. Koristele esimerkiksi persiljalla. 
Tarjoa lisukkeena Atria Rapea Vinaigrette 
kaalisalaattia.

saanto
5,800 kg

19:lle
á 300 g

saanto
41,000 kg

100:lle
á 400 g
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Mausteinen kebabkiusaus

2,850 kg  perunasuikale, kypsä 
0,600 kg  punasipulikuutio, kypsä 
1,200 kg  Atria Murea Nautakebab 3 kg (7784)
1,200 kg  ruokakerma 
0,045 kg  suola 
0,009 kg  mustapippurirouhe 
0,030 kg  savupaprikajauhe 
0,006 kg  juustokumina
0,240 kg  emmentaljuustoraaste

Lisäksi
Atria Rapea Vinaigrette kaalisalaatti (6471) 
tai Atria Coleslaw salaatti (6597)

Sekoita perunat, punasipulit, kebabsuikaleet, 
kerma, sekä mausteet 1/1-65 GN-vuoassa. 
Lisää pintaan juustoraastetta. Kypsennä yh-
distelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 170 
asteessa 100 % kosteudessa 30 minuuttia. 
Anna vetäytyä paistamisen jälkeen. Tarjoa 
lisukkeena Atria Rapea Vinaigrette kaalisa-
laattia tai Atria Coleslaw salaattia.

Kebab paahdetuilla kasviksilla ja riisillä

0,500 kg pitkäjyväinen riisi
0,015 kg suola
1,500 l vesi
0,300 kg punasipuli
0,300 kg kesäkurpitsa
0,300 kg keltainen paprika, tuore
0,020 kg rypsiöljy
0,010 kg suola
0,600 kg Atria Murea Kebab 3 kg (7784)
0,400 kg tomaattimurska
0,050 kg Harissa maustetahna
0,100 l vesi
0,060 l sitruunamehu
0,400 l turkkilainen jogurtti

Keitä riisi suolalla maustetussa vedessä 15–20 minuuttia. Pilko 
punasipulit kuuteen osaan veneiksi, sekä kesäkurpitsat ja paprikat 
lohkoiksi. Valele kasvikset öljyllä, mausta suolalla ja paahda 1/1 
65 GN vuoassa 220-asteisessa uunissa 10 minuuttia. Lisää kebab-
lastut kasvisten päälle ja kypsennä vielä toiset 10 minuuttia. 
Kiehauta tomaattimurska, vesi ja Harissa-tahna kattilassa ja aja 
sileäksi kastikkeeksi. Sekoita sitruunamehu turkkilaiseen jogurttiin 
ja tarjoile.

saanto
4,055 kg

10:lle
á 320 g

saanto
5,900 kg

19:lle
á 300 g
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Tikka masala

0,800 kg  voi, laktoositon
0,500 kg  Tikka Masala -mausteseos
0,085 kg  suola 
0,085 kg  sokeri 
3,000 kg  sipulikuutio, pakaste
3,000 kg  vesi 
6,800 kg  tomaattimurska
6,500 kg  Atria Murea Kana 3 kg (7782) 
3,500 kg  kookosmaito 

Lisäksi
Atrian Sydänmerkki Hedelmäinen Vinaigrette kaalisalaatti (6367) 

Mittaa ainekset valmiiksi. Lisää keittopataan voi, mausteet ja sipulikuutiot. Lisää 
vettä, jos seos kuivuu liikaa. Kun sipulit ovat kuullottuneita ja mausteet avau-
tuneet, lisää joukkoon tomaattimurska, kanat ja kookosmaito. Kuumenna seos, 
tarkista maku. Tarjoa Tikka Masalan lisukkeena Atrian Sydänmerkki Hedelmäinen 
Vinaigrette kaalisalaattia ja täysjyväriisiä.

