
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Itsenäisyyspäivän juhla-ateria valmistuu haudutetuista lihoista, 
jotka kestävät hyvin noutopöydän lämpösäilytystä ja ne voidaan 
valmistaa hyvissä ajoin etukäteen. Itsenäisyyspäivän juhlissa tarjo-
taan prässättyä porsaan niskaa ja yön yli haudutettua entrecôtea. 
Broilerikvenellit valmistetaan Jyväbroilerin rintafileestä ja tarjotaan 
herkullisen liemen ja kasvisjuliennen kera.
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3,600 kg Atria Hienoin Pihviliha n3,6kg Takuumurea   
 Naturell Naudan Entrecote (4303)
 voi, normaalisuolainen
 suola
 pippuri, musta, rouhittu

0,500 kg  linssi, Beluga
 suola
0,200 kg sipuli
0,150 kg selleri, varsi
0,300 kg porkkana, kuorittu
0,050 kg  valkosipuli
0,500 l kanaliemi käyttövalmis
0,075 kg voi, normaalisuolainen
0,300 kg tomaatti
0,020 kg persilja

0,100 kg  sipuli
0,100 kg  porkkana
0,100 kg  selleri, varsi
0,100 kg  palsternakka
0,050 kg  sokeri, hieno
0,100 l  viinietikka, puna
0,500 l  punaviini
0,002 kg  laakerinlehti
0,005 kg  pippuri, musta, kokonainen
0,002 kg  timjami kuivattu
1,000 l  Atria 6x1l Punaviinikastike (6517)

0,200 l portviini
0,200 l mustaherukka-hyytelö

Kuivaa lihan pintaa ja halkaise entrecóte pitkit-
täin. Ruskista kuumalla pannulla halkaistujen 
lihojen pinnat ja mausta suolalla ja pippurilla. 
Kääri lihat kelmuun ja sitten tiukasti folioon. Kyp-
sennä yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 85 
asteessa 20 tuntia. Voit vakumoida lihat (huom! 
lämmönkestävä vakuumipussi) ja kypsentää 
vesihauteessa. Anna lihojen jäähtyä huoneenläm-
pöisiksi. Avaa paketit ja siivilöi lihaliemi talteen. 
Kääri lihat uudelleen kelmuun ja sitten folioon. 
Kääri tiukaksi rullaksi. Jäähdytä. Leikkaa lihat 
annospaloiksi. Ruskista voissa ja kuumenna yhdis-
telmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140 asteessa, 
kosteus 40%. 

Huuhtele linssit ja keitä väljässä, suolalla maus-
tetussa vedessä 20 minuuttia. Siivilöi ja huuhtele 
kylmällä vedellä. Kuori sipulit ja selleri. Kuutioi 
porkkanat, sipulit ja varsisellerit 0,5 x 0,5 cm 
kuutioiksi. Viipaloi valkosipulinkynnet. Kuumenna 
kattila ja lisää voi, anna ruskistua hieman ja lisää 
kasvikset. Kuullota hieman ruskistaen ja lisää 
linssit ja kanaliemi. Hauduta noin 10 minuuttia 
kunnes neste on lähes haihtunut. Tarkista suola.

Poista tomaateista kanta ja siemenet ja kuutioi. 
Lisää tomaattikuutiot ja persilja ennen tarjoilua. 
Uudelleen kuumentaessa lisää linssihöystöön 
hieman kasvislientä ja kiehauta kuumaksi. Lisää 
tomaatit ja persilja vasta tässä vaiheessa. 

Portviinikastiketta varten valmista ensin puna-
viinikastike. Kuori ja paloittele juurekset. Paahda 
juureskuutioita kattilassa, kunnes ne saavat tum-
man värin. Varo polttamasta. Lisää sokeri ja anna 
ruskistua. Lisää punaviinietikka ja punaviini sekä 
mausteet. Keitä kokoon, kunnes nesteestä on 
noin puolet jäljellä. Lisää valmis Atrian Punavii-
nikastike ja keitä vielä, kunnes kastike on sopivan 
paksuista. Siivilöi kastikesiivilän lävitse. 

Mittaa kattilaan portviini ja hyytelö. Keitä kunnes 
jäljellä on 1dl. Lisää valmistamasi punaviinikastike, 
kiehauta ja siivilöi kastikesiivilän lävitse.

