HAASTEENA SAADA HENKSUA?
Mieti miten sitä käytät.
Ratkaisuja ravintolasi tuottavuuden ja kiertotalouden ongelmiin
eli neljä tapaa valmistaa burgereita suomalaisesta lihasta ravintolakeittiössä!

KULUT

KESTÄVÄ
KEHITYS

TYÖAIKA

PAINO

RAAKAAINE

ANNOSHINTA
(112 g)

4229 Atria Hienoin
Pihviliha Jauhettu
Burgerliha 20 % 2 kg

4250 Atria Naudan N1
jauheliha 17 % 2 kg

4665 Atria Hienoin Pihviliha
Angus Hampurilaispihvi
pakaste 7,2 kg / 160 g

5569 Atria Paistettu
jauhelihapihvi
n2,8 kg / n145 g

Esivalmistusaste ja kilotarve:
Raaka jauheliha 50 kg

Esivalmistusaste ja kilotarve:
Raaka jauheliha 50 kg

Esivalmistusaste ja kilotarve:
Raakapakaste 47 kg

Esivalmistusaste ja kilotarve:
Kypsä pihvi 37 kg

Kypsennys- ja muu hävikki: 30%

Kypsennys- ja muu hävikki: 30%

Kypsennys- ja muu hävikki: 25%

Kypsennys- ja muu hävikki: 5%

Paino kypsänä: 35 kg

Paino kypsänä: 35 kg

Paino kypsänä: 35 kg

Paino kypsänä: 35 kg

Massan valmistaminen: 45 min

Massan valmistaminen: 45 min

Muotoilu: 90 min

Muotoilu: 90 min

Paisto: 30 min

Paisto: 30 min

Paisto: 30 min

Jäähdytys: 90 min

Jäähdytys: 90 min

Jäähdytys: 90 min

Pakittaminen: 30 min

Pakittaminen: 30 min

Pakittaminen: 30 min

Pakittaminen: 30 min

Kuumennus: 20 min

Kuumennus: 20 min

Kuumennus: 20 min

Kuumennus: 20 min

5h

5h

2 h 50 min

50 min

Veden kulutus: Korkea

Veden kulutus: Korkea

Veden kulutus: Keskitaso

Veden kulutus: Matala

Sähkön kulutus: Korkea

Sähkön kulutus: Korkea

Sähkön kulutus: Keskitaso

Sähkön kulutus: Matala

Työkulu: 140,00 € (28 €/h)

Työkulu: 140,00 € (28 €/h)

Työkulu: 77,00 € (28 €/h)

Työkulu: 22,40 € (28 €/h)

Raaka-aine: 8,82 € / kg

Raaka-aine: 6,50 € / kg

Raaka-aine: 10,33 € / kg

Raaka-aine: 5,91 € / kg

Käyttöhinta: 12,60 € / kg

Käyttöhinta: 9,29 € / kg

Käyttöhinta: 13,77 € / kg

Käyttöhinta: 6,22 € / kg

Käyttöhinta 35 kg: 441,00 €

Käyttöhinta 35 kg: 325,00 €

Käyttöhinta 35 kg: 482,07 €

Käyttöhinta 35 kg: 217,74 €

Kokonaishinta
työvoimakuluineen: 581,00 €

Kokonaishinta
työvoimakuluineen: 465,00 €

1,86 €

1,49 €

Kokonaishinta
Kokonaishinta
työvoimakuluineen: 559,07 € työvoimakuluineen: 240,14 €

1,79 €
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0,77 €

RATKAISE AJANKÄYTTÖONGELMAT
sinulle sopivilla valmisteluilla
Kiireisessä keittiössä valmistelujen määrä kannattaa suhteuttaa käytettävissä olevaan
aikaan ja budjettiin. Valmistamalla ruuan alusta asti saat juuri haluamasi lopputuotteen,
mutta prosessi vie reilusti aikaa. Puolivalmisteista saat tuoreena paistetun tuotteen, jota
pystyt halutessasi muokkaamaan ravintolan konseptin mukaiseksi. Valmiit pakasteet taas
syntyvät käden käänteessä ja hävikiltä vältytään lähes täysin.
Henkilökunnan ja ajankäytön ollessa kasvava ongelma ravintolamaailmassa vuodesta toiseen, olemme halunneet Atrialla tehdä osamme
ongelman helpottamiseksi. Ihannetilanteessa ravintola luonnollisesti
valmistaa valtaosan ruuistaan itse, mutta aikataulut ja henkilöstömäärä eivät aina siihen riitä. Siksi Atrian valikoimista löydät niin puolivalmisteet kuin valmiit pakasteetkin tilannetta helpottamaan.

Oheisessa taulukossa on avattu kuluja ennen kaikkea henkilötyötuntien ja raaka-ainekulujen kautta. Niiden lisäksi on haluttu huomioida
valmistelujen vaatimaa sähkön- ja vedenkulutusta, jotka molemmat
nousevat huomattavasti mitä enemmän keittiössä tehdään itse. Näiden muuttujien lisäksi oman osansa kuluihin tuovat toki myös esimerkiksi jätehuolto, laitekapasiteetti, varasto, työvälineet ja pöytätilat.

Esimerkiksi lihapullat voit valmistaa joko Atrian raa’asta jauhelihasta,
valmiista murekemassasta tai käyttää valmiita pakastettuja lihapullia.
Hampurilaispihvin voit jopa aloittaa tekemään jauhamalla itse lihan,
mutta Atrian valikoimista löydät myös erilaiset raa’at jauhelihat,
valmiit raakapakastepihvit ja kypsät burgerpihvit. Kasslerista Atrian
valikoimaan kuuluvat raa’an Viljaporsaan Kasslerin lisäksi pinnalta
leppäsavustettu, kypsä, sekä valmiiksi viipaloitu kassler.

Oheisesta taulukosta saatkin helpon ensisilmäyksen ammattikeittiön
ruuanvalmistuksen kululaskelmiin. Olkoon se sitten aitoa käsintekemistä alusta asti edullisemmin sisäänostoilla, ajantarpeen huomattavaa vähentämistä tuoreudesta tinkimättä puolivalmisteilla tai helppoa
ja nopeaa ruuanlaittoa valmiilla pakasteilla.

Hävikki on tuottavuuteen
olennaisesti liittyvä haaste,
joka vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen, kuin ravintolan kannattavuuteenkin.
Kysy räätälöidyistä
ratkaisuistamme!
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