
KOKOA HOUKUTTELEVAT MENUT PÄÄSIÄISEN JA VAPUN AJAN TARJOILUIHIN. 
VALITSE PERINTEINEN, MODERNI FLEX TAI LAKTO OVO -TEEMA  

– TAI YHDISTELE NÄISTÄ SOPIVA KOKONAISUUS.

________
PÄÄSIÄINEN
& VAPPU

KEVÄTKAUDEN INSPIROIVAT TEEMARESEPTIT

PÄÄSIÄINEN 
• perinteinen  s. 2
• moderni flex s. 7
• lakto-ovo s. 16

VAPPU
• perinteinen  s. 21
• moderni flex  s. 26
• lakto-ovo s. 31



PÄÄSIÄINEN
Tarjoa klassikkoherkut tuoreella twistillä. Näissä 
resepteissä pääsiäisen tuttu makumaailma saa uutta 
puhtia herkullisista ja kekseliäistä yksityiskohdista. 

_____________

PERINTEINEN
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0,080 kg  rypsiöljyä
0,100 kg  voita (paistamiseen)
0,80 kg  rypsiöljyä (paistamiseen)

• Kuivaa paahtopaisti hyvin talouspaperilla ja poista kalvot  
 tarvittaessa.
• Hiero kaikki mausteet ja öljy paahtopaistin pintaan ja  
 anna marinoitua noin 12 tuntia jääkaapissa.
• Ota rosmariini- ja timjaminoksat talteen.
• Kuumenna paistinpannu ja lisää öljy. Nosta paisti  
 pannulle ja paista noin 2 minuuttia, käännä paisti ja  
 lisää pannulle voi, rosmariini- ja timjaminoksat, jatka
 paistamista noin 2 minuuttia. Sivele vaahtoavalla voilla  
 paistia paiston ajan.
• Nosta paisti ja kaikki neste pannulta vakuumipussiin,  
 sulje pussi ja poista ilma.
• Paista vakuumipussissa höyryuunissa 65 asteessa noin  
 1,5 tuntia kunnes sisälämpö on 62 astetta.
• Anna vetäytyä noin 15 minuuttia ja leikkaa.
• Tarjoile tähtianiskastikkeen ja Atria 2,5 kg Kermaperunat  
 (6870) kanssa.

MÄMMIRAHKA & KARAMELLISOITUJA  
AURINGONKUKANSIEMENIÄ 
10 annosta, annoskoko 110 g 

KARAMELLISOIDUT AURINGONKUKANSIEMENET
0,200 kg  auringonkukansiemeniä
0,200 kg  sokeria
0,050 kg  vettä

•  Levitä auringonkukansiemenet uunipellille ja paista  
 uunissa 160 asteessa noin 8 minuuttia.
•  Mittaa sokeri ja vesi kattilaan, keitä välillä sekoittaen  
 kunnes sokeri rupeaa muuttumaan kullanruskeaksi.
•  Kaada paahdetut auringonkukansiemenet kattilaan  
 ja sekoita.
•  Kaada auringonkukansiemenet leivinpaperille  
 jäähtymään.
•  Rouhi siemenet pienemmiksi, kun ne ovat jäähtyneet.

MÄMMIRAHKA
0,500 kg maitorahkaa
0,200 kg  mämmiä
0,025 kg  sitruunamehua
0,150 kg  sokeria
0,010 kg  vaniljasokeria
0,250 kg  kuohukermaa

• Sekoita maitorahka, mämmi, sitruunamehu, sokeri ja  
 vanilja keskenään.
• Vatkaa kuohukerma vaahdoksi ja nostele kahdessa  
 osassa muiden aineiden joukkoon.
•  Nosta tarjoilukulhoon ja koristele karamellisoiduilla  
 auringonkukansiemenillä.

__________________________

__________________________

MUNA-PEKONISALAATTI 
10 annosta, annoskoko 290 g

0,600 kg  pienehköä perunaa
0,005 kg  suolaa
0,500 kg  kananmunia
0,850 kg  Atria 1,2 kg Pekonirouhe (7970)
0,300 kg  suolakurkkua
0,250 kg  kirsikkatomaattia
0,150 kg  punasipulia
0,200 kg  tammenlehtisalaattia
0,200 kg  friseesalaattia
0,300 kg  juustokuutioita
0,200 kg  majoneesia
0,003 kg  persiljaa, kuivattuna
0,003 kg  rakuunaa, kuivattuna

• Keitä perunat kypsiksi ja jäähdytä kylmässä vedessä.   
 Leikkaa jäähtyneet perunat neljään osaan ja mausta  
 suolalla.
•  Laita kananmunat kiehuvaan veteen ja keitä noin  
 7 minuttia. Nosta kananmunat suoraan kylmään veteen, 
 jotta kuoret irtoavat helpommin. Kuori ja halkaise  
 jäähtyneet munat.
•  Ruskista pekonirouhe pannulla ja nosta  
 talouspaperin päälle jäähtymään.
•  Leikkaa suolakurkut pitkittäin kuuteen osaan.
•  Pese ja halkaise kirsikkatomaatit.
•.  Hienonna punasipuli kuutioiksi.
•  Revi tammenlehti- ja friseesalaatti.
•  Sekoita majoneesi, persilja ja rakuuna keskenään. Laita 
 yrttimajoneesi pursotinpussiin.
•  Kokoa tammenlehti- ja friseesalaatista, perunasta,  
 kananmunista, suolakurkuista, kirsikkatomaateista,  
 punasipulista, sulaneesta pekonista ja juustokuutioista  
 salaatti tarjoilukuhoon. Pursota yrttimajoneesia salaatin  
 päälle pieninä kekoina.

KAHVIMARINOITUA PAAHTOPAISTIA  
& TÄHTIANISKASTIKE 
10 annosta, annoskoko 240 g
 

TÄHTIANISKASTIKE
1,000 kg  Atria 6 x 1 l Punaviinikastike (6517) 
0,003 kg  tähtianista, kokonainen
0,050 kg  fariinisokeria
0,010 kg  timjamia

• Mittaa kaikki aineet kattilaan ja kiehauta. Anna maustua  
 noin 30 minuuttia. Siivilöi ennen tarjoilua.

PAAHTOPAISTI
1,800 kg Atria n. 2,8 kg Takuumurea Naturell Naudan   
  Paahtopaisti vakuumi (4061) 
0,100 kg  hienoa merisuolaa
0,008 kg  mustapippuria, rouhetta
0,015 g  timjamia, tuoretta
0,015 kg  rosmariinia, tuoretta
0,10 kg  pikakahvia (esim. Clipper instant -kahvi 100 g   
  luomu, Reilu kauppa)

_______________________________

_______________________________

______________________________

______________________________



KAHVIMARINOITUA PAAHTOPAISTIA 

& TÄHTIANISKASTIKE
_____________

MUNAPEKONISALAATTIA
_______________

MÄMMIRAHKAA  

& KARAMELLISOITUJA  

AURINGONKUKANSIEMENIÄ 
_________________
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SILLIKAVIAARI 
10 annosta, annoskoko 150 g 

0,450 kg  matjessillifileetä
0,150 kg  punasipulia
0,250 kg  omenaa
0,250 kg  suolakurkkua
0,200 kg  cavi-art merilevävalmistetta  
  (mustaa ja punaista)
0,060 kg  tilliä
0,030 kg  ruohosipulia
0,250 kg  smetanaa
0,002 kg  mustapippuria, rouheena

•  Kuivaa sillifileet talouspaperilla ja leikkaa pieneksi  
 kuutioksi.
•  Kuori punasipuli ja hienonna.
•  Kuori omena, poista siemenkota ja leikkaa pieneksi  
 kuutioksi.
•  Leikkaa suolakurkku pieneksi kuutioksi.
•  Hienonna ruohosipuli ja tilli.
•  Sekoita kaikki aineet keskenään ja nosta tarjoiluvatiin.

NAUDAN NISKAA PIPPURIKERMA- 
KASTIKKEESSA & SUOLAISTA MYSLIÄ
10 annosta, annoskoko 240 g 

1,400 kg  Atria n. 2 kg Ylikypsä Naudan Niska (6689) 
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  mustapippuria
1,000 kg  Atria 6 x 1 l Pippurikastike (6511) 

• Leikkaa naudan niskat noin 2 cm paksuisiksi paloiksi.
• Friteeraa rasvakeittimessä 180 asteessa, kunnes ne ovat  
 kullanruskeita. Mausta suolalla ja pippurilla.
• Lämmitä pippurikastike kattilassa ja kaada niskojen  
 päälle.
• Tarjoile esim. Vegyu 5 kg Kaurajuureskroketti 20 g  
 pakaste (5731) kanssa.

SUOLAINEN MYSLI
0,160 kg  Atria 1,2 kg Pekonirouhe (7970) 
0,040 kg  popcornia
0,090 kg  suolapähkinää
0,040 kg  ruohosipulia, tuoretta
0,040 kg  persiljaa, tuoretta

• Paista pekonirouhe rapeaksi paistinpannulla ja nosta  
 talouspaperille, jotta ylimääräinen rasva valuu pois.
• Rouhi popcornit ja suolapähkinät pienemmäksi.
• Hienonna ruohosipulit ja persiljat.
• Sekoita kaikki aineet keskenään.

PASHAKAKKU
10 annosta, annoskoko 120 g 

POHJA 
0,220 kg  munaa
0,180 kg  sokeria
0,080 kg  perunajauhoja
0,035 kg  vehnäjauhoja
0,015 kg  kaakaojauhetta

•  Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi.
•  Sekoita kuivat aineet ja siivilöi vaahtoon.
•  Levitä taikina leivitetyn irtopohjavuoan pohjalle.
•  Paista uunissa 185 asteessa noin 9 minuuttia.

