HALLOWEEN
Halloweenina inspiroidutaan voimakkaista mauista ja artesaanimakkaroista.
Kurpitsa on tunnetusti Halloweenin symboli ja sen makumaailma yhdistyy
luontevasti Atrian artesaanimakkaroihin. Paahdetusta kurpitsasta valmistetaan herkullinen risotto makkaroiden lisukkeeksi ja bratwurstien viereen
pyöräytetään tulinen kurpitsasalsa.
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20 :lle
á 340 g

saanto
6,800 kg

Artesaani bratwurstit, tulinen
kurpitsasalsa ja kurpitsaperunasalaatti
Kurpitsa-salsa
1,000 kg kurpitsakuutio
0,050 l rypsiöljy
0,005 kg suola
0,005 l rypsiöljy
0,005 kg chililastu
0,100 l
tomaattipyree
0,100 kg sipulikuutio
0,020 kg valkosipuli
0,010 kg punainen chili
0,005 kg kaneli
0,300 kg tomaattikuutio
0,020 kg sokeri
0,005 kg suola
0,100 l
limen mehu
0,030 kg tuore korianteri

Kurpitsaperunasalaatti
1,000 kg kurpitsakuutio
1,000 kg perunakuutio
0,100 l
rypsiöljy
0,005 kg suola
0,030 kg lehtipersilja
0,200 kg punasipulikuutio
0,200 kg maustekurkkukuutio
0,100 kg kapris
0,005 kg mustapippuri
0,005 kg suola
2,400 kg Atria Artesaani 1,2 kg
Bratvursti 23 g (7494)

Kuutioi kurpitsa ja laita GN ½ astiaan. Lisää pinnalle öljy ja suola ja
paahda yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 220-uunissa
20 minuuttia. Kuumenna kattilassa öljy, lisää chililastut ja tomaattipyree. Kuullota miedolla lämmöllä sipuli, valkosipuli ja chilikuutiot. Lisää
kaneli, tomaattikuutiot, sokeri, suola ja hauduta 10 minuuttia. Purista
joukkoon limen mehu. Soseuta paahdetut kurpitsat karkeasti sauvasekoittimella ja sekoita muihin aineksiin. Lisää tuore korianteri.
Kuutioi kurpitsa ja peruna. Soseuta sauvasekoittimella öljy, suola ja
lehtipersilja. Lisää kasvisten pinnalle. Laita kasvikset GN 1/1- vuokaan,
paahda yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200-asteisessa uunissa
20 minuuttia. Lisää punasipuli- ja maustekurkkukuutiot ja kaprikset.
Mausta pippurilla ja suolalla.
Paista bratwurstit parilalla tai yhdistelmäuunissa kuivapaistolla
225-asteisessa uunissa 12 minuuttia.
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20 :lle
á 250 g

saanto
5,000 kg

Artesaani makkaraa,
paistettua kaalia ja olutsinappia
Olutsinappi
0,200 l tumma lagerolut
0,200 l sinappijauhe
0,050 l hunaja
0,003 kg kuivattu timjami
0,002 kg ripaus suolaa
0,006 kg maissitärkkelys

Kuumenna kattilassa olut ja lisää siihen sinappijauhe, hunaja
ja timjami. Ota kattila levyltä ja sekoita tasaiseksi. Lisää
seokseen suola ja maissitärkkelysjauhe. Jäähdytä.

Paistettu kaali
2,000 kg valkokaali
0,100 l
hunaja
0,050 l valkoviinietikka
0,008 kg suola
0,020 kg tuore timjami
0,100 l
rypsiöljy

Paista artesaanimakkarat parilalla tai yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 200-asteisessa uunissa 10 minuuttia.

2,400 kg Atria artesaani 1 kg kypsä
makkara 62,5g (8093)
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Poista kaalin kanta ja lohko kaali ohuiksi lohkoiksi. Sekoita
hunaja, valkoviinietikka, suola ja tuore timjami. Paista kaalilohkot parilalla öljyssä ja sivele hunaja-etikkaseoksella.

20 :lle
á 390 g

saanto
7,800 kg

Artesaani makkaraa, paahdettua kurpitsarisottoa
ja valkosipuli-sinapinsiemenpikkeliä
2,000 kg
0,030 l
0,008 kg
0,050 l
0,150 kg
0,020 kg
0,030 kg
0,600 kg
0,300 l
2,000 l
0,100 kg
0,200 kg

kurpitsa
rypsiöljy
suola
rypsiöljy
sipulikuutio
valkosipuli
tuore rosmariini
risottoriisi
valkoviini
kasvisliemi
voi, laktoositon
parmesaaniraaste

Valkosipuli-sinapinsiemenpikkeli
0,200 kg valkosipuli
0,100 l
sinapinsiemen
0,100 l
etikka
0,200 l sokeri
0,300 l vesi
0,003 kg suola
2,400 kg Atria Artesaani 1,2 kg
makkara 40g (7395)

0,005 kg suola
0,150 kg kurpitsansiemen
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Kuori ja lohko kurpitsa. Lisää öljy ja suola, paahda yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 20 minuuttia. Soseuta.
Kuullota öljyssä sipulikuutiot, hienonnettu valkosipuli ja rosmariini.
Lisää risottoriisi. Lisää valkoviini ja anna hautua hetki. Lisää kuuma
kasvisliemi muutamassa erässä, kunnes kaikki liemi on imeytynyt
riisin joukkoon. Sekoita lopuksi joukkoon voi ja parmesaaniraaste.
Paahda kurpitsansiemeniä kuumalla pannulla suolan päällä, kunnes
saavat väriä.
Suikaloi valkosipulit ohueksi siivuksi. Kiehauta liemen ainekset, lisää
siivutetut valkosipulit ja sinapinsiemenet. Jäähdytä ja anna pikkelin
tekeytyä.
Paista artesaanimakkarat parilalla tai yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa 10 minuuttia.

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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