
MUREA



Atria Murea Nauta

Atrian Murea Nauta on tasalaatuinen, valmiiksi irtonainen 
eikä pakkaus sisällä kypsentämisestä syntyvää nestettä. 
Saat tuotteeseen erinomaisen paistopinnan vähällä 
lisätyllä rasvalla. Murea Nauta takaa annoksiin myös 
komealta kuulostavan nimen, oli kyseessä sitten 
naudanlihapita, härkäruukku tai naudanlihapata. Kokeile näihin klassikoihin:

1. Stroganoff

2. Merimiespihvi

3. Pippurinen nauta-kermakastike

Naudanlihan käytön haasteeksi nousee varsinkin lounas-
ravintoloissa joko hinta tai pitkät kypsennysajat. Atria 
Murea Nauta nostaa naudanlihan jälleen hinnaltaan ja 
käytettävyydeltään jokaisen ammattikeittiön listalle. 
Valmiiksi kypsä ja mehukas Atria Murea Nauta on helppo ja 
nopea paistaa, eikä vaadi hauduttamista vaan on nimensä 
mukaan välittömästi mureaa.

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.



Atria Murea Possu

Atria Murea Possu laajentaa possunlihan perinteistä 
käyttöä. Tuotteen voi esimaustaa edellisenä päivänä ja 
käyttää monipuolisesti kaikenlaisiin lämpimiin ruokiin. 
Atria Murea Possu on tarjoaa ratkaisuja niin grilliruokien 
kuin à la carte -annostenkin valmistamiseen.

1. Pyttipannu 

2. Possuwokki 

3. Lounaskiusaus 

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, hapettumisenes-
toaine E 301, säilöntäaine natriumnitriitti. 
Viljaporsaanlihan alkuperä Suomi.

Atrian Murea Possu on tuote, joka nostaa possunlihan 
uudelleen suosioon. Mehukkaampaa, maukkaampaa ja no-
peampaa ilman hävikkiä. Possua käytettäessä on jatkuva 
huoli esimerkiksi lihan kuivumisesta tai tympeästä mausta. 
Nyt ne huolet ovat poissa sillä Atria Murea possu sopii 
kaikkiin liharuokiin valmiiksi kypsänä ja mureana.

Kokeile näihin klassikoihin:



Atria Murea Kana

1. Kanapasta 

2. Kanarisotto
 

3. Kanacurry

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, hapettumise-
nestoaine E 301, säilöntäaine natriumnitriitti. 
Broilerinlihan alkuperä Suomi.

Kanan suosio kasvaa valtavasti ja Atria Murea Kana 
tekee siitä vielä monipuolisemmin käytettävää. 
Valmiiksi kypsennetty, aina murea ja irtonainen Murea 
Kana sopii käytettäväksi sekä kylmänä että lämpimä-
nä. Tuote on myös erinomainen tasaamaan vaihtuvien 
lounasruokailijoiden määriä.

Murea Kana pysyy mehukkaana buffet-tarjoilussa. Se ei 
sisällä kalvoja tai rustoja ja on suutuntumaltaan lihaisa. 
Yhdellä tuotteella voit hoitaa lähes koko kanatuotteisiin 
perustuvan tarjontasi liikeideasta riippumatta.

Kokeile näihin klassikoihin:



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.

Kokeile myös erityisen mureaa, mehukasta ja 
tasalaatuista Atria Murea Naudan Kebabia.

Atria Murea
Nopeaa, Helppoa ja Lihaisaa! 

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
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7784 Atria Murea 
Nauta Kebab 3 kg
GTIN 6407800001239 

Valo 7784