TÄYTE
4   liivatetta
0,250 kg  kuohukermaa
0,250 kg  rahkaa
0,200 kg  tuorejuustoa
0,055 kg  tomusokeria
0,200 kg  pehmeitä aprikooseja
0,060 kg  appelsiinimehua
0,600 kg  aprikoosihilloa
0,030 kg  appelsiinin kuorta, raastettuna

•  Laita liivatelehdet kylmään veteen likoamaan.
•  Vatkaa kuohukerma pehmeäksi vaahdoksi. 
 Lisää rahka, tuorejuusto, appelsiininkuori, sokeri.
•  Kuumenna appelsiinimehu kattilassa. Purista liivate- 
 lehdet mahdollisimman kuiviksi ja lisää appelsiini- 
 mehuun liukenemaan. Kaada liivateseos jäähtyneenä  
 rahkamassaan, leikkaa puolet pussin aprikooseista  
 pieniksi paloiksi ja sekoita massaan.
•  Levitä aprikoosihillo jäähtyneen kakkupohjan päälle.  
 Levitä rahkamassa kakun päälle. Anna hyytyä ja  
 mehustua viileässä vähintään 4 tuntia, mieluummin  
 seuraavaan päivään.

________________________________

________________________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



PASHAKAKKUA
___________

NAUDANNISKAA PIPPURIKERMA- 

KASTIKKEESSA & SUOLAISTA MYSLIÄ
__________________ 

SILLIKAVIAARIA
________



PÄÄSIÄINEN
MODERNI-FLEX

Valmista trendikäs, fleksaajillekin sopiva pääsiäismenu.  
Kokoa menu resepteistä, joissa kasvikset ja muut ajan hermolla 
olevat herkut pääsevät oikeuksiinsa. 

_____________
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LEIPÄJUUSTOSALAATTI 
10 annosta, annoskoko 195 g 

0,120 kg  cashewpähkinöitä
0,003 kg  suolaa
0,600 kg  leipäjuustoa
0,850 g  cantaloupemelonia
0,150 kg  punasipulia
0,200 kg  omenaa
0,050 kg  sitruunamehua
0,150 kg  rucolaa
0,120 kg  mustikkaa, tuoretta

• Paahda cashewpähkinöitä uunissa 160 asteessa noin  
 8 minuuttia ja mausta suolalla.
• Leikkaa leipäjuustosta noin 1,5 cm paloja.
• Kuori cantaloupemeloni, punasipuli ja omena. Poista   
 melonista siemenet ja omenoista siemenkota. Leikkaa  
 noin 1 x 1 cm paloja.
•  Mausta omenakuutiot sitruunamehulla, jotta ne eivät  
 tummuisi.
•  Kasaa salaatti leipäjuustosta, cantaloupemelonista,   
 punasipulista, omenasta,  rucolasta ja mustikoista.
•  Rouhi cashewpähkinöitä pienemmäksi ja koristele  
 salaatti.
•  Tarjoile balsamicovinaigretten kanssa.

BALSAMICOVINAIGRETTE
0,300 kg  oliiviöljyä
0,150 kg balsamico-etikkaa
0,002 kg  suolaa
0,004 kg  sokeria
0,001 kg  mustapippuria, rouhetta

• Sekoita kaikki aineet keskenään.

VUOLUKANAA, COUSCOUS-SALAATTIA  
& PUNAJUURIVINAIGRETTE
10 annosta, annoskoko 250 g 

0,750 kg  Atria n. 1,4 kg Vuolu Kanafilee (1822)
0,400 kg  helmicouscousia  
  (esim. Sevan Helmicouscous 500 g)
0,250 kg  kirsikkatomaattia
0,220 kg  kurkkua
0,300 kg  fetajuustoa, kuutiona
0,040 kg  ruohosipulia, tuoretta
0,050 kg  basilikaa
0,030 kg  korianteria
0,150 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa
0,020 kg  kirveliä

• Kypsennä couscous pakkauksen ohjeen mukaan ja  
 jäähdytä.
•  Pese ja halkaise kirsikkatomaatit.
•  Kuori kurkku, halkaise pitkittäin neljään osaan ja  
 leikkaa noin 1 x 1 cm paloja.
•  Hienonna ruohosipuli, basilika ja korianteri.
•  Sekoita couscous, kirsikkatomaatit, kurkku, fetajuusto,  
 ruohosipuli, basilika, korianteri, oliiviöljy ja suola  
 varovasti nostellen keskenään.
•  Levitä couscous-salaatti laakealle tarjoiluvadille ja  
 lado Vuolukanaviipaleet couscousin päälle.  
 Koristele kirvelillä.
•  Tarjoile punajuurivinaigretten kanssa.

PUNAJUURIVINAIGRETTE
0,200 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474)
0,400 kg  oliiviöljyä
0,007 kg  suolaa
0,010 kg  sitruunamehua

•  Sekoita kaikki aineet keskenään.

________________________

________________________

_________________________________

_________________________________



VUOLUKANAA, 

COUSCOUS-SALAATTIA &  

PUNAJUURIVINAIGRETTE
_______________

LEIPÄJUUSTO- 
SALAATTIA_______
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KIELIPATAA & KORVASIENIÄ 
10 annosta, annoskoko 350 g 

1,000 kg  Atria n. 2 kg Ylikypsä Naudan Kieli (6792) 
0,300 kg  sipulia
0,010 kg  valkosipulia
0,007 kg timjamia, tuoretta
0,007 kg  rosmariinia, tuoretta
0,100 kg  tomaattipyreetä
0,800 kg  korvasieniä, pakaste (esikäsiteltyjä)
0,010 kg  rypsiöljyä
3,000 kg lihalientä, puljonki
0,001 kg  mustapippuria, rouhetta
0,002 kg  suolaa
0,040 kg  ruohosipulia, tuoretta

•  Kuori sipulit ja valkosipulit. Leikkaa sipulit suikaleeksi.  
 Hienonna valkosipuli ja ruohosipuli.
•  Leikkaa kieli noin 2,5 cm paloiksi.
•  Freesaa laakeassa kattilassa rypsiöljyssä sipuleita,  
 valkosipuleita, timjamia ja rosmariinia ja sulatettuja  
 korvasieniä noin 3 minuuttia. Lisää tomaattipyree ja  
 jatka freesaamista noin 1 minuutti.
• Lisää lihaliemi ja keitä kunnes lientä jäljellä on noin  
 50 %. Lisää kielet ja jatka keittämistä noin 5 minuuttia.
•  Mausta pippurilla, suolalla ja ruohosipulilla.
•  Suurusta tarvittaessa.
•  Tarjoa keitettyjen perunoiden kanssa.

__________________________________

__________________________________
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KIELIPATAA & KORVASIENIÄ
_________________
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PAVLOVA 
10 annosta, annoskoko 227 g

MARENKIPOHJAT 
0,210 kg  valkuaisia
0,255 kg  sokeria
0,010 kg  vaniljasokeria
0,020 kg  maissitärkkelystä (Maizena)
0,015 kg  sitruunamehua

•  Erottele keltuaiset valkuaisista. Tarkistaa, että  
 valkuaisen joukossa ei ole keltuaista.
•  Sekoita vaniljasokeri ja maissijauho sokeriin.
•  Laita valkuaiset kulhoon. Vaahdota niitä sähkö- 
 vatkaimella, lisää sokeri, maissijauho- ja vanilja- 
 sokeriseos vähitellen joukkoon samalla vatkaten.  
 Lisää viimeiseksi sitruunamehu.
•  Peitä uunipelti leivinpaperilla. Levitä valkuaisvaahto  
 leivinpaperille haluamaasi muotoon.
• Kuivata marenkia 120 asteisessa uunissa noin 1,5 tuntia  
 kunnes marenkipohjat ovat pinnalta rapeita ja sisältä  
 pehmeitä. Jäähdytä.

TÄYTE
0,600 kg  kuohukermaa
0,120 kg  mascarpone-tuorejuustoa
0,045 kg  sokeria
0,010 kg  vaniljasokeria
1,000 kg  marjoja (esim. mustikoita ja vadelmia)

•  Mittaa kerma, tuorejuusto ja sokerit kulhoon.   
 Vatkaa vaahdoksi.
•  Kokoa kerroksittain marenkipohjia, kermavaahtoa  
 ja marjoja tarjoiluvadille.

RAHKAJUUSTOKAKKU  
SAVUMANTELIPOHJALLA 
10 annosta, annoskoko 130 g 

SAVUMANTELIPOHJA
0,200 kg  pähkinävoita
0,150 kg  mantelijauhetta
0,200 kg  sokeria
0,075 kg  vehnäjauhoa
0,090 kg  valkuaisia
0,050 kg  savustettuja manteleita, rouhittuna 
0,004 kg  suolaa

• Paista voita kattilassa, kunnes se on 148 asteista.
• Valuta voi kuituliinan läpi.
• Sekoita kuivat aineet yleiskoneen kulhossa.
• Lisää huoneenlämpöinen voi.
• Vatkaa valkuaisista kevyt vaahto ja sekoita se massaan.
• Levitä kakkuvuokaan tasaiseksi kerrokseksi.
• Paista 200 asteisessa uunissa 5–6 minuuttia.
• Anna jäähtyä ja leikkaa tasaiseksi.

RAHKAJUUSTOKAKKU
0,500 kg  maitorahkaa
0,400 kg  mascarpone-tuorejuustoa
0,230 kg  sokeria
0,015 kg  sitruunamehua
0,015 kg  vaniljasokeria
0,080 kg  perunajauhoja
0,275 kg  kananmunaa

• Yhdistä aineet ja vatkaa kulhossa sähkövatkaimella  
 noin 3 minuuttia, kunnes seos on tasaista.
• Kaada täyte kakkuvuokaan ja tasoita.
• Paista uunin alaosassa 160 asteessa noin 50 minuuttia.  
 Peitä paiston puolivälissä, ettei pinta tummu liikaa.
• Anna jäähtyä huoneenlämmössä noin 1 tunti, jonka  
 jälkeen siirrä kylmään.
• Irrota kakku vuoasta täysin jäähtyneenä.
• Tarjoile tuoreiden marjojen kanssa.

