OCTOBERFEST
Octoberfestin aikaan herkutellaan tuhdeilla mauilla, oluella ja Atrian
artesaanimakkaroilla. Kotimaisten tilojen lihoista valmistetut lihaisat
artesaanimakkarat saavat seurakseen paahdettuja mallasglaseerattuja
juureksia, savustettua valkosipuliperunapyreetä ja Atrian sienestäjän
salaatista valmistettua coleslawta. Atrian bratwurstista ja omenahapankaalista luot helposti Octoberfestien klassikkoannoksen.
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20 :lle
á 280 g

saanto
5,600 kg

Haudutettu
omenahapankaali, bratwurstia
ja ryytisinappikastiketta
1,500 kg
0,500 kg
0,200 kg
0,300 l
0,200 l
0,030 kg
0,005 kg

hapankaali
omenalohko
sipuli
omenaviinietikka
omenamehu
sokeri
mustapippuri

Ryytisinappikastike
4,000 kpl keltuainen
0,010 kg tomaattipyree
0,050 l ryytisinappi
0,006 kg valkosipulin kynsi
0,005 kg punainen chili
suola ja pippuri
0,400 l rypsiöljy
0,050 l omenamehu
2,400 kg Atria Artesaani 1,2 kg Bratvursti 23g (7494)
Yhdistä hapankaali, omena, sipuli, omenaviinietikka, omenamehu ja
mausteet keskenään. Laita GN ½ - vuokaan ja hauduta 120 asteessa
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 30 minuuttia.
Sekoita kastikkeen aineet öljyä ja mehua lukuun ottamatta tasaiseksi
tehosekoittimessa. Lisää öljy ohuena nauhana koko ajan sekoittaen ja
lisää joukkoon omenamehu.
Paista bratwurstit parilalla tai yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 225-asteisessa uunissa 12 minuuttia.

2

ATRIA – SADONKORJUUN JUHL AA

20 :lle
á 340 g

saanto
6,800 kg

Savustettu valkosipuliperunapyree,
artesaanimakkaraa ja sienicoleslaw
2,400 kg
0,400 l
0,050 kg
0,008 kg

Atria 4kg Perunasose laktoositon (6876)
kerma, laktoositon
savustettu valkosipuli
suola

Sienicoleslaw
0,700 kg valkokaalisuikale
0,300 kg porkkanaraaste
0,050 l
valkoviinietikka
0,030 kg sokeri
0,500 kg Atria 3kg Sienestäjän salaatti (6385)
0,010 kg
suola
0,002 kg mustapippuri, rouhittu
2,400 kg

Atria Artesaani 1,2 kg Makkara 40 g (7395)

Tee reikiä Atria perunasoseen pintakalvoon ja kuumenna
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 130 asteessa, noin
45 minuuttia sisälämpöön +75 astetta tai yhdistelmäuunin
höyrytoiminnolla 100 asteessa, noin tunti. Poista kalvo.
Kuumenna kerma, savustetut valkosipulinkynnet ja suola
kattilassa. Hauduta noin 10 minuuttia. Soseuta tasaiseksi
tehosekoittimella ja lisää perunasoseen joukkoon.
Sekoita valkokaalisuikaleet, porkkanaraaste, valkoviinietikka ja sokeri. Lisää sienestäjän salaatti, mausta suolalla ja
mustapippurilla.
Paista artesaanimakkarat parilalla tai yhdistelmäuunissa
kiertoilmatoiminnolla 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia.

20 :lle
á 340 g

saanto
6,800 kg

Mallasglaseeratut juurekset,
artesaanimakkaraa ja salottisipulipikkeli
Mallasglaseeraus
0,100 kg
sokeri
0,005 kg suola
0,200 l
omenamehu
0,100 l
valkoviinietikka
0,100 l
kaljamallas

Salottisipulipikkeli
0,600 kg salottisipuli
0,400 l
valkoviinietikka
0,050 kg ruokosokeri
0,005 kg suola
0,200 l
vesi

Juurekset
1,000 kg
0,300 kg
1,000 kg
1,000 kg
0,010 l
0,005 kg

2,400 kg Atria artesaani 1 kg
Kypsä Makkara 62,5g (8093)

porkkana
punajuuri
palsternakkakuutio
maa-artisokka
hunaja
suola

Yhdistä glasyyrin ainekset kattilassa ja keitä siirapiksi noin puoleen
määrästä. Siivilöi.
Pese kasvikset huolellisesti juuresharjalla ja lohko suuriksi paloiksi.
Laita juurekset GN 1/1 -vuokaan. Mausta hunajalla ja suolalla. Paahda
yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200°C uunissa noin 20 minuuttia, kunnes juurekset ovat esikypsiä. Sivele mallasglasyyri paahdettujen
juuresten pinnalle ja paahda uunissa vielä noin 5 minuuttia.
Suikaloi salottisipulit ohueksi siivuksi. Kiehauta liemen ainekset ja kaada
lämmin liemi sipulisuikaleiden päälle. Jäähdytä ja anna pikkelin maustua.
Ruskista makkarat parilalla tai kuumenna yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia.
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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
Kuluttajapalvelu 0800 128 742
www.atria.fi/ammattilaiset
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