Kokoa pihvit annoksiksi lautasille ja tarjoa linssi-
muhennoksen ja portviinikastikkeen kera.

saanto
5,000 kg

12 :lle
á 400 g

Ylikypsä entrecôte ja linssihöystö
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Prässättyä ja rapeaksi paahdettua 
porsaan niskaa
1,400 kg  Atria n1,6kg Englannin Pekoni viipale 17-21g (7962)
5,000 kg  Atria n.2,5kg Viljaporsaan Kassler (2454)
0,040 kg  suola
0,004 kg  pippuri, valko, jauhettu
0,300 kg  appelsiini
0,080 kg  sokeri, hieno 
0,200 l  viinietikka, valko
2,000 l  Atria 6x1l Punaviinikastike (6517)

Voitele 1/1-65 GN-vuoka ja vuoraa sen pohja limittäin asetetuilla peko-
niviipaleilla. Leikkaa kassler 2 cm paksuiksi viipaleiksi. Mausta viipaleet 
suolalla ja pippurilla. Lado viipaleet limittäin mahdollisimman tiiviiksi ja 
tasaisiksi kerroksiksi vuokaan pekoniviipaleiden päälle. Peitä pinta leivinpa-
perilla. Kypsennä yhdistelmäuunissa yhdistelmätoiminnolla 125 asteessa, 
kosteus 20 % 3,5 tuntia.

Ota vuoka uunista ja laita toinen samankokoinen vuoka sisäkkäin lihojen 
päälle. Jäähdytä painavan painon alla. Ota irtoava liemi talteen ja jäähdytä. 
Kumoa vuoka ja leikkaa paistos annospaloiksi. Lämmitä annospalat uunissa 
yhdistelmätoiminnolla 125 asteessa, kosteus 20 % noin 15 minuuttia. 
Paahda pinta kauniin väriseksi ja rapeaksi salamanterissa.

Pese kastiketta varten appelsiini huolellisesti ja suikaloi kuori kuoriraudalla. 
Purista mehu. Kuumenna teräskattila ja paahda sokeri ruskeaksi. Lisää 
etikka ja appelsiinimehu. Keitä siirapiksi. Lisää punaviinikastike ja kuoriraas-
te. Anna hautua kannen alla 30 minuuttia. Tarjoa lisukkeena esimerkiksi 
Atria kermaperunoita (6870)

saanto
6,320 kg

25 :lle
á 250 g
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3,000 kg Atria 2,5 kg Sydänmerkki Gluteeniton 
 Jauhelihapihvi 65 g (5784)

Sipulilisuke
0,060 l öljy
1,500 kg sipuli, rengas/suikaloitu
0,002 kg timjami kuivattu
0,002 kg rosmariini kuivattu
0,002 kg mustapippuri, rouhittu
0,003 kg suola
1,000 kg Atria 6 x 1 l Kermakastike (6505)
0,400 l vesi

Viimeistelyyn
0,050 kg juokseva hunaja
 lehtipersilja

Lisäksi
Atria 4 kg perunasose laktoositon (6876)

Lado jauhelihapihvit lomittain vuokaan. Sekoita sipulirenkai-
den/suikaleiden joukkoon mausteet ja kuullota sekoittavassa 
padassa tai esipaista yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 
150 asteessa noin 10 minuuttia. Annostele sipulilisuketta 
pihvien päälle ja kaada ohennettu kermakastike pinnalle. Paista 
yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 140 asteessa (kosteus 
40 %) sisälämpöön 75 astetta. Viimeistele ennen tarjoilua 
hunajalla ja lehtipersiljalla. Tarjoile Atria perunasoseen kanssa.

Yrttiset sipulipihvit

Broileri-kvenellit
1,500 kg Atria Jyväbroiler n3kg Naturelli Filee n160g/kpl (822)
0,025 kg suola
0,005 kg muskottipähkinä
0,005 kg valkopippuri
10,00 kpl  keltuainen
1,250 l kerma

Laita viileä broileri kutterikulhoon ja hienonna tasaiseksi. Lisää 
joukkoon mausteet ja keltuaiset yksitellen. Lisää koneen käy-
dessä kerma ohuena nauhana massan joukkoon. Sekoita massaa 
siihen asti, että se on täysin sekoittunut. Kaada massa kulhoon 
ja laita kylmään noin 30 minuutiksi.

Pyöritä kahdella märällä lusikalla munan mallisia palloja kiehu-
vaan veteen ja anna kypsyä noin 3–4 minuuttia.

Tarjoile kvenellit maukkaan kanaliemen ja kasvis-juliennen kera.

saanto
2,800 kg

20 :lle
á 140 g

saanto
6,000 kg

25 :lle
á 240 g

1/1
GN
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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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