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________



RAHKAJUUSTOKAKKU  

SAVUMANTELIPOHJALLA
_______________

PAVLOVA______
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PÄÄSIÄISEN PITABUFFEE 
10 annosta, annoskoko 530 g 

MINTTUTSATSIKI
0,040 kg  minttua
0,100 kg  kurkkua
0,350 kg  turkkilaista jogurttia
0,004 kg  suolaa
0,003 kg  inkivääritahnaa
0,003 kg  valkosipulimurskaa

•  Nypi mintunlehdet ja hienonna.
•  Kuori kurkku ja raasta. Siivilöi ylimääräinen neste pois.
•  Sekoita kaikki aineet keskenään.

Voit myös tuunata mintulla Arteriors 4 x 160 g Tsatsiki 
(9767)

PORKKANAHUMMUS
0,300 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyre (5470) 
0,400 kg  kikherneitä
0,100 kg  tahinia
0,050 kg  appelsiinimehua
0,050 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  jeeraa
0,002 kg  mustapippuria

•  Laita pyre kattilaan ja keitä sitä kokoon miedolla  
 lämmöllä 10 minuuttia.
•  Laita kaikki ainekset kutteriin ja aja pyreeksi.
•  Laita kulhoon ja koristele yrteillä ja oliiviöljyllä.

PAAHDETUT SIEMENET
0,060 kg  seesaminsiemeniä
0,100 kg  kurpitsansiemeniä
0,080 kg  auringonkukansiemeniä
0,002 kg  suolaa

•  Levitä siemenet uunipellille ja paista uunissa  
 160 asteessa noin 8 minuuttia.
•  Mausta suolalla.

GRILLATTU JAUHELIHAPIHVI
1,500 kg  Atria 5 kg Grillattu Jauhelihapihvi 70 g pakaste  
  (5712) 

•  Laita pihvit 1/1 65 GN-vuokaan.
•  Kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla  
 140 asteessa, kosteus 60 % sisälämpöön 75 asteessa   
 noin 15 minuuttia.

PITALEIPÄ
0,800 kg  Sibylla 4 kg Pitaleipä 80 g pakaste (9979)

• Laita pitaleivät 1/1 65 GN-vuokaan.
•  Kuumenna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla  
 140 asteessa, kosteus 60 % noin 4 minuuttia.

LÄMMIN PERUNASALAATTI
1,000 kg  perunakuutioita, pakaste
0,030 kg  rypsiöljyä
0,080 kg  ruohosipulia, tuoretta
0,120 kg  kaprista, pientä
0,150 kg  majoneesia
0,050 kg  Texas Pete Hot Sauce -chilikastiketta
0,007 kg  suolaa

•  Paista perunakuutiot rapeiksi öljyssä ja nosta kulhoon.
•  Lisää hienonnettu ruohosipuli, kaprikset, majoneesi,  
 chilikastike ja suola.
•  Tarjoile lämpimänä.

0,800 kg  Vegyu 2 kg Papusalsamix (6887) 

•  Laita kaikki tuotteet esiin tarjoiluastioihin.
•  Tarjoa kaikki samaan aikaan, niin että asiakkaat  
 saavat itse kasata annoksensa.

____________________________

____________________________



PÄÄSIÄISEN
PITABUFFEE ________

MINTTUTSATSIKI 
__________

PORKKANAHUMMUS
____________

LÄMMIN  
PERUNASALAATTI
___________

GRILLATTU  
JAUHELIHAPIHVI
__________

PITALEIPÄ______

PAAHDETUT SIEMENET
______________



Ilahduta lakto-ovo-vegetaristeja koko menun 
voimalla. Yhdistä pääsiäispöydässä kevyet ja 
raikkaat kasvikset kätevien Vegyu- ja Eggie- 
tuotteiden kanssa.

PÄÄSIÄINEN
LAKTO-OVO

_____________
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GRANAATTIOMENASALAATTI 
10 annosta, annoskoko 190 g 

 
PORKKANARICOTTA
0,400 kg  Ricotta tuorejuustoa (esim. Nuova Castelli  
  Ricotta Tuorejuusto)
0,100 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyre (5470) 
0,001 kg  suolaa

•  Sekoita ricotta ja porkkanapyre keskenään, mausta  
 suolalla.
•  Laita pursotinpussiin.

0,350 kg  jääsalaattia
0,350 kg  tammenlehtisalaattia
0,300 kg  viinirypäleitä, tummia
0,300 kg granaattiomenansiemeniä
0,100 kg  pistaasipähkinöitä, kuorittuna

•  Revi jääsalaatti ja tammenlehtisalaatti.
•  Huuhtele viinirypäleet ja leikkaa puoliksi.
•  Kokoa tarjoiluastiaan kerroksittain, pursota väliin  
 kekoja porkkanaricottaa.

BIRIYANIMAUSTETTU EGGIE- &  
LÄMMIN PAPUOHRASALAATTI 
10 annosta, annoskoko 195 g 

0,700 kg  Veguy 1,2 kg Eggie-suikale (7314) 
0,015 kg  Biryani mausteseosta (esim. mutton   
  Biryani mausteseos)
0,002 kg  suolaa
0,015 kg  rypsiöljyä
0,100 kg  voita
0,003 kg timjamia

•  Mausta Eggie-suikaleet mausteseoksella, suolalla ja  
 öljyllä. Anna maustua noin 1 tunti.
•  Kuutioi voi.
•  Nosta Eggie-suikaleet kuumalle paistinpannulle ja  
 paista noin 1,5 minuuttia. Käännä suikaleet, lisää pari  
 voikuutiota ja timjamia. Jatka paistamista noin  
 1,5 minuuttia. Sivele vaahtoavaa voita Eggie-suikaleiden  
 päälle.

LÄMMIN PAPUOHRASALAATTI
0,800 kg  Vegyu 2  kg Papuohramix (5258) 
0,200 kg  punasipulia
0,010 kg  valkosipulimurskaa
0,015 kg  rypsiöljyä
0,070 kg  tomaattipyreetä
0,300 kg  tomaattimurskaa
0,020 kg  ruohosipulia
0,020 kg  korianteria
0,100 kg  pinaattia
0,010 kg  suolaa

•  Kuori punasipuli ja leikkaa suikaleeksi.
•  Paista punasipulisuikaleita laakeassa kattilassa öljyssä  
 noin 1 minuutti.
•  Lisää valkosipulimurska ja tomaattipyree, jatka  
 paistamista noin 1 minuutti.
• Lisää tomaattimurska ja hauduta miedolla lämmöllä  
 noin 10 minuuttia.
• Hienonna ruohosipuli ja korianteri.
• Lisää kattilaan papuohramix, ruohosipuli, korianteri,  
 pinaatti ja suola.
•  Lämmitä noin 5 minuuttia välillä sekoittaen.
• Tarjoile paistettujen Eggie-viipaleiden kanssa.

LÄMMIN LEHTIKAALISALAATTI 
10 annosta, annoskoko 258 g 

0,500 kg  lehtikaalia
0,050 kg  oliiviöljyä
0,004 kg  suolaa
0,300 kg  keräkaalia, suikaleena
1,000 kg  kukkakaalia
0,150 kg  punasipulia
0,200 kg  belugalinssejä, kypsänä tai muita vastaavia 
0,060 kg  rypsiöljyä
0,004 kg  suolaa
0,080 kg  pistaasipähkinää

• Huuhtele lehtikaalit, revi pienemmiksi, poista kova “ranka”.
• Levitä lehtikaalit uunipellille ja mausta suolalla ja  
 oliiviöljyllä.
• Paista uunissa 180 asteessa noin 8 minuuttia, kunnes   
 lehtikaali rapeutuu hieman ja paahtuu kevyesti.
• Poista kukkakaalista kova kanta ja leikkaa pieniksi nupuiksi.
• Kuori punasipuli ja suikaloi.
• Paista laakeassa kattilassa rypsiöljyssä kukkakaali- 
 nuppuja noin 2 minuuttia, lisää kaali ja punasipuli- 
 suikaleet. Jatka paistamista noin 2 minuuttia välillä   
 sekoittaen.
• Lisää kattilaan lehtikaalit, suola, belugalinssit ja sekoita  
 varovasti nostellen.

KRUTONGIT
0,150 kg  maalahden limppua
0,050 kg  voita
0,003 kg  suolaa

• Kuutioi maalahden limppu pieniksi kuutioiksi.
•  Paista kuutioita voissa paistinpannulla kokoajan  
 sekoittaen noin 2 minuuttia.
• Nosta kuutiot talouspaperille jäähtymään, jotta  
 ylimääräinen rasva valuu pois.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________

______________________________



BIRIYANIMAUSTETTU  

EGGIE- & LÄMMIN  

PAPUOHRASALAATTI 
______________

GRANAATTIOMENASALAATTI 
_________________

LÄMMIN  

LEHTIKAALISALAATTI 
_____________
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FRITEERATTUA MÄMMIÄ  
& VANILJAKASTIKETTA 
10 annosta, annoskoko 120 g

1,000 kg  mämmiä
1,000 kg  rypsi- tai auringonkukkaöljyä friteeraukseen
  tomusokeria

FRITEERAUSTAIKINA
0,160 kg  vehnäjauhoja
0,040 kg  pankojauhoja tai korppujauhoja
0,003 kg  leivinjauhetta
0,110 kg  kananmunaa
0,020 kg  fariinisokeria
0,400 kg  hiilihapotettua vettä
0,003 kg  suolaa

0,160 kg  vehnäjauhoja mämmien jauhotukseen

•  Nostele leivinpaperin päälle pellille noin 50 g möykkyjä  
 mämmistä ja laita kahdeksi tunniksi pakastimeen.
•  Sekoita taikinan kuivat ainekset kulhossa, lisää munat ja  
 sekoita tahnaksi.
•  Lisää ensin puolet vedestä ja sekoita, jonka jälkeen lisää  
 lähes kaikki loput, sekoita varovasti. Taikinan rakenne   
 tulee  olla vähän lettutaikinaa paksumpaa.
•  Kuumenna fritti tai öljyt kattilassa noin 160 asteiseksi.
•  Pyörittele kohmeiset mämmimöykyt ensin jauhossa  
 sitten taikinassa ja nostele ne kuumaan öljyyn.
• Friteeraa kullanruskeaksi.
•  Koristele tomusokerilla.

