PIKKUJOULUT
Atrian Petite Tender on murea ja muodoltaan sisäfileen
kaltainen liha, josta saat valmistettua monipuolisesti erilaisia annoksia pikkujouluihin. Hyödynnä pihvien leikkuusta
jääneet lihanosat perinteiseen tartariin, joka viimeistellään
graavatulla keltuaisella. Kylmiin alkupaloihin valmistat Petite
Tenderistä savustettuja krostineja tai vitello tonnatoa. Mausta Petite Tender rubilla, hauduta yön yli miedossa lämmössä
tai leikkaa valmiiksi pihveiksi.
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20 :lle
á 140 g

saanto
2,800 kg

Naudan Petite Tender -tartar, raastettu keltuainen, parmesankreemi
Graavattu keltuainen
10,00 kpl keltuainen
0,300 kg hieno merisuola
0,300 kg sokeri
Parmesaanikreemi
0,200 kg parmesaani
0,200 kg kerma
0,150 kg
kananmuna
0,020 l
sitruunamehu
0,002 kg suola
0,400 l
rypsiöljy
2,000 kg
0,008 kg
0,004 kg
0,004 kg
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Atria Takuumurea Naudan Petite
Tender n. 1 kg (4572)
suola
mustapippuri myllystä
tabasco
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Graavaa keltuaiset sokeri-suolaseoksessa neljä vuorokautta. Huuhtele sokeri-suola pois ja kuivaa 90-asteisessa uunissa yön yli.
Raasta parmesaani ja kuumenna kerman kanssa kattilassa tasaiseksi massaksi. Jäähdytä hieman ja laita blenderiin kananmunien ja
sitruunamehun kanssa. Mausta suolalla ja lisää öljy ohuena nauhana
joukkoon.
Puhdista Petite Tender kalvoista ja kuutioi pieneksi. Mausta suolalla,
mustapippurilla ja tabascolla. Muotoile annokseen tartar-pihvin
muotoon ja raasta pinnalle kuivattua keltuaista.

20 :lle
á 380 g

saanto
7,600 kg

Naudan Petite Tender pihvit, glaseerattua bataattia ja juuressalsa
4,000 kg
0,050 kg
0,015 kg
0,020 kg
0,015 kg

Atria Takuumurea
Naudan Petite Tender
n. 1 kg (4572)
rypsiöljy
rosmariini, tuore
suola
mustapippur

Glaseerattu bataatti
0,500 l
omenamehu
0,100 l
omenaviinietikka
0,100 kg
sokeri
0,005 kg suola
0,010 kg
rosmariini, tuore
2,000 kg
0,050 l
0,008 kg
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bataatti
rypsiöljy
suola
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Juuressalsa
0,200 l
0,600 l
0,010 kg
0,005 kg
0,500 kg
0,300 kg
0,300 kg
0,200 kg
0,010 kg
0,050 kg

balsamiviinietikka
ananasmehu
sokeri
suola
porkkanakuutio
palsternakkakuutio
kesäkurpitsakuutio
punasipulikuutio
jalapeno
korianteri
tuore rosmariini

Keitä kattilassa omenamehu, omenaviinietikka, sokeri, suola ja
rosmariini siirapiksi. Siivilöi. Paahda bataattikiekkoja yhdistelmäuunin
kiertoilmatoiminnolla 200-asteiseessa noin 20 minuuttia. Glaseeraa
omenasiirapilla ja paahda uunissa vielä 5 minuuttia.
Kiehauta juuressalsan liemi ja mausteet. Lisää kuutioidut kasvikset ja
hauduta puolikypsäksi. Lisää hienonnettu korianteri ja jäähdytä.
Puhdista liha kalvoista ja leikkaa n. 80 g pieniksi pihveiksi. Kuumenna
öljy ja rosmariini pannulla ja paista pihveihin väri pannulla. Mausta
suolalla ja pippurilla. Kypsennä yhdistelmäuunissa haluttuun kypsyyteen, medium-pihvien sisälämpötila on 55–57 astetta. Anna pihvien
vetäytyä hetki ennen tarjoilua.

20 :lle
á 170 g

saanto
3,400 kg

Savustettu Petite Tender krostini,
kapriskreemi ja chilihilloke
1,600 kg
0,008 kg
0,010 kg
0,010 kg
0,050 l

Atria Takuumurea Naudan Petite Tender n. 1 kg (4572)
suola
savupaprika
mustapippuri
rypsiöljy