Tex-mex kanapizza

0,050 kg hiiva
0,500 l vesi
0,650 kg pizzajauho

0,230 kg salsakastike
0,200 kg cheddar-raaste
0,500 kg Atria Murea Kana 3 kg (7782)
0,100 kg mustapapu, säilyke
0,100 kg maissi, pakaste
0,200 kg kirsikkatomaatti

0,020 kg korianteri
0,100 kg maissilastu

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää jauhot veteen 
ja alusta taikinaa muutama minuutti. Anna taikinan kohota 
huoneenlämmössä 30 minuuttia. Levitä taikina leivinpaperille 
1/1-20 GN-vuokaan ja anna kohota vielä hetki. Levitä salsa-
kastike taikinan päälle ja juusto salsakastikkeen päälle. Lisää 
kana, pavut, maissi ja halkaistut kirsikkatomaatit pizzan pääl-
le. Kypsennä uunissa 230 asteessa 10–15 minuuttia. Koristele 
revityllä korianterilla ja murennetuilla maissilastuilla.

saanto
2,650kg

10:lle
á 240 g

saanto
20,200 kg

100:lle
á 200 g
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Sesongin pyttipannu

0,180 kg  oliiviöljy 
0,900 kg  peruna, kuutio kypsä 
0,900 kg  lanttu, pakastekuutio 
0,900 kg  porkkana, pakastekuutio 
0,300 kg  sipulikuutio, pakaste 
0,600 kg  Atria Murea Possu 3 kg (7783)  
0,003 kg  rosmariini, kuivattu
0,026 kg  suola 
0,010 kg  savupaprikajauhe 
0,006 kg  mustapippurirouhe
0,015 kg  persilja, pakaste

Voitele 1/1-65 GN-vuoka vuokaspraylla. 
Lisää kaikki raaka-aineet vuokaan lukuun 
ottamatta persiljaa. Paista yhdistelmäuu-
nin kiertoilma toiminnolla 180 asteessa 
80 % kosteudessa 30 minuuttia. Sekoita 
puolessa välissä. Koristele lopuksi 
persiljalla.

Syyspiirakka

0,750 kg  GN-mitoitettu voitaikinalevy
0,800 kg  ruokakerma 
0,533 kg  kananmuna
0,012 kg  suola 
0,001 kg  mustapippuri, rouhittu 
0,006 kg  paprikajauhe
0,080 kg  herkkusieni 
0,100 kg  kirsikkatomaatti  
0,060 kg  purjo, tuore 
0,060 kg  pinaatti, tuore  
0,480 kg  Atria Murea Possu 3 kg (7783)
0,075 kg  edamjuusto

Ota voitaikinalevy sulamaan ajoissa. Varaa piirakkaa varten 1/1-65 
GN-vuoka ja vuoraa se leivinpaperilla. Levitä voitaikinalevy GN-vuoalle. 
Valmista kananmunakermaseos ja mausta se. Paloittele sienet ja puo-
lita kirsikkatomaatit.  Lisää kaikki ainekset, juustoa lukuun ottamatta, 
GN-vuokaan. Kaada päälle munamaito. Ripottele juusto pinnalle. Paista 
yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 170 asteessa 30 minuuttia kosteus 
100 %. Anna piirakan vetäytyä hetki ennen tarjoilua.

saanto
3,840 kg

10:lle
á 300 g

saanto
2,750 kg

12:lle
á 225 g
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Parsakaali-nautawok

0,600 kg parsakaali, pakaste
0,300 kg punasipulisuikale
1,000 kg Atria Murea Nauta 3 kg (7785) 
0,020 kg rypsiöljyä
0,020 kg inkivääritahna
0,020 kg valkosipulimurska
0,025 kg seesamiöljy
0,100 l soijakastike
0,020 kg chilipaprika 
1,500 kg munanuudeli
0,010 kg suola
2,000 l vesi
0,015 kg seesaminsiemen

Paista parsakaali, punasipuli ja nautalastut 
nopeasti kuumalla pannulla. Lisää joukkoon 
inkivääritahna, valkosipulimurska, seesamiöljy, 
soijakastike sekä viipaloitu chili ja kuumenna 
vielä hetki. Keitä nuudelit suolalla maustetussa 
vedessä kypsiksi ja tarjoile wokin kanssa. 
Viimeistele seesaminsiemenillä.

Hunajainen kanaohratto

3,000 l  vesi 
0,600 kg  esikypsennetty ohrasuurimo, kokonainen 
0,015 kg  suola 

0,450 kg  sipulikuutio, pakaste 
0,450 kg  porkkana, pakastekuutio 
0,450 kg  paprika, pakastekuutio 
0,750 kg  Atria Murea Kana 3 kg (7782) 
0,105 kg  hunaja 
0,068 kg  rypsiöljy 
0,008 kg  curry 
0,002 kg  timjami, kuivattu 
0,120 kg  soijakastike 
0,075 kg  kanaliemijauhe 
0,006 kg savupaprikajauhe 
0,020 kg  persilja pakaste

Lisää vesi, ohrasuurimot ja suola 1/1 
65 GN-vuokaan. Kypsennä yhdistelmä-
uunin höyrytoiminnolla 100 asteessa 
noin 40 minuuttia. 