VANILJAKASTIKE
0,200 kg  keltuaista
0,160 kg  sokeria
0,400 kg  maitoa
0,400 kg  kuohukermaa
1 kpl  vaniljatanko

•  Kaada maito ja kerma kattilaan. Halkaise vaniljatanko  
 pituussuunnassa ja raaputa siemenet kermamaitoon,  
 lisää myös avattu tanko maitoon.
•  Kuumenna, kunnes seos pulpahtaa ja anna jäähtyä.
• Vatkaa keltuaiset ja sokeri ilmavaksi vaaleaksi vaahdoksi.
• Poista vaniljatanko kattilasta ja kaada munaseos  
 kattilaan, jossa on kermamaito. Vatkaa miedolla  
 lämmöllä, kunnes seos paksunee.
• Älä keitä. Kun keltuainen kypsyy, kastike saostuu. Jos  
 seos kiehuu, se juoksettuu. Jäähdytä kastike ennen  
 tarjoilua.

PASHA 
5 annosta, annoskoko 68 g

0,100 kg vispikermaa
0,125 kg maustamatonta tuorejuustoa
0,050 kg voita
0,150 kg maustamatonta jogurttia
0,200 kg sokeria
0,070 kg sitruunamehua
0,100 kg rusinoita
0,010 kg mantelirouhetta

• Mittaa kerma kulhoon ja vispaa se sähkövatkaimella  
 kuohkeaksi.
• Lisää joukkoon tuorejuusto, voi ja jogurtti ja vispaa  
 tasaiseksi.
• Mausta sokerilla ja sitruunamehulla. Lisää rusinat ja  
 mantelirouhe.
• Vuoraa kahvinsuodatin suodatinpussilla ja kaada  
 pashamassa suodattimeen. Vuoraa pashan päällinen  
 kelmulla ja laita lautanen suodattimen päälle painoksi.
• Anna massan valua suodattimessa jääkaapissa yön yli.
• Kumoa pasha lautaselle ja irrota suodatinpaperi  
 varovasti.

_____________________________

_____________________________

__________________________

__________________________



FRITEERATTUA MÄMMIÄ  

& VANILJAKASTIKETTA 
______________

PASHA____



VAPPU
Varmista iloinen tunnelma tarjoamalla  

perinteisiä vappuherkkuja sopivasti tuunattuna.  
Nämä värikkäät ja maukkaat annokset  

saavat hymyn huulille.   

________

PERINTEINEN
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MUNKKEJA & MASCARPONEKREEMIÄ 
10 annosta, annoskoko 115 g 

MASCARPONEKREEMI
0,300 kg  crème fraîchea
0,500 kg  jogurttia
0,400 kg  mascarpone-tuorejuustoa
0,170 kg  tomusokeria
0,020 kg  vaniljasokeria

• Sekoita kaikki aineet keskenään ja laita pursotinpussiin.

10 kpl  pieniä munkkirinkeleitä (noin 45 g kpl)
0,060 kg  mansikkaa, kuivattuna

•  Levitä munkkirinkelit tarjoiluastialle.
•  Pursota mascarponekreemiä munkkirinkelin keskelle  
 ja koristele kuivatuilla mansikkalastuilla. Tarjoile.

_____________________________

_____________________________

PERUNASALAATTI 
10 annosta, annoskoko 190 g 

1,000 kg  perunaa, pienehköä
0,200 kg  Ridderheims 9 x 150 g Aurinkokuivatut Tomaatit  
  Yrttimarinadissa (9333) 
0,400 kg  kikherneitä tölkissä
0,300 kg  punasipulia, viipaloituna
0,050 kg  oliiviöljyä
0,030 kg  punaviinietikkaa
0,005 kg  ruohosipulia, kuivattua
0,003 kg  persiljaa, kuivattua
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  mustapippuria, rouhetta

•  Kuori perunat, keitä kypsäksi ja jäähdytä.
•  Leikkaa perunat neljään osaan.
•  Pilko aurinkokuivatut tomaatit kolmeen osaan.
•  Huuhtele kikherneet hyvin kylmällä vedellä.
•  Sekoita kaikki aineet keskenään varovasti nostellen.

FRITEERATTUA PORSAANRINTAA,  
PAAHDETTUJA JUUREKSIA  
& PUNAJUURIJOGURTTIA 
10 annosta, annoskoko 360 g 

1,800 kg  Atria 3 x n. 1 kg Kypsä Viipaloitu Viljaporsaan   
  Rinta pakaste (6630)
0,010 kg  suolaa
0,001 kg  mustapippuria

•  Friteeraa porsaanrinnat 180 asteessa, kunnes ne  
 ovat kullanruskeita. Mausta.

SÄRÄ
2,000 kg  Vegyu 2,5 kg Säräjuuresainekset (5571 )
0,100 kg  voita, kuutioina
0,100 kg  rypsiöljyä
0,050 kg  hunajaa
0,015 kg  suolaa
0,001 kg  mustapippuria
0,003 kg  timjaminlehtiä

•  Sekoita ainekset ja paista 190 asteessa 15 minuuttia.

PUNAJUURIJOGURTTI
0,330 kg  turkkilaista jogurttia
0,080 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474 5406) 
0,010 kg  tummaa balsamiviinietikkaa
0,010 kg  hunajaa
0,004 kg  suolaa
0,004 kg  lehtipersiljaa, hienonnettuna
0,001 kg  mustapippuria

• Sekoita ainekset.

_________________________________

_________________________________

_______________________________

_______________________________



FRITEERATTUA PORSAANRINTAA, PAAHDETTUJA 

JUUREKSIA & PUNAJUURIJOGURTTIA 
_______________________

PERUNASALAATTIA
___________

MUNKKEJA JA MASCARPONEKREEMIÄ 
_______________________



______________________________________________
24

TIPPALEIPÄÄ JA KINUSKIMOUSSEA 
10 annosta, annoskoko 200 g 

KINUSKIMOUSSE
0,700 kg  kermaa
0,500 kg  kermavaahtoa
0,400 kg  sokeria
0,014 kg  liivatelehteä
0,005 kg  suolaa

•  Karamellisoi sokeri. Voit lisätä siihen tilkan vettä, 
 niin se ei pala niin helposti.
•  Lisää 700 g kermaa, keitä kunnes sokeri on sulanut,  
 lisää liivate.
•  Jäähdytä kylmiössä vähintään 4 tuntia.
•  Vatkaa auki.
•  Lisää kermavaahto kahdessa erässä  
 nuolijalla sekoittaen.
• Laita pursotinpussiin tai vala tarjoiluastiaan.
•  Murenna reilusti tippaleipää moussen päälle  
 ja koristele marjoilla ja tuoreilla yrteillä._____________________________

_____________________________

KANAPAPUSALAATTI 
10 annosta, annoskoko 180 g 

0,300 kg  kurkkua
0,250 kg  kirsikkatomaattia
0,700 kg  Atria n. 1,4 kg Vuolu Kanafilee (1822) 
0,400 kg  Vegyu 2 kg Papuohramix (5258) 
0,150 kg  pinaattia
0,050 kg  ruohosipulia, tuoretta
0,005 kg  suolaa
0,003 kg  mustapippuria, rouhetta

•  Kuori kurkku ja kuutioi noin 1 cm paloiksi.
•  Halkaise kirsikkatomaatit.
•  Hienonna ruohosipuli.
•  Leikkaa vuolukanaviipaleet noin 2 cm paloiksi.
•  Sekoita kulhossa vuolukana, papuohramix, kurkku,  
 tomaatit ja pinaatti.
•  Mausta suolalla ja pippurilla. 

NAKKIPANNU
10 annosta, annoskoko 280 g 

1,200 kg  Atria 4 x 560 g Pitkä Nakki 70 g (7481) 
0,200 kg  sipulia
0,014 kg  valkosipulimurskaa
1,200 kg  perunaviipaleita, kypsiä
0,020 kg  rypsiöljyä
0,012 kg  suolaa
0,005 kg  mustapippuria, rouhetta
0,004 kg  ruohosipulia, kuivattua
0,300 kg  suolakurkkua, viipaleina
0,400 kg  Sibylla 6 x 470 ml Chilikastike (9211) 

•  Leikkaa nakit noin 2 cm paloiksi.
•  Kuori sipulit ja suikaloi.
•  Paista kuumalla paistinpannulla sipulisuikaleita  
 noin 1 minuuttia, lisää perunaviipaleet, valkosipuli- 
 murska ja jatka paistamista noin 2 minuuttia.
•  Nosta sipulit ja perunat 1/2 GN-vuokaan ja mausta  
 suolalla, pippurilla ja ruohosipulilla.
•  Levitä nakkipalat perunoiden päälle ja paista uunissa   
 185 asteessa 5% kosteus noin 5 minuuttia.
•  Tarjoile suolakurkun ja chilikastikkeen kanssa.

____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

VINKKI
–––––––––––––
Voit tarjoilla nakkipannun myös  
uuninkestävästä paistinpannusta.



NAKKIPANNU 
________

KANAPAPUSALAATTIA
_____________

TIPPALEIPÄÄ  

& KINUSKIMOUSSEA
____________



VAPPU
Rakenna keväisistä mauista ja  

yllättävistä raaka-aineista  
kiehtova vappumenu.  

 
Nämä fleksaajillekin sopivat  

annokset ihastuttavat kaikkia  
ruokatrendejä seuraavia. 