2,000 kpl maalaispatonki
0,100 l
yrttiöljy
Kapriskreemi
0,200 kg kapris
0,030 kg ruohosipuli
0,200 kg smetana
0,200 kg tuorejuusto
0,050 l sitruunamehu
0,020 kg sinappi
0,005 kg suola
Chilihilloke
0,200 kg punainen chili
0,050 kg vihreä chili
0,100 l
omenaviinietikka
0,300 kg hillosokeri
0,003 kg suola
Puhdista liha kalvoista ja hiero mausteet lihan pintaan.
Pintasavusta Petite Tender savustuspöntössä. Jatkokypsennä
yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 180 asteessa, kunnes lihan sisälämpö on 55–57 astetta. Jäähdytä liha ja siivuta.
Soseuta kaprikset ja hienonna ruohosipuli. Sekoita smetana,
tuorejuusto, sitruunanmehu, sinappi ja suola. Sekoita kaikki
aineet tasaiseksi.
Hienonna chilit ja lisää kaikki aineet kattilaan. Hauduta
miedolla lämmöllä hillokkeeksi.
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20 :lle
á 140 g

saanto
2,800 kg

Naudan Petite Tender –
Vitello tonnato
2,000 kg Atria Takuumurea Naudan Petite Tender n. 1 kg (4572)
0,020 kg rypsiöljy
0,006 kg suola
0,004 kg mustapippuri
Tonnikalamajoneesi
0,200 kg tonnikala
0,400 l majoneesi
0,050 l sitruunamehu
0,005 kg suola
0,020
raastettu parmesaani
0,200 kg kapris
0,200 kg parmesaani
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Puhdista liha kalvoista ja ruskista pinnat parilalla.
Mausta suolalla ja pippurilla. Aseta lihaan lämpömittari. Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 180 asteessa, kunnes sisälämpötila on
55 astetta. Anna lihan vetäytyä ja jäähtyä ennen
siivutusta.
Sekoita tonnikalamajoneesin kaikki aineet keskenään. Levitä siivut lautaselle tai tarjoiluastialle.
Pursota pinnalle tonnikalamajoneesi, lisää kaprikset
ja parmesaanilastut.

20 :lle
á 180 g

saanto
3,600 kg

BBQ-rubilla maustettu Petite Tender
ja sitruunagremolata
4,000 kg Atria Takuumurea Naudan 		
Petite Tender n. 1 kg
(4572)
BBQ-rub
0,010 kg
0,008 kg
0,008 kg
0,005 kg
0,002 kg
0,002 kg
0,008 kg
0,010 kg
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savupaprikajauhe
mustapippurirouhe
valkosipulijauhe
chilijauhe
cayenne
juustokumina
suola
ruokosokeri
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Sitruunagremolata
0,200 l sitruunamehu ja sitruunoiden
raastettu kuori
0,010 kg valkosipulinkynsi
0,050 kg lehtipersilja
0,100 l
rypsiöljy
0,005 kg suola
0,005 kg sokeri
0,003 kg mustapippuri

Puhdista liha kalvoista, sekoita kuivamausteseos ja
hiero lihan pintaan. Anna maustua vähintään kaksi
tuntia. Paista väri parilalla ja aseta lihaan lämpömittari.
Paista yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla 180
asteessa, kunnes sisälämpötila on 55 astetta. Anna
lihan vetäytyä 10–15 minuuttia ennen siivutusta.
Raasta sitruunoiden kuoret ja purista mehu. Hienonna valkosipulin kynnet ja lehtipersilja ja lisää mehun
joukkoon, Lisää rypsiöljy ja mausteet.
Tarjoile lisukkeena esimerkiksi yrteillä maustettuja
paahdettuja perunoita.

20 :lle
á 275 g

saanto
5,500 kg

Naudan Petite Tender – pitkään haudutettu 80 °C yön
yli, haudutusliemikastike, ryppyperunat
4,000 kg Atria Takuumurea Naudan
Petite Tender n. 1 kg (4572)
0,050 kg rypsiöljy
0,012 kg suola
0,010 kg mustapippuri
Haudutusliemikastike
0,300 l lihojen haudutusliemi
0,200 l punaviini
0,500 l lihaliemi
0,020 kg tuore rosmariini
0,020 kg sokeri
0,005 kg suola
Ryppyperunat
2,000 kg uuden sadon peruna
1,500 kg merisuola
0,100 l
rypsiöljy
tuoretta timjamia viimeistelyyn
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Kuivaa lihan pinta ja puhdista kalvot. Ruskista kuumalla pannulla öljyssä lihan pinnat ja mausta suolalla ja pippurilla. Kääri lihat kelmuun ja sitten tiukkaan folioon.
Kypsennä yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 85 asteessa yön yli. Anna lihojen
jäähtyä huoneenlämpöisiksi. Avaa paketit ja siivilöi lihaliemi talteen. Jäähdytä.
Leikkaa lihat annospaloiksi ja paista pannulla tai kuumenna annospalat uunissa.
Yhdistä haudutusliemikastikkeen raaka-aineet ja keitä kokoon.
Pese perunat huolellisesti. Laita GN 1/1-vuoan pohjalle merisuola ja laita perunat
suolan päälle. Painele perunoita suolaan. Sivele pintaan rypsiöljyä ja ripottele tuoretta timjamia. Paahda ryppyperunoita yhdistelmäuunissa kiertoilmatoiminnolla
200 asteessa 30–40 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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