ISÄNPÄIVÄ
Isänpäivää juhlitaan nyt rennosti yhdessä ruokaillen. Suosiotaan kasvattanut sharing-teema kannustaa sosiaaliseen
ruokailuun jaettavien annosten muodossa. Isänpäivänä
annokset kootaan Atrian laadukkaista lihoista valmistetuista kokonaisuuksista, joissa pääosassa ovat riimihärkä,
pastrami ja paahtopaistitartar. Jos pöytään halutaan
nostaa lisäksi helposti valmistettava tuhti uuniruoka,
on merimiehenkiusaus siihen oivallinen valinta.
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20 :lle
á 157 g

saanto
3,140 kg

saanto
1,000 kg

Riimihärkacarpaccio

Paahtopaistitartar

2,500 kg

0,500 kg

0,150 kg
0,150 kg
0,010 l
0,050 kg
0,025 kg
0,020 kg
0,010 kg

Atria Hienoin Pihviliha n. 2,6 kg
Takuumurea Naturell Naudan Sisäfilee (4329)
timjami
lehtipersilja
rypsiöljy
suola (gourmet)
sokeri
mustapippuri
valkopippuri

Puhdista filee kalvottomaksi. Hienonna yrtit. Sekoita öljy, mausteet ja
yrtit keskenään. Hiero seos lihan pintaan. Kääri filee tiukasti kelmuun
ja laita liha jääkaappiin marinoitumaan vuorokaudeksi. Voit käännellä
liha pari kertaa marinoitumisen aikana, jotta maut imeytyvät tasaisesti.
Otettuasi lihan marinoitumasta, pyyhi fileen pinnasta irtomausteet pois.
Rullaa liha tiukaksi tangoksi tuorekelmun sisään ja pakasta. Leikkaa liha
jäisenä ohuiksi viipaleiksi. Nosta viipaleet lautaselle vieri viereen, jonka
jälkeen voitele ohuesti lihojen pinta öljyllä.
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25 :lle
á 40 g
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0,013 kg
0,075 kg
0,075 kg
0,075 kg
0,075 kg
0,125 kg
0,125 kg
0,037 kg
0,004 kg
0,001 kg

Litthels 3xn2kg Kypsä Viipaloitu Naudan
Paahtopaisti, pakaste (6670)
lehtipersilja, tuore
sipuli, kuutio, tuore
paprika, kuutio, tuore
maustekurkkukuutio
omena kuutio tuore
majoneesi
ranskankerma (Creme Fraiche)
sinappi
suola
pippuri, musta, rouhittu

Kuutioi paahtopaisti. Hienonna lehtipersilja.
Sekoita kaikki raaka-aineet keskenään ja anna maustua tunti.
Tarjoa buffetissa tai alkuruokana esim. ruisleipäviipaleen päällä

20 :lle
á 104 g

saanto
2,084 kg

Häränfileepastrami ja paprika-chilihilloke
1,200 kg
0,050 l
0,020 kg
0,010 kg
0,015 kg
0,020 kg

Atria Hienoin Pihviliha n2,6kg Takuumurea 		
Naturell Naudan Sisäfilee (4329)
savustusliemi, Liquid Smoke
mausteseos, Viismauste
pippuri, musta, rouhittu
suola
sokeri, hieno

Paprika-chilihilloke
0,500 kg Paprika kuutio pakaste
0,500 kg Chilikastike, makea
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Puhdista fileet ja leikkaa fileen päät erilleen. Hiero mausteet ja savustusliemi lihan
pintaan. Kääri liha kelmuun ja anna maustua vuorokausi.
Kuivaa lihan pinta ja ota nopea väri kuumalla parilalla tai grillissä. Kääri liha kelmun
avulla tiukaksi rullaksi ja kääri vielä folioon. Kiristä tiukaksi rullaamalla folion päät.
Kypsennä yhdistelmäuunissa yhdistelmätoiminnolla 90 asteessa, kunnes lihan sisälämpötila on 58 astetta. Jäähdytä ja viipaloi tarpeen mukaan.
Paahda paprikakuutioita kuivalla pannulla, kunnes ne saavat hieman väriä.
Lisää makea chilikastike ja hauduta noin viisi minuuttia. Jäähdytä ja tarjoa fileen kera.

1/1
GN

20 :lle
á 290 g

saanto
5,800 kg

Bratwurstipata ja sinappiaioli
1,500 kg
0,200 kg

valkokaali, suikale
sipulikuutio, pakaste

2,000 kg
1,200 kg
0,200 kg
0,200 l
0,010 l

Vegyu 2,5 kg Ratatouille (5573)
Atria 3 kg Mini Bratwursti 15 g (7456)
aurinkokuivattu tomaatti
vesi
lihaliemijauhe
mustapippuria myllystä
hienonnettua persiljaa viimeistelyyn

Sinappiaioli
0,400 kg
0,200 kg
0,005 kg
0,100 kg

majoneesi
kermaviili, laktoositon
valkosipulimurska
kokojyväsinappi

Kuullota kaalisuikaleet ja sipuli sekoittavassa padassa tai
esipaista yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 150 asteessa
noin 10 minuuttia. Lisää kaalin joukkoon ratatouille, bratwurstit, aurinkokuivatut tomaatit liemineen, vesi-lihaliemiseos sekä
mustapippuria myllystä. Annostele vuokaan. Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 160 asteessa n. 30 minuuttia.
Laita kansi vuoan päälle lämpösäilytyksen ajaksi.
Sekoita aiolin ainekset keskenään ja tarjoile padan kanssa.
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20 :lle
á 210 g

saanto
4,200 kg

Merimiehenkiusaus
2,000 kg
0,300 kg
0,200 kg
0,500 kg
Liemi
1,400 l
0,030 kg
0,005 kg
0,005 kg
0,001 kg

peruna-sipulisekoitus, pakaste
porkkanasuikale, pakaste
hillosipuli
Atria 2 kg Kypsä Naudan E Viipale (6723)
ruokakerma
lihaliemijauhe
suola
sinapinsiemen
timjami, kuivattu
tuoretta lehtipersiljaa tai timjamia viimeistelyyn

Sekoita perunat ja porkkanat ja laita puolet voideltuun
vuokaan. Lisää naudanlihaviipaleet ja hillosipulit. Lisää loppu
peruna-porkkanaseos päälle. Sekoita liemen ainekset ja kaada
vuokaan. Paista yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140
asteessa (kosteus 60%) noin 35 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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