________

MODERNI-FLEX
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•  Keitä perunat kypsiksi suolavedessä.
•  Kaada vesi pois ja anna perunoiden jäähtyä hetki.
•  Laita perunat työlaudalle ja paina ne paistinlastalla  
 hieman littanaksi, että ne on helpompi paistaa.
•  Laita osa öljystä grillin parilalle ja nostele perunat  
 siihen.
•  Paista kullanruskeaksi molemmilta puolilta, nosta  
 tarjoiluastiaan, mausta suolalla, voilla ja koristele  
 hienonnetuilla yrteillä. Tarjoile Sibylla 6 x 470 ml  
 Valkosipulimajoneesin kanssa.

VALKOSUKLAA “WHITIE”  
& MARJASALAATTIA 

10 annosta, annoskoko 100 g 

VALKOSUKLAAKAKKU
0,100 kg  valkosuklaata paloina 
0,100 kg  voita 
0,160 kg  sokeria 
0,010 kg  vaniljasokeria 
0,002 kg  ripaus suolaa 
0,110 kg  kananmunaa 
0,005 kg  sitruunamehua 
0,005 kg  raastettua sitruunankuorta 
0,160 kg  vehnäjauhoja 
0,005 kg  vehnäjauhoja vuoan jauhotukseen

•  Lämmitä uuni 200 asteeseen. Voitele ja jauhota  
 kakkuvuoka, laita sivuun. Raasta sitruunankuori hienoksi 
  (käytä vain keltainen osa kuoresta). Purista myös  
 sitruunasta mehu.
•  Paloittele suklaa ja leikkaa voi pienemmiksi paloiksi.  
 Sulata voi ensin kattilassa ja sekoita se sitten karkeasti  
 rouhitun suklaan sekaan.
•  Sekoita sokeri, vaniljasokeri ja suola lusikalla voi- 
 suklaaseokseen. Lisää kananmunat yksitellen ja sekoita 
 jokaisen jälkeen. Lisää myös raastettu sitruunankuori ja 
 mehu. Sekoita nopeasti vielä vehnäjauhot sekaan, vältä 
 liikaa sekoittamista.
•  Kaada taikina jauhotettuun vuokaan. Paista kakkua  
 uunin keskitasolla 12–15 minuuttia, kunnes reunat  
 saavat hieman väriä ja pinta on pysähtynyt. Kakun pitää 
 olla tahmea keskeltä. Anna jäähtyä huoneenlämmössä.

MARJASALAATTI
0,100 kg  mustikoita
0,100 kg  mansikoita
0,100 kg  vadelmia
0,100 kg  punaherukoita
0,100 kg  sokeria
0,100 kg  vettä
0,030 kg  appelsiinimehua
0,030 kg  vaniljasokeria
0,010 kg  appelsiinin kuorta

•  Kiehauta vesi, appelsiinin mehu ja -kuoret sekä sokerit  
 ja jäähdytä.
•  Leikkaa marjat sopivan kokoisiksi ja kaada jäähtynyt  
 siirappi joukkoon.
•  Anna marinoitua muutama minuutti ja tarjoile.

____________________________

____________________________

PARSA-VUOHENJUUSTOSALAATTI 
10 annosta, annoskoko 230 g 

0,900 kg  ohutta vihreää parsaa
0,030 kg  öljyä
0,005 kg  suolaa
0,030 kg  sitruunamehua
0,080 kg  balsamicosiirappia

0,400 kg  avokadoa
0,025 kg  sitruunamehua
0,150 kg  lollo rosso -salaattia
0,150 kg  friseesalaattia
0,400 kg  kirsikkatomaatteja
0,400 kg  hunajamelonia
0,400 kg  vuohenjuusto Président Sainte Maure
0,400 kg  Atria n. 1,4 kg Vuolu Härkäpastrami (7916) 

•  Huuhtele parsat kylmän veden alla ja leikkaa kannasta  
 noin 1,5 cm pois. Paloittele parsat noin 3,5 cm paloiksi.
•  Kuumenna paistinpannu ja paista parsoja öljyssä noin  
 3 minuuttia välillä käännellen.
•  Mausta paistetut parsat suolalla, sitruunamehulla,  
 balsamicosiirapilla.
•  Kuori avokadot ja halkaise, irrota kivi. Leikkaa avokadot  
 noin 1 cm paksuiksi siivuiksi. Kostuta sitruunamehulla,  
 jotta viipaleet eivät tummu.
•  Revi lollo rosso- ja friseesalaatti.
•  Halkaise kirsikkatomaatit.
•  Kuori hunajameloni, halkaise ja poista siemenet.  
 Leikkaa meloni kuutioiksi.
•  Leikkaa vuohenjuustosta noin 1,5 cm paksuisia kiekkoja  
 ja paista molemmin puolin kuumalla paistinpannulla   
 noin 1 minuuttia, kunnes pinta on kauniin kullanruskea.
•  Kokoa salaattiainekset tarjoiluastiaan.

GRILLATTUA NAUDANKIELTÄ  
& PERUNAA 
10 annosta, annoskoko 300 g 

1,700 kg  Atria noin 2 kg Ylikypsä Naudan Kieli (6792) 
0,200 kg  voita
0,100 kg  rosmariinin oksia, tuoreita
0,010 kg  suolaa
0,001 kg  mustapippuria
  paistinarua

•  Avaa kielten pussi ja siivilöi liemi kattilaan.
•  Keitä kunnes jäljellä on noin desi, lisää voi koko ajan  
 sekoittaen.
•  Sido rosmariinit yhteen.
•  Halkaise kielet ja mausta ne suolalla ja pippurilla
•  Grillaa keskilämmöllä kieliin pinnat joka puolelle.
•  Sivele voikastiketta rosmariinisiveltimellä joka puolelle  
 ja jatka välillä käännellen kunnes se loppuu.

PERUNAT
1,500 kg  keskikokoista perunaa
0,100 kg  öljyä
0,020 kg  lehtipersiljaa, tuoreena ja hienonnettuna
0,020 kg  voita kuutioina
0,010 kg  meiramia, tuoreena ja hienonnettuna
0,010 kg  suolaa

_______________________________

______________________________

___________________________

___________________________



GRILLATTUA  
NAUDANKIELTÄ  

& PERUNAA 
________

PARSA-VUOHENJUUSTO- 

SALAATTIA______

VALKOSUKLAA “WHITIE”  

& MARJASALAATTIA
____________
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LIMONCELLO-TIRAMISU 
10 annosta, annoskoko 110 g 

POHJA
0,200 kg  paketti savoiardi-keksejä
0,200 kg  limoncelloa
0,200 kg  spritea

•  Sekoita limoncello ja sprite laakeassa astiassa.
•  Pyöräytä keksit yksi kerrallaan nopeasti nesteessä  
 (jos liotat niitä liian kauan ne hajoavat) ja lado ne tiiviisti  
 vuoan pohjalle. Laita vuoka tehojäähdytyskaappiin  
 odottamaan sitruunacurdin valmistumista.

SITRUUNACURD
0,360 kg  sitruunamehua
0,048 kg  sitruunankuorta
0,020 kg  sokeria
0,480 kg  voita

• Kiehauta massa ja lämmitä, kunnes voi on sulanut.

0,180 kg  sokeria
0,720 kg  munia
0,011 kg  liivatelehtiä, liotettuna ja valutettuna

•  Lisää nämä ja lämmitä koko ajan sekoittaen  
 82 asteeseen ja lisää liivatelehdet.
•  Kaada kulhoon ja vie puoleksi tunniksi kylmiöön  
 viilenemään.
•  Kaada seos liotettujen keksien päälle.
•  Vie takaisin kaappiin.

MASCARPONEKREEMI
0,300 kg  crème fraîchea
0,500 kg  jogurttia
0,400 kg  mascarpone-tuorejuustoa
0,170 kg  tomusokeria
0,020 kg  vaniljasokeria

•  Laita ainekset kulhoon ja vatkaa sähkövatkaimella  
 tasaiseksi.
•  Laita kahteen pursotinpussiin ja sido kelmunarulla  
 pussi kiinni.
•  Kun sitruunacurd on jäähtynyt, pursota niistä pisteitä   
 keksien päälle. Raasta päälle valkosuklaata ja koristele  
 sitruunamelissalla.

_________________________________

_________________________________

PUNAJUURILOHI & TATTARISALAATTI 
10 annosta, annoskoko 260 g

0,900 kg  lohen seläkettä
0,100 kg  Vegyu 2 x 1 kg Punajuuripyree (5474)
0,030 kg  sokeria
0,012 kg  suolaa

•  Leikkaa ruskea rasva pois seläkkeestä.
•  Tee muista aineista seos ja hiero se lohen pintaan.
•  Anna lohen graavaantua kylmässä vähintään 4 tuntia,   
 mutta mielellään yön yli.
•  Huuhtele lohi kevyesti ja kuivaa huolellisesti.
•  Jos haluat voit laittaa sen pakkaseen tunniksi,  
 kohmeisena leikkaaminen on helpompaa.
•  Leikkaa noin 3 mm paksuisiksi siivuiksi.

TATTARISALAATTI
0,400 kg  tattarisuurimoa
0,400 kg  kurkkua
0,220 kg  Ridderheims Tante Juliette 6 x 220 g  
  Punasipuli-Cumberlandkastike (9416) 
0,200 kg  kirsikkatomaatteja
0,200 kg  rucolaa
0,030 kg  persiljaa, tuoreena ja hienonnettuna
0,030 kg  tilliä, tuoreena ja hienonnettuna
0,010 kg  suolaa

•  Keitä tattari pakkauksen ohjeen mukaan kypsäksi.
•  Pilko kurkku ja puolita kirsikkatomaatti.
•  Sekoita ainekset.
•  Levitä laakeaan astiaan pediksi ja lado lohisiivut päälle.
•  Koristele tuoreilla yrteillä.