Freesaa sipulit padassa. Lisää pataan 
loput raaka-aineet lukuun ottamatta 
persiljaa. Kypsennä noin 10 minuuttia 
välillä sekoittaen. Lisää liha-kasvis-
seosta n. 2,4 kg/vuoka kypsän ohran 
päälle, sekoita, mausta tarvittaessa ja 
koristele lopuksi persiljalla.

saanto
3,860 kg

14:lle
á 275 g

saanto
3,700 kg

10:lle
á 290 g
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Loaded fries murealla possulla

1,600 kg maalaisranskanperuna, pakaste
0,800 kg Atria Murea Possu 3 kg (7783)
0,400 kg paprikasuikale
0,400 kg punasipuliviipale
0,020 kg rypsiöljyä
0,150 kg Sibylla Tulinen Juustokastike 470 ml (9212)
0,150 kg Sibylla Barbeque-Chipotle kastike 470 ml (9209)
0,100 kg jalapenoviipale, säilyke
0,050 kg kevätsipuli

Kypsennä ranskanperunat uunissa 1/1 GN 65 vuoassa 230 
asteessa noin 15 minuuttia. Ruskista possulastut, paprika 
ja punasipuli pannulla öljyssä. Lisää ruskistettu possu, 
paprika ja punasipuli juustokastikkeen kanssa rapeiden 
ranskalaisten päälle ja paista vielä 5 minuuttia uunissa. 
Levitä lopuksi GN vuokaan BBQ-kastike, jalapenoviipaleet 
sekä hienonnettu kevätsipuli.

Metsästäjän härkäruukku

0,500 kg rypsiöljy 
3,600 kg sipulikuutio, pakaste 
0,660 kg soijakastike
0,600 kg Dijon-sinappi 
3,000 kg paprikakuutio, tuore 
6,000 kg Mestari Forsman Metsäsienikastike (5182)
4,000 kg Atria Murea Nauta 3 kg (7785)

Mittaa keittopataan öljy ja freesaa siinä sipuli -ja paprikakuutiot. 
Lisää loput ainesosat ja kuumenna. Maista ja tarjoile. Tarjoa 
Härkäruukun lisukkeena täysjyväriisiä.

saanto
3,670 kg

10:lle
á 290 g

saanto
16,000 kg

100:lle
á 160 g
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TuotteetPuttanesca uunipasta 
kanalla ja kukkakaalilla

2,000 l vesi
0,750 kg pasta
0,015 kg suola
0,020 kg chilipaprika
0,100 kg anjovisfilee + liemi
0,800 kg tomaattimurska
0,150 kg vihreä kivetön oliivi
0,100 kg kapris + liemi
0,500 kg kukkakaali, pakaste
0,600 kg Atria Murea Kana 3kg (7782)
0,100 kg emmentaljuustoraaste
0,050 kg parmesaaniraaste
0,015 kg lehtipersilja
0,050 kg kapris

Keitä pasta suolalla maustetussa vedessä melkein 
kypsäksi. Valuta ja kaada pasta vuokaan. Lisää 
hienonnettu chili ja anjovisfileet liemineen 
tomaattimurskan kanssa kattilaan. Kiehauta ja 
sekoita sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää 
joukkoon oliivit ja kaprikset liemineen. Keitä 
hetki kasaan. Lisää kukkakaalit ja kanalastut 
vuokaan pastan kanssa ja kaada maustettu 
tomaattikastike niiden päälle. Ripottele juus-
toraaste tasaisesti vuokaan ja paista 175-astei-
sessa uunissa 25–30 minuuttia. Koristele lopuksi 
revityllä lehtipersiljalla ja kapriksilla.

saanto
4,000 kg

10:lle
á 300 g

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.

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.

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.
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ATRIA SUOMI OY  :::  PL 900, 60060 ATRIA
Vaihde 020 472 8111  :::  Fax 010 316 0102

Food Service -myynti 010 316 8712, 0800 198 500
FS-asiakaspalvelu@atria.com
www.atria.fi/ammattilaiset