BBQ-KASTIKKEELLA GLASEERATTUA 
NAUDANRINTAA & KERMAPERUNAA 
10 annosta, annoskoko 390 g 

1,500 kg  Atria n. 2 kg Ylikypsä Härän Rinta (6787) 
1,000 kg  Atria 6 x 1  l Punaviinikastike (6517) 
0,500 kg  BBQ-kastiketta esim. SM American  
  BBQ-kastike 470 g Original
0,080 kg  fariinisokeria
0,050 kg  timjamia, tuoretta
0,050 kg  rosmariinia, tuoretta

1,100 kg  Atria 2,5 kg Kermaperunat (6870) 

•  Viipaloi naudanrinta noin 1,5 cm paksuisiksi viipaleiksi  
 ja nosta 1/2 GN-vuokaan.
•  Lämmitä uunissa 185 asteessa 10 % kosteus  
 noin 7 minuuttia.
•  Mittaa punaviinikastike, BBQ-kastike, fariinisokeri,  
 timjami ja rosmariini kattilaan ja keitä noin 5 minuuttia.
•  Siivilöi kastike viipaloitujen naudanrintojen päälle.
•  Tarjoile kermaperunoiden kanssa.

______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

VINKKI
–––––––––––––
Voit myös tehdä yksittäisiä leivoksia. 
Älä tällöin kostuta keksejä liikaa.



BBQ-KASTIKKEELLA 

GLASEERATTUA  

NAUDANRINTAA  

& KERMAPERUNAA
____________

LIMONCELLO-TIRAMISU
______________

PUNAJUURILOHTA  

& TATTARISALAATTIA
_____________



Tuo lautasille kevyempi vappumenu,  
joka sopii myös lakto-ovo-vegetaristeille.  

Keväiset, värikylläiset annokset tekevät  
ateriasta elämyksen.

VAPPU
LAKTO-OVO

________
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CHILI-JUUSTOMELONISALAATTI 
10 annosta, annoskoko 250 g 

0,800 kg  hunajamelonia
0,800 kg  vesimelonia
0,500 kg  fetajuustokuutioita
0,060 kg  minttua, tuoretta
0,400 kg  lollo rosso -salaattia, suikaleina
0,200 kg  Vegyu 4 x 100 g Chili-Juusto leikkele (7003) 

•  Kuori hunaja- ja vesimeloni. Leikkaa molemmat   
 melonit isoiksi kuutioiksi noin 3,5 cm x 3,5 cm.
•  Nypi mintunlehdet kylmään veteen.
•  Kokoa salaatti kerroksittain tarjoiluvadille. Pohjalle  
 lollo rosso -salaatti, jonka päälle melonikuutiot,  
 melonikuutioiden päälle leikkelerullia ja rullien   
 päälle fetajuustoa. Koristele lopuksi mintunlehdillä.

_________________________________

_________________________________

PASTASALAATTI 
10 annosta, annoskoko 240 g 

0,600 kg  fusillipastaa, 3-värinen
1,600 kg  vettä
0,080 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa

0,250 kg  punasipulia
0,120 kg  punaviinietikkaa
0,050 kg  sokeria
0,200 kg  aurinkokuivattua tomaattia
0,140 kg  porkkanaa
0,100 kg  basilikaa
0,040 kg  minttua
0,060 kg  oliiviöljyä
0,010 kg  suolaa
0,003 kg  mustapippuria, rouhetta
0,080 kg  rucolaa
0,090 kg  parmesanlastuja

•  Kiehauta vesi, suola, oliiviöljy kattilassa ja lisää pasta.   
 Keitä noin 7 minuuttia, kunnes pasta on sopivan kypsää.
•  Kaada pastat siivilään ja huuhtele kylmällä vedellä,  
 kunnes pasta on jäähtynyt.
•  Kuori punasipulit ja leikkaa ohuiksi suikaleiksi.
•  Kuumenna pieni kattila ja kaada punaviinietikka  
 kattilaan, lisää sokeri ja ohuet punasipulisuikaleet.  
 Kiehauta ja nosta huoneenlämpöön jäähtymään.  
 Kun sipulit ovat jäähtyneet siivilöi neste pois.
•  Kuori porkkanat ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi.
•  Leikkaa myös aurinkokuivattu tomaatti noin 1 cm  
 paksuiksi paloiksi.
•  Hienonna basilika ja minttu.
•  Sekoita kulhossa pasta, jäähtyneet punasipulit,  
 porkkanat, aurinkokuivatut tomaatit, basilika, minttu,  
 oliiviöljy, suola ja mustapippuri keskenään.
•  Nosta tarjoiluastiaan ja koristele rucolalla ja parmesanilla.

 

KERMAVIILIKASTIKE
0,400 kg  kermaviiliä
0,005 kg  suolaa
0,002 kg  mustapippuria, rouhetta
0,040 kg  sitruunamehua
0,015 kg  inkivääritahnaa
0,030 kg  ruohosipulia, hienonnettuna

•  Sekoita kaikki aineet keskenään ja tarjoa  
 pastasalaatin kanssa.

_____________________________

_____________________________

VINKKI
–––––––––––––
Voit myös tehdä Vegyu 4 x 100 g  
Chili-Juusto leikkeleestä (7003 )  
rullia salaatin päälle.



CHILI-JUUSTO-  

MELONISALAATTIA
____________

PASTASALAATTIA
__________
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PIKKUNAKKIHODARI 
10 annosta, annoskoko 165 g

0,450 kg  Vegyu 1,2 kg Eggie-pikkunakki 15 g (7388) 
0,550 kg  Sibylla 72 x 55 g HotDog-sämpylä pakaste 
  (9948) 
0,200 kg  Ridderheims Tante Juliette 6 x 220 g  
  Punasipuli-Cumberlandkastike (9416) 
0,080 kg  sinappia
0,200 kg  Sibylla 6 x 900 g HotDog-kastike (9207) 
0,100 kg  paahdettua sipulirouhetta
0,100 kg  juustoraastetta

•  Lämmitä pikkunakkeja uunissa 180 asteessa  
 40 % kosteus noin 5 minuuttia.
•  Lämmitä sulaneita hot dog -sämpylöitä uunissa  
 180 asteessa 40 % kosteus noin 3 minuuttia.
•  Kasaa täytteet hod dog -sämpylän väliin. Tarjoile.

_________________________________

_________________________________

LEHTIKAALIA & PORKKANARISOTTOA 
10 annosta

1,000 kg  risottoriisiä (carnaroli tai arborio)
0,100 kg  salottisipulia
0,010 kg  valkosipulin kynsiä
1,000 kg  kanalientä
0,200 kg  valkoviiniä
0,300 kg  Vegyu 2 x 1 kg Porkkanapyree (5470 5405) 
0,100 kg  voita
0,100 kg  mascarpone-tuorejuustoa
0,100 kg  parmesan-juustoraastetta
0,010 kg  suolaa
0,002 kg  mustapippuria

0,5 kg lehtikaalia
0,05 kg voita

•  Paista sipuleita suuressa kattilassa matalalla lämmöllä  
 pitkään.
•  Huuhtele riisiä siivilässä kylmällä vedellä hanan alla,  
 kunnes läpi valunut vesi on kirkasta.
•  Lisää riisit ja jatka kuullottamista. Lisää timjami.
•  Lisää valkoviiniä ja kanalientä koko ajan sekoittaen.  
 Kellota 7 minuuttia, kun risottopohja alkaa kiehua.
•  Levitä risottopohja ohueksi kerrokseksi pellille ja  
 jäähdytä.

JUURI ENNEN TARJOILUA
•  Laita risotto laakeapohjaiseen kattilaan.
•  Lisää vähän kanalientä.
•  Kun pohja on al dente, lisää voi, mascarpone ja osa  
 parmesaanista. Mausta suolalla ja pippurilla.
• Sulata voi ja lisää lehtikaali, paista kaali nopeasti ja  
 asettele risoton päälle.

_____________________________

_____________________________



LEHTIKAALIA  

& PORKKANARISOTTOA
______________

PIKKUNAKKIHODARIT 
_____________
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PULLAVANUKAS & VANILJAJÄÄTELÖÄ 
30 annosta, annoskoko 130 g 

1,200 kg  pullaa
1,200 kg  maitoa
0,660 kg  kananmunia
0,005 kg  suolaa
0,050 kg  sokeria
0,200 kg  voita

•  Voitele 1/1 GN-vuoka.
•  Pilko pulla noin 2 cm kuutioiksi.
•  Sekoita muut ainekset ja kaada vuokaan.
•  Paista 180 asteessa noin 30 minuuttia
• Tarjoile vaniljajäätelön kanssa.

_____________________________

_____________________________

RAPARPERIPIIRAKKA  
& KARDEMUMMA-VALKOSUKLAA  
CHANTILLY
10 annosta, annoskoko 180 g 

0,150 kg  sokeria
0,220 kg  mantelijauhetta
0,220 kg  tomusokeria
0,220 kg  ohrajauhoja
0,360 kg  valkuaista
0,240 kg  ruskistettua voita
0,750 kg  raparperia, tuoretta
0,100 kg  sokeria
0,030 kg  perunajauhoja
0,002 kg  suolaa

•  Ruskista voi 152 asteiseksi ja siirrä toiseen kattilaan,  
 ettei se pala.
•  Yhdistä kuivat aineet kulhossa.
•  Vaahdota valkuainen.
•  Lisää hieman jäähtynyt voi.
•  Nostele valkuaisvaahto joukkoon.
•  Laita taikina syvään 1/1 GN-vuokaan.
•  Paista 180 asteisessa uunissa noin 25 minuuttia.
•  Testaa hammastikulla kypsyys.

KARDEMUMMA-VALKOSUKLAA CHANTILLY
0,500 kg  valkosuklaata
0,750 kg  kuohukermaa
0,050 kg  tomusokeria
0,004 kg  suolaa
0,030 kg  vaniljasokeria

•  Sulata valkosuklaa mikrossa tai vesihauteessa  
 40 asteiseksi.
•  Laita muut ainekset kattilaan ja lämmitä 60 asteiseksi.
•  Tee suklaasta ja nesteestä emulsio ja laita se kylmiöön  
 stabiloitumaan yön yli.
•  Vatkaa massasta vaahto.

________________________________

________________________________



RAPARPERIPIIRAKKA  

& KARDEMUMMA- 

VALKOSUKLAA  
CHANTILLY

__________

PULLAVANUKASTA  

& VANILJAJÄÄTELÖÄ 
_____________
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Kuumenna kastike. Sekoita kastikkeen joukkoon sipuli,  
persikka, juusto ja mausteet. Kaada tarjoiluastiaan kuumat 
broilerin paistisuikaleet ja mittaa kastike joukkoon. Sekoita  
ja koristele ennen tarjoilua.

SITRUUNAINEN YRTTIOHRA
20 annosta, annoskoko 190 g, saanto 3,900 kg 

1,300 kg ohrahelmiä
0,100 l sitruunamehua 
0,050 kg Knorr Timjami Tahnamaustetta 
2,500 l vettä

Mittaa ainekset 1/1 GN-vuokaan. Kypsennä yhdistelmä- 
uunin höyrytoiminnolla noin 30 minuuttia ilman kantta.  
Sekoita ennen tarjoilua.

BROILERI-KURPITSAVUOKA
100 annosta, annoskoko 300 g

13,000 kg perunakuutioita kypsänä
5,000 kg kurpitsakuutioita pakaste
5,000 kg Atria 2 kg Kypsä Kanan jauheliha (6641)
5,000 l vettä
0,750 kg IsoMitta Kanakastike-keittopohja-aineksia
0,060 kg sipulikuutiota, Blå Band Kuivattu
0,100 l Touch of Taste Kanafondia
1,400 l vähälaktoosista ruokakermaa
1,500 l kookoskermaa
1,100 kg IsoMitta Juustocreme -sulatejuustovalmistetta
0,050 kg inkivääriä pastaa
0,100 kg persiljaa

Sekoita voideltuun 1/1 65 GN-vuokaan kerroksittain  
perunakuutiota, kurpitsakuutiota ja broilerin jauhelihaa. 
Valmista kastike sekoittavassa padassa, jos mahdollista.  
Lisää vesi ja kastikepohja. Kiehauta. Lisää mausteet,  
kookoskerma, juustocreme ja kasvirasvasekoite. Jaa seos 
viiteen osaan, saat noin 2 l/vuoka. Kaada liemi vuokaan  
peruna-kurpitsa-broileriseoksen päälle. Kypsennä yhdistel-
mäpaistolla 160 asteessa noin 40–45 minuuttia. Anna  
vetäytyä 10 minuuttia ennen tarjoilua. 

PIKKELÖIDYT SINAPINSIEMENET
0,060 kg kokonaisia sinapinsiemeniä
0,230 l vettä
0,120 kg balsamiviinietikkaa
0,180 kg hunajaa
0,005 kg suolaa

Yhdistä sinapinsiemenet, vesi, balsamico, hunaja ja suola. 
Hauduta 20 minuuttia. Tarkista maku. Pirskottele broileri-
vuoan päälle hienonnetun persiljan kanssa.

PORKKANA-KOOKOSKASTIKE
100 annosta, annoskoko 55 g, saanto 5,500 kg 

2,000 kg Vegyu Porkkanapyree (5470)
1,500 l vettä
1,500 l kookosmaitoa
0,030 kg kasvisliemijauhetta
0,016 kg suolaa
0,160 kg maissitärkkelystä
0,500 l vettä
 
Mittaa pyree, vesi, kookosmaito ja kasvisliemijauhe pataan. 
Kuumenna ja sekoita. Sekoita maissitärkkelys pieneen  
määrään kylmää nestettä. Lisää seos kiehuvaan nesteeseen 
huolellisesti sekoittaen. Anna kiehua 5–10 minuuttia. Tar-
kista maku ja tarjoa esimerkiksi jauhelihapihvien tai pyöry-
köiden kera. 

LEMPEÄ LIME-CASHEWPÄHKINÄ KANA
10 annosta, annoskoko 300 g, saanto 3,200 kg 

1,500 kg Atria 5 kg Grillattu Kanan Paistipala (5759)
0,120 kg naturel cashewpähkinää
0,050 kg öljyä
0,030 kg ruokosokeria
0,300 kg vihreää paprikaa
0,300 kg punaista paprikaa
0,400 kg sipulisuikaleita
0,015 kg chiliä, tuoretta
0,500 kg kanalientä
0,040 kg limettimehua
0,040 kg soijakastiketta
0,030 kg kalakastiketta (fish sauce)
0,050 kg inkivääritahnaa 
0,050 kg sitruunaruohotahnaa

Kuumenna öljy kasarissa. Paahda pähkinöitä, kunnes ovat 
kullanruskeita, nosta pähkinät syrjään. Suikaloi paprika ja 
sipuli. Lisää öljyyn chili. Kuullota hetki. Lisää sekaan papri-
kat, sipuli ja sokeri ja paista, kunnes ne ruskistuvat kevyesti.  
Lisää kanaliemi, limettimehu, soijakastike, kalakastike sekä 
inkivääri- ja sitruunaruohotahna. Keitä voimakkaasti  
2 minuuttia. Laita kanan paistileikkeet 1/1 65 GN-vuokaan. 
Kaada kasvikset liemineen paistileikkeiden päälle ja kuu-
menna yhdistelmäuunin yhdistelmätoiminnolla 160 astees-
sa 20 minuuttia. Koristele tarjolle laitettaessa paahdetuilla 
pähkinöillä. Tarjoa lisäkkeenä jasminriisiä.

KELTAINEN KANA-PERSIKKAKASTIKE  
& SITRUUNAINEN YRTTIOHRA
100 annosta, annoskoko 180 g, saanto 18,000 kg 

7,500 kg Atria 2 kg Kypsä Miedosti Suolattu Kanan  
  Paistisuikale (6640) 
8,000 kg Atria 6 x 1 l Kermakastike (6505)
0,500 kg sipulikuutioita pakaste
1,200 kg persikkaa kuutioina, säilyke
0,700 kg aurajuustoa
0,020 kg kurkumaa, jauhetta
0,080 kg persiljaa, tuoretta

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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________________________________

________________________________

________________________________



______________________________________________
39

YLIKYPSÄÄ NAUDAN NISKAA  
& MINTTUKASTIKETTA
20 annosta, annoskoko 214 g, saanto 4,200 kg 

2,400 kg Atria n. 2 kg Ylikypsä Naudan Niska (6689)
0,200 kg sipulikuutioita, pakaste
0,030 kg valkosipulia
0,050 kg oliiviöljyä
0,030 kg minttua, tuoretta
0,150 kg aprikoosia, kuivattua
0,150 kg viikunaa, kuivattua
0,150 kg luumuja, kuivattua
1,000 kg Atria 6 x 1 l Punaviinikastike (6517)  
0,500 kg lihalientä
0,050 kg minttuhyytelöä
0,050 kg voita

Viipaloi naudan niska ja laita 1/1 65 GN-vuokaan. Kastiketta 
varten kuullota sipuli ja viipaloidut valkosipulinkynnet  
oliiviöljyssä. Lisää hienonnettu minttu, kuutioidut kuiva-
tut hedelmät, punaviinikastike, lihaliemi ja minttuhyytelö. 
Hauduta noin 30 minuuttia. Lisää voi ja kaada kastike  
naudan niskan päälle ja kuumenna yhdistelmäpaistolla  
160 asteessa kosteus 20 % sisälämpötilaan 75 astetta.

GRILLATTUA KANAA & TACOJA 
10 annosta 

1,300 kg Atria 5 kg Grillattu Kanan Paistipala (5759)
0,400 kg punasipulia
0,400 kg paprikaa, punainen
0,100 kg jalopenoviipaleita
0,400 kg sweet chili -kastiketta
0,350 kg crème fraîchea
0,120 kg tortilla chipsejä
n. 8 siivua cheddar-juustoa

Kuori punasipuli ja poista paprikoista siemenet, suikaloi ja 
paista kevyesti pannulla noin 2 minuuttia. Laita leivinpape-
ri uunipellille ja levitä tortilla chipsit siihen. Kokoa kerrok-
sittain chipsien päälle kanan paistipalat, punasipuli- ja pap-
rikasuikaleet, jalopenoviipaleet, sweet chili -kastike, crème 
fraîche ja levitä viimeiseksi cheddar-juustosiivut. Paista  
yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 asteessa noin  
7 minuuttia.

HAMPURILAISHERKKU  
KANABATAATTIPIHVILLÄ
100 annosta, annoskoko 178 g

0,380 kg  hiivaa
3,800 l vettä
0,380 l rypsiöljyä
0,060 kg suolaa
1,400 kg Alku Mustaherukka-mansikka  
  kaurapuuroainetta
3,150 kg sämpyläjauhoja
0,120 l rypsiöljyä
0,100 kg pellavansiemeniä

Liuota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Sekoita joukkoon 
öljy ja suola. Lisää hiutaleita ja sämpyläjauhoja vähitellen 
vaivaten. Anna sen kohota peitettynä ainakin puolisen  
tuntia. Kumoa taikina pöydälle ja alusta hetki. Jaa taikina 
kymmeneen osaan ja kumoa taikinat leivinpaperoidulle  
1/1 GN-pellille ja painele tasaiseksi. Peitä leipälevyt liinoilla 
ja anna kohota puolisen tuntia. Kuumenna uuni 200 astee-
seen. Pirskota pintaan rypsiöljyä ja ripottele päälle pellan-
vansiemeniä. Paista leipälevyjä noin 15 minuuttia, kunnes 
ne ovat kullankeltaisia.

TÄYTE 1
1,200 kg valkokaalia
0,600 kg punakaalia
1,200 kg porkkanaa
0,036 kg Santa Maria picling spice mix -maustetta
0,060 l sweet chili -kastiketta, makeaa

Sekoita mauste raastettujen vihannesten joukkoon, lisää 
sweet chili -kastike ja anna maustua pari tuntia.

KANABATAATTIPIHVI
5,300 kg  Atria 5 kg Kanabataattipihvi 53 g (1759)

TÄYTE 2
1,800 kg majoneesia
0,040 kg seesaminsiemeniä
0,100 l rypsiöljyä
0,070 kg omenaviinietikkaa
0,001 kg mustapippurirouhetta

Sekoita kaikki aineet sekaisin. Anna maustua.  

KOKOA HAMPURILAINEN
Halkaise leipälevy puoliksi. Lisää pohjalle marinoitu kaali-
salaatti, seuraavaksi kanabataattipihvi neljään riviin à 5 kpl. 
Peitä leipäkannella ja leikkaa kymmeneen osaan niin, että 
1 pihvi/ateria. Kuumenna yhdistelmäuunissa 200 asteessa 
noin 5 minuuttia.  
Tarjoa majoneesin ja lohkoperunoiden kanssa.

________________________________

________________________________

________________________________ ________________________________
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0,400 kg Atria 6 x 1 l Punaviinikastike (6517)
0,030 kg sitruslikööriä (esim. Triple Sec)

Rouhi pistaasit karkeiksi ja kuutioi leipä. Mittaa kulhoon 
kerma, keltuaiset, parmesaani, suola ja leipäkuutiot. Aja 
soseeksi ja lisää pistaasit joukkoon. Laita täyte pursotin-
pussiin. Leivitä leikkeet auki ja pursota tasaisesti sauman 
päälle. Taita leikkeet kiinni ja ruskista voissa varovasti kään-
nellen. Mausta pinnat suolalla. Kypsennä loppuun yhdistel-
mäuunin kiertoilmatoiminnolla 175 asteessa 16 minuuttia.

KASTIKE
Kuori sitruunoiden keltainen kuoriosa ja suikaloi ohuiksi, 
ryöppää kuoret kahteen kertaan ja purista mehu. Paahda 
sokeri kasarissa ruskeaksi, lisää etikka ja sitruunamehu. 
Anna kiehua hetki kokoon, lisää punaviinikastike ja sitruu- 
noiden kuoret. Keitä miedolla lämmöllä noin 15 minuuttia. 
Mausta sitrusliköörillä. Tarjoa esim. Atria Kermaperunoiden 
ja vihannesten kera.

RUOKAISA PAPUOHRASALAATTI
10 annosta 

0,100 kg kurpitsansiemeniä
0,002 kg suolaa
0,200 kg kurkkua
0,100 kg kevätsipulia
0,080 kg ruohosipulia
1,200 kg Vegyu 2 kg Papuohramix (5258)
0,600 kg Atria 1,2 kg Kanapalvisuikale (1863)
0,300 kg salaattia
0,350 kg fetajuustokuutioita
0,200 kg granaattiomenan siemeniä
0,400 kg tomaattimurskaa
0,150 kg oliiviöljyä
0,007 kg suolaa
0,003 kg pippurisekoitusta
0,050 kg herneenversoja

Levitä siemenet uunipelille ja mausta suolalla. Paahda 
yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 175 asteessa noin  
6 minuuttia. Jäähdytä. Kuori kurkku ja kuutioi. Hienonna  
kevätsipuli ja ruohosipulit. Sekoita varovasti kurkku, kevät-
sipuli, papuohramix, kanapalvisuikale, salaatti, fetajuuso, 
granaattiomenan siemenet, tomaattimurska, oliiviöljy, suo-
la ja pippurisekoitus keskenään. Nosta tarjoiluastiaan. Koris- 
tele herneenversoilla ja paahdetuilla kurpitsansiemenillä. 

EGGIE-PANNU
14 annosta, annoskoko 0,300 kg, saanto 4,200 kg 

1,500 kg Vegyu 1,2 kg Eggie Pala (7313)
2,500 kg perunakuutioita, kypsiä
1,000 kg sipulisuikaleita
0,100 kg grillimaustetta
0,100 kg öljyä
0,040 kg suolaa

Mittaa kaikki ainekset 1/1 65 GN-vuokaan ja sekoita hyvin. 
Paista yhdistelmäuunin kiertoilmatoiminnolla 200 astees-
sa 15–20 minuuttia. Laita lopussa kovempi lämpö, jotta  
pintaan tulee kaunis väri.

SOIJAGLASEERATTUA VILJAPORSAAN 
RINTAA, ANANAS-SALSAA &  
INKIVÄÄRI-KOOKOSKASTIKETTA
20 annosta, annoskoko 266 g, saanto 5,324 kg  

2,400 g Atria 3 x n. 1 kg Kypsä Viipaloitu Viljaporsaan  
  Rinta pakaste (6630)
0,250 g Ketjap manis -soijakastiketta

Lado viljaporsaan rintaviipaleet kevyesti limittäin voidel-
tuun 1/1 65 GN-vuokaan. Voitele viipaleet soijalla. Kuu- 
menna yhdistelmäpaistolla 160 astetta kosteus 20 %  
sisälämpötilaan 75 astetta. 

ANANAS-SALSA
0,500 kg ananaspaloja
0,400 kg tomaattikuutioita
0,200 kg sipulia
0,030 kg chiliä
0,200 kg makeaa chilikastiketta
0,100 kg oliiviöljyä
0,025 g korianteria
0,010 kg suolaa

Kuutioi sipuli ja chili. Hienonna korianteri. Sekoita kaikki  
ainekset keskenään ja anna maustua tunti. 

INKIVÄÄRI-KOOKOSKASTIKE
0,200 kg sipulikuutioita, pakaste
0,040 kg Inkivääri Puré Knorr
0,050 kg öljyä
1,000 kg kanalientä
0,500 kg kookosmaitoa
0,120 kg vaaleaa pikasuurustetta, Maizena
0,050 kg limemehua
0,025 kg basilikaa, tuoretta

Kuullota sipuli ja inkivääri öljyssä. Lisää kanaliemi ja koo-
kosmaito, kiehauta. Suurusta pikasuurusteella ja hauduta 
noin 10 minuuttia. Lisää limemehu ja suikaloitu basilika.  
Tarjoa lisäkkeenä basmatiriisiä.

PISTAASILLA & PARMESAANILLA TÄYTETTY 
KANALEIKE & SITRUUNAKASTIKETTA 
10 annosta, annoskoko 260 g, saanto 2,600 kg

1,400 kg Jyväbroiler n. 3 kg Miedosti Suolattu  
  Perhosfilee n. 140 g (3868)
0,100 kg vaaleaa leivänsisustaa
0,130 kg kuohukermaa
0,075 kg raastettua parmesaania
0,080 kg kuorittua pistaasipähkinää
0,005 kg suolaa
0,065 kg munankeltuaisia

SITRUUNAKASTIKE
0,400 kg sitruunaa 2 kpl
0,040 kg sokeria
0,050 kg valkoviinietikkaa

________________________________
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JAUHELIHAPIZZAPIHVIT
15 annosta, annoskoko 0,250 kg, saanto 3,760 kg   

1,100 kg Atria 2,5 kg Gluteeniton Jauhelihapihvi  
  65 g  (5784)
0,500 kg pizzakastiketta  
0,350 kg Atria 1,2 kg Pekonirouhe (7970)
1,300 kg Pomodoro rosso -kasvisseos  
0,004 kg oreganoa, kuivattuna  
0,350 kg tomaattiviipaleita, tuoretta
0,350 kg juustoraastetta
 
Lado jauhelihapihvit voideltuun 1/1 65 GN-vuokaan. Laita 
pizzakastiketta jokaisen pihvin päälle. Ripottele pekoni- 
kuutiot tasaisesti jauhelihapihvien päälle ja lisää sen jäl-
keen kasvisseos ja oregano. Laita tomaattiviipaleet jokaisen 
pihvin päälle niin, että muistuttavat pientä pizzaa. Ripottele 
juustoraaste tasaisesti pihvien päälle ja kypsennä yhdistel-
mäpaistolla 160 asteessa noin 20 minuuttia. Tarjoa peruna-
soseen tai valkosipuliperunoiden kanssa. 

LÄMPIMÄT KAURAOHUKAISET  
& HUNAJA-MARJARAHKA
35 annosta, annoskoko 115 g

2,500 kg Atria Kauraohukainen (5605)
0,500 kg Apetit Kotimainen marjasekoitus  
  (mustaherukka, punaherukka, mustikka)
0,500 kg maitorahkaa, laktoositon
0,500 kg maustamatonta luonnonjogurttia, laktoositon
0,100 kg sokeria
0,015 kg vaniljasokeria
  juoksevaa hunajaa tarjoiluun

Lämmitä kauraohukaiset. Sekoita marjasekoitus, rahka,  
jogurtti ja sokerit. Tarjoile marjarahkaa ohukaisten kanssa. 
Viimeistele juoksevalla hunajalla.

KANAKASVISPIZZA
1 kpl 1/1 65 GN-vuoka 

2 kpl GN-pizzapohja 
0,100 kg pizzakastiketta
0,200 kg pomodoro rosso -kasvissekoitus
0,400 kg Atria 1,2 kg Kanapalvisuikale (1863 )
0,015 kg valkosipulia, murskattua
0,20 kg pizzajuustoraastetta
xxxx oreganoa
 
Laita jäiset pizzapohjat 1 /1 GN-vuokaan. Sulata kasvikset 
kylmiössä yön yli ja valuta niistä sulamisneste pois. Sekoita 
kanasuikaleet, kasvissekoitus sekä valkosipulimurska  
keskenään. Laita täyte tomaattiselle pizzapohjalle.  
Kuorruta juustoraasteella. Paista yhdistelmäuunin kierto- 
ilmatoiminnolla 190 asteessa 5–10 minuuttia